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Resumo 

A doença de Chagas, causada pelo Trypanosoma cruzi, representa um grave 

problema de saúde pública na América Latina e ainda não possui um tratamento 

quimioterápico eficaz. Este fato serviu de motivo para buscar por formas alternativas 

e mais eficientes de tratamento. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial 

das aminoacil-tRNA sintetases (aaRSs) do T. cruzi como alvos quimioterápicos para 

o tratamento da doença de Chagas através da busca racional de compostos inibidores 

em bancos de dados, uma vez que estas enzimas são essenciais para a síntese de 

proteínas em todos os organismos e se apresentaram como alvos quimioterápicos 

validados em outros patógenos. Inicialmente, as sequências gênicas e proteicas para 

as 20 aaRSs do T. cruzi foram retiradas do banco de dados TryTripDB e avaliadas 

com relação às suas características físico-químicas e seu índice de drogabilidade. 

Aquelas aaRSs que apresentaram os maiores índices de drogabilidade foram 

comparadas com as sequências ortólogas de humanos, T. brucei e Leishmania 

donovani e seus graus de identidade e similaridade globais foram definidos. Com os 

valores obtidos nessas comparações, a GlnRS do T. cruzi foi selecionada para dar 

continuidade aos estudos. Para esta enzima foi construído através de modelagem por 

homologia um modelo tridimensional o qual foi empregado para estudos de docking e 

de triagem virtual no banco de compostos DrugBank. Assim, foram selecionados cinco 

fármacos com as melhores energias de interação e destes, a epinastina, foi submetida 

às simulações de dinâmica molecular por 50 ns. Os resultados mostraram que a 

interação modelo-epinastina foi estável e que a proteína permaneceu enovelada 

durante a simulação. Posteriormente, a ação inibitória da epinastina foi testada in vitro 

em células epimastigotas do clone CL Brener do T. cruzi utilizando concentrações de 

10 a 500µM. Por exemplo, durante a fase log de crescimento, no tempo de 96 horas 

de experimento, este tratamento levou a uma inibição estatisticamente significativa na 

taxa de multiplicação do parasito variando de 8,43 a 58,36%, respectivamente. 

Embora preliminares, estes resultados indicaram que a epinastina pode representar 

uma alternativa farmacológica no tratamento da doença de Chagas. 

Palavras-chave: Doença de Chagas, Trypanosoma cruzi, tratamento quimioterápico, 

aminoacil-tRNA sintetases, epinastina. 
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Abstract 

Chagas disease, caused by Trypanosoma cruzi, represent a serious public health 

problem in the Latin America and there is no still an efficient chemotherapeutic 

treatment. This fact served as a reason to search for new and more effective 

alternatives of treatment. Thus, the aim of this work was to evaluate the potential of 

aminoacyl-tRNA synthetases (aaRSs) from T. cruzi as chemotherapeutic targets for 

treatment of Chagas disease by rational search for inhibitory compounds in databases, 

since these enzymes are essential for protein synthesis in all organisms and presented 

as validated chemotherapeutic targets in others pathogens. Initially, the gene and 

protein sequences for 20 aaRSs from T. cruzi were retrieved from TriTrypDB database 

and their physicochemical characteristics and druggability indexes were evaluated. 

Those aaRSs with higher druggability indexes were compared with ortholog 

sequences in humans, T. brucei and Leishmania donovani and the identity and 

similarity global degrees were established. With these values the GlnRS from T. cruzi 

were selected to continue in this study. To this enzyme, a tridimensional model was 

built by homology modelling and it was used to docking and virtual screening studies 

in DrugBank databank. Thereby, five drugs were selected with best interaction energy 

and of these, the epinastine, was submitted to molecular dynamics simulations for 50 

ns. The results showed that the interaction model-epinastine was stable and the 

protein remained folded during the simulation. Posteriorly, the epinastine inhibitory 

activity was in vitro tested using epimastigote cells from CL Brener T. cruzi clone in the 

concentrations varying from 10 to 500 µM. For example, during the log phase of 

growth, at the 96 hours experiment time, this treatment led to a statistically significant 

inhibition in the parasite multiplication rate ranging from 8.43 to 58.36%, respectively. 

Although preliminary, these results indicated that epinastine may represent a 

pharmacological alternative for Chagas disease treatment. 

 

Key words: Chagas disease, Trypanosoma cruzi, chemotherapeutic treatment, 

aminoacyl-tRNA synthetases, epinastine. 
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I.1. Trypanosoma cruzi 

O Trypanosoma cruzi (CHAGAS, 1909) é um protozoário flagelado, digenético, 

pertencente à ordem Kinetoplastida e à família Trypanosomatidae, da qual também 

fazem parte os parasitos T. brucei, causador da doença do sono ou tripanossomíase 

africana, e as espécies de Leishmania, causadoras das leishmanioses (LUKES, 

2009). Esta família de parasitos se caracteriza pela presença do cinetoplasto, uma 

organela citoplasmática única e alongada, com estrutura e função semelhantes à 

mitocôndria, que contém uma fonte de DNA extra nuclear, chamada de DNA do 

cinetoplasto ou kDNA (MYLER, 1993). 

O T. cruzi é uma espécie complexa composta por uma população heterogênea 

de cepas e clones que circulam tanto no ciclo doméstico quanto no ciclo silvestre, 

envolvendo humanos, vetores e reservatórios animais do parasito. Por este motivo, o 

T. cruzi possui grande diversidade biológica, bioquímica e genética (revisado por 

MACEDO; PENA, 1998; revisado por ZINGALES et al., 2009). O isolamento e estudo 

das populações do T. cruzi derivadas de diferentes hospedeiros demonstrou a 

presença de uma grande quantidade de cepas com características diversas. Estas 

intrigantes variações intraespecíficas têm sido extensivamente investigadas para 

caracterização biológica, que inclui o estudo da morfologia das formas sanguíneas, as 

curvas de parasitemia, virulência, patogenicidade e sensibilidade aos fármacos 

(revisado por ZINGALES et al., 2009). 

As cepas deste parasito foram divididas primeiramente em dois grupos, 

chamados de T. cruzi I e II levando em consideração suas características biológicas 

e bioquímicas, além do uso de técnicas moleculares como o RAPD (DNA Polimórfico 

Amplificado Aleatoriamente, do inglês, Random Amplification of Polymorphic DNA), 

mini-éxon e o DNA ribossomal 24Sα (ANONYMOUS, 1999). Com os avanços no 

estudo da diversidade do T. cruzi, em 1999, a genotipagem deste parasito revelou à 

comunidade científica a propor a existência de seis distintas DTUs (Discretas 

Unidades Taxonômicas, do inglês, Discrete Taxonomic Units). Estas DTUs foram 

definidas como “um conjunto de populações do parasito mais relacionadas 

geneticamente entre si do que com qualquer outra população e que sejam 

identificados por marcadores genéticos, moleculares ou imunológicos” (TIBAYRENC, 

1998). 
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Nos anos seguintes, muitos estudos foram realizados com o objetivo de dividir 

as cepas do T. cruzi de uma forma mais específica e definitiva. Assim, em 2009, um 

grupo de pesquisadores especialistas em T. cruzi subdividiu as duas DTUs originais 

em seis DTUs, chamadas de DTU T. cruzi I a T. cruzi VI (ZINGALES et al., 2009). 

O clone CL Brener do T. cruzi, por ser um organismo bem caracterizado 

experimentalmente (ZINGALES et al., 1997), foi escolhido para ter o seu genoma 

sequenciado em 2005 (EL SAYED et al., 2005). E, a partir daí este clone do T. cruzi 

passou a ser um modelo para estudos com o parasito. O CL Brener pertence à DTU 

T. cruzi VI e é um clone híbrido, sendo heterozigoto em muitos locos do genoma 

utilizados na caracterização das cepas, além de possuir cromossomos homólogos 

com diferentes tamanhos (EL SAYED et al., 2005). 

Além da biologia complexa, o ciclo de vida do T. cruzi também é intrigante com 

variação nas formas de desenvolvimento dependentes do hospedeiro o qual está 

parasitando. O ciclo se inicia em um reservatório, geralmente mamíferos domésticos 

ou selvagens e é transmitido a humanos através do vetor triatomíneo, um vetor 

hematófago, pertencente à família Reduviidae, popularmente conhecido como 

“barbeiro” que se contamina ao se alimentar do sangue de um indivíduo infectado com 

o parasito (KOHL; BASTIN, 2005). Quando o parasito entra no organismo do 

triatomíneo, ele se encontra na sua forma infectante, denominada de tripomastigota 

metacíclica, que tem como características principais a incapacidade de replicação e a 

presença de um flagelo, que permite sua mobilidade. Nesta forma, o parasito atinge o 

intestino médio do vetor e se transforma na forma epimastigota, a qual é capaz de se 

mover até o canal retal, onde se diferencia novamente na forma tripomastigota 

metacíclica. Ao se alimentar novamente, o triatomíneo pica o indivíduo e defeca no 

local próximo à picada, liberando os parasitos na forma tripomastigota metacíclica e 

permitindo sua entrada no organismo hospedeiro através do ferimento causado na 

pele. Os parasitos na forma tripomastigotas, presentes nas fezes do vetor, conseguem 

se locomover pelas camadas da pele até o sangue (KOHL; BASTIN, 2005). Ao entrar 

nas células do hospedeiro humano, o T. cruzi se diferencia novamente, passando da 

forma tripomastigota para a forma amastigota. Esta forma possui grande capacidade 

de replicação e, devido a esse fato, as células infectadas com o parasito em 

multiplicação se rompem. Ao serem liberados, os parasitos nesta forma retornam à 

forma tripomastigota para que novas células sejam infectadas. Esta inter-conversão 

ocorre devido ao fato de que a forma amastigota possui flagelo involuído, sendo 
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incapaz de se movimentar e infectar outras células no organismo hospedeiro (TYLER; 

ENGMAN, 2001) (Figura 1). 

 

Figura 1 – Ciclo de vida do Trypanosoma cruzi. Os números de 1 a 8 representam a 

sequência em que normalmente procede a infecção do T. cruzi pela via vetorial. (1) O 

inseto vetor triatomíneo infectado libera sobre a pele do hospedeiro fezes e urina 

contaminadas com tripomastigotas metacíclicas após o repasto sanguíneo; (2) As 

formas tripomastigotas atingem a corrente sanguínea do hospedeiro; (3) Os 

tripomastigotas invadem células onde se diferenciam em amastigotas; (4) Os 

amastigotas se multiplicam dentro da célula e se diferenciam em tripomastigotas. As 

células se rompem e liberam na corrente sanguínea os parasitos que invadem outras 

células; (5) Os tripomastigotas circulantes são ingeridos por outro triatomíneo no 

momento da hematofagia; (6) No intestino do triatomíneo, os tripomastigotas se 

diferenciam em epimastigotas; (7) se multiplicam por divisão binária e (8) os 

epimastigotas se deslocam para o intestino posterior e se diferenciam em 

tripomastigotas metacíclicas, reiniciando o ciclo. Fonte: Adaptado de CDC – Centers 

for Disease Control (2016). 

(https://www.cdc.gov/dpdx/trypanosomiasisAmerican/index.html). 
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Além de humanos, o T. cruzi pode infectar outros mamíferos, como cães, gatos, 

morcegos e ratos, e torná-los reservatórios em potencial para o parasito, o que dificulta 

ainda mais o seu controle (PAHO, 2007). Além desta dificuldade, surge ainda o fato 

de algumas populações de triatomíneos terem desenvolvido resistência aos 

inseticidas empregados nas campanhas de controle vetorial (CARDOZO et al., 2010; 

VASSENA; PICOLLO, 2003). 

I.2. Transmissão do T. cruzi  

A via natural de transmissão do T. cruzi a humanos é através do contato com as 

fezes do “barbeiro” contaminado com o parasito, porém, com as sistemáticas 

campanhas de eliminação dos vetores domiciliados realizadas nos últimos anos, 

muitos dos novos casos da doença de Chagas estão relacionados a outras vias de 

transmissão do parasito, como transmissão congênita, por transfusão sanguínea, e 

por via oral (COURA, 2007). Uma revisão publicada por Robertson e colaboradores, 

em 2016, aponta que desde 2010, 16 surtos da doença de Chagas causados por 

transmissão oral do parasito foram relatados em, pelo menos, quatro países, 

envolvendo mais de 170 pessoas e dezenas de mortes. Nos últimos 10 anos, foram 

relatados 959 casos da fase aguda da doença de Chagas e, destes, cerca de 638 

casos (66%) foram devidos a transmissão oral, 258 casos de transmissão congênita 

e, apenas 23, devido à transmissão vetorial (ANDRADE; GOLLOB; DUTRA, 2014; 

ROBERTSON; DEVLEESSCHAUWER; NOYA, 2016). 

A transmissão congênita tem demonstrado importância nas últimas décadas em 

regiões endêmicas com um risco de transmissão que varia de 5 a 40% dependendo 

da área geográfica (TORRICO et al., 2004). Este fato pode estar relacionado com o 

grau de parasitemia, características da população do parasito nas mães infectadas, 

fatores placentários, obstétricos, imunitários e de nutrição materna (CARLIER; 

TORRICO, 2003). A transfusão sanguínea também é considerada de grande 

importância epidemiológica, uma vez que em muitos países onde a doença não é 

endêmica, ainda não há controle em larga escala dos bancos de sangue (DIAS, 2007). 

A transmissão por via oral ocorre através da ingestão de alimentos in natura 

contaminados com formas tripomastigotas metacíclicas do T. cruzi, sendo os 

principais alimentos a bacaba, o caldo de cana e o açaí em polpa. Geralmente ocorre 
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um quadro agudo que, na maioria das vezes, leva à morte das pessoas infectadas 

(GONZÁLEZ; DE NOYA; ROBERTSON, 2015). 

Esta mudança do perfil de transmissão do T. cruzi não está unicamente 

relacionada ao controle eficiente do vetor, mas também resulta de alterações nos 

aspectos de ecologia e de comportamento do hospedeiro, como as progressivas 

invasões e domesticação de triatomíneos selvagens que ocorre em áreas rurais e 

urbanas (NOYA; GONZÁLEZ, 2015). 

I.3. A doença de Chagas 

Ao infectar o organismo humano, o T. cruzi causa a doença de Chagas, também 

conhecida como tripanossomíase americana. Esta doença foi descrita em 1909, pelo 

médico brasileiro Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, com um relato marcante na 

história da medicina mundial, sendo o único cientista que descreveu per si e em 

detalhes o ciclo de transmissão (vetor, hospedeiro e organismo infeccioso) e as 

manifestações agudas de um caso da doença (CHAGAS, 1909). 

Mesmo após cento e dez anos da sua descoberta, a doença de Chagas ainda 

continua sendo um problema de saúde grave com abrangência social e econômica. 

Ela é considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma das 20 

principais doenças tropicais negligenciadas (WHO, 2018a) e atinge 21 países da 

América Latina, com uma estimativa de mais de 8 milhões de pessoas infectadas pelo 

parasito em todo o mundo. Além disso, é estimado que surjam cerca de trinta mil 

novos casos desta patologia anualmente em todo o continente americano e que cerca 

de quatorze mil pessoas morram por ano em decorrência da doença. A OMS estima 

que cerca de 25 milhões de pessoas residam em áreas onde o risco de adquirir a 

doença é alto (WHO, 2018b). 

A doença de Chagas é um problema preocupante pela enorme quantidade e 

variedade de danos que envolvem o paciente chagásico, sendo extremamente danosa 

em suas consequências. Clinicamente, apresenta duas fases bastante distintas: a 

fase aguda e a fase crônica (RASSI; NETO, 2002). 

Após a infecção por qualquer uma das vias de transmissão do T. cruzi, o 

indivíduo desenvolverá a fase aguda da doença de Chagas, que, na maioria dos casos 

(98%) é assintomática, principalmente em adultos. Esta doença apresenta sinais 

característicos que variam em frequência e intensidade, como o chagoma de 
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inoculação (parasitos depositados nos ferimentos da pele ou em mucosas causando 

uma reação inflamatória local), o sinal de Romaña (edema indolor na pálpebra inferior 

e superior de um dos olhos devido a uma resposta linforeticular), edemas, 

linfadenopatias e febre (RASSI; RASSI; MARIN-NETO, 2010). Ocasionalmente, a 

manifestação sintomática dessa fase pode se iniciar de oito a dez dias após a entrada 

do parasito na corrente sanguínea (COLOSIO, 2007; SANTOS, 2011). Nos casos 

mais graves podem ocorrer miocardite intensa, envolvimento neurológico, 

esplenomegalia e hepatomegalia, principalmente em crianças menores de dois anos 

de idade, grupo que pode atingir de 10 a 15% de mortalidade. Esta fase dura de um a 

quatro meses e são observadas altas taxas de parasito no sangue e nos tecidos 

(SANTOS, 2011). 

Após a fase aguda, tem-se a instalação da fase crônica que pode durar por toda 

a vida do paciente chagásico. Esta fase é caracterizada pela escassez de parasitos 

no sangue e nos tecidos, devido ao desenvolvimento de uma resposta imune 

específica capaz de controlar a multiplicação do parasito. A maioria dos pacientes 

nesta fase da doença apresenta a forma indeterminada, que é assintomática, 

apresentando resultados normais de eletrocardiograma e raios-X do coração, esôfago 

e cólon. Entretanto, de 10 a 30 anos após a infecção, em torno de 35% dos infectados 

desenvolvem as formas clínicas sintomáticas, caracterizando as formas cardíaca, 

digestiva ou cardio-digestiva (RASSI; RASSI; MARIN-NETO, 2010). 

A forma crônica cardíaca da doença é a mais relevante pela elevada causa de 

mortalidade pelos diversos danos ocorridos no sistema de condução e pela falência 

cardíaca nos casos mais graves da doença (LUNARDELLI, A., 2007). Esta forma pode 

apresentar prognóstico e evolução variáveis, oscilando de pequenas alterações 

eletrocardiográficas até insuficiência cardíaca ou progressão para uma eventual morte 

súbita (DIAS, 1992). 

Por sua vez, a forma digestiva da doença de Chagas pode acometer todos os 

órgãos do trato gastrointestinal, principalmente esôfago e intestino grosso, levando ao 

aparecimento de megaesôfago e megacólon, respectivamente (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2005). Esses problemas podem estar associados a uma intensa destruição 

neuronal presente nesses órgãos e aos aspectos imunológicos que geram inflamação 

no tecido parasitado, seguido de fibrose (REZENDE, 1979). 
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I.4. Tratamento quimioterápico para a doença de Chagas 

A terapêutica para a doença de Chagas ainda constitui um desafio, assim como, 

a busca por formas alternativas de tratamento. Até o momento, somente dois 

compostos ativos, desenvolvidos durante a década de 1960 se revelaram favoráveis 

para o uso clínico, sendo eles: o nifurtimox (Lampit, também conhecido como Bayer 

2502) e o benznidazol (Rochagan) (SAUD́E-GUIMARÃES; FARIA, 2007) (Figura 2). 

Este último foi liberado nos Estados Unidos pelo FDA (Food and Drug Administration) 

apenas em agosto de 2017 (FDA, 2017). 

O nifurtimox e o benznidazol possuem efeito apenas durante a fase aguda da 

doença de Chagas e têm algumas desvantagens e efeitos colaterais sérios que 

limitam seu uso como, por exemplo, neurites, dermatites, pruridos, parestesias, 

astenia e descamação da pele, além de poderem afetar os sistemas nervosos central 

e periférico, não possuem eficácia nos estágios avançados da doença e não existe 

formulação pediátrica (BALAÑA-FOUCE et al., 2014; IANNI; MADY; PAULO, 1998; 

WILKINSON; KELLY, 2009). Na fase crônica não são inteiramente efetivos, são 

mutagênicos e podem levar a reações adversas e efeitos tóxicos quando o uso é 

prolongado. Além disso, há também relatos de cepas do T. cruzi que adquiriram 

resistência a estes fármacos (ANDRADE et al., 1992; KIRCHHOFF, 1999). 

 

 

 

Estudos revelaram que estes dois fármacos atuam através da formação de 

radicais livres e/ou metabólitos eletrofílicos que não são seletivos ao T. cruzi e que 

também atacam as células humanas saudáveis, causando os efeitos colaterais e as 

desvantagens da ingestão prolongada. O grupo nitro (NO2) presente na estrutura das 

Figura 2 – Fórmulas químicas estruturais dos fármacos utilizados para o tratamento 

quimioterápico da doença de Chagas. Em (A) é mostrado o nifurtimox e em (B) o 

benznidazol. Fonte: Jason Guy Taylor em Research Gate. 
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moléculas é reduzido a amino (NH2), o que leva à formação de um intermediário 

nitroradicalar (R-NO2
•-) com subsequente formação de hidroxilamina (R–NO2) 

(CANAVACI et al., 2010; DIAS et al., 2009). 

Em 2009, Dias e colaboradores reuniram, em uma revisão bibliográfica, novos e 

promissores alvos que estão em estudo para o T. cruzi, destacando proteases, 

enzimas da biossíntese de esteróis, da via glicolítica, do metabolismo dependente de 

tióis e algumas DNA topoisomerases (DIAS et al., 2009). Da classe das proteases, 

vale ressaltar a grande quantidade de estudos que vem sendo realizada com a 

cruzaína, a enzima mais abundante da família das cisteíno-proteases, inexistente nos 

hospedeiros do parasito. Diversos compostos para inibir esta enzima já foram 

descritos como derivados de peptídeos, derivados não-peptídicos (como triazóis, 

pirimidinas e chalconas), complexos de rênio e ouro (oxorênio e ciclometalados de 

ouro) e doadores de óxido nítrico (nitrosotióis) (DIAS et al., 2009). 

Na biossíntese de esteróis, o alvo mais atrativo tem sido o ergosterol, que é o 

principal esterol utilizado para crescimento do T. cruzi. Dentre os inibidores mais 

representativos desta via, estão o cetoconazol, fluconazol e itraconazol. Estes 

derivados azólicos possuem atividade antifúngica e ainda não está claro se há ou não 

atividade anti T. cruzi, pois em 2002, Urbina apresentou resultados negativos do 

estudo de inibição destes fármacos para o T. cruzi. Entretanto, Doyle, em 2007, 

apresentou que estes compostos tiveram alta seletividade e induziram cura 

parasitológica em modelos animais (DOYLE et al., 2007; URBINA, 2002). Devido a 

estes fatos, algumas modificações químicas são estudadas nestes compostos para 

que mais medicamentos possam ser incorporados à quimioterapia para a doença de 

Chagas (DIAS et al., 2009). 

A via glicolítica é um alvo interessante devido ao fato das formas tripomastigotas 

do T. cruzi serem desprovidas do ciclo dos ácidos tricarboxílicos e serem altamente 

dependentes da glicólise para a geração de energia (VERLINDE et al., 2001). Os alvos 

mais explorados nesta via têm sido a gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase, a 

hexoquinase e a fosfofrutoquinase. Como inibidores destas enzimas destacam-se os 

de origem vegetal, como as cumarinas e os flavonoides, e compostos sintéticos como 

análogos dos ácidos anacárdios, nucleosídeos, reativos intermediários do nitrogênio 

(óxido nítrico e nitroxil) e complexos doadores de óxido nítrico (DIAS et al., 2009). 

Por sua vez, as DNA topoisomerases I e II têm atraído bastante atenção por 

serem as responsáveis por auxiliar na replicação do DNA contido no cinetoplasto (ou 
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kDNA) do T. cruzi. Os inibidores mais estudados são as antraciclinas, camptotecinas, 

acridinas e fluoroquinolonas (DIAS et al., 2009). 

Além da revisão de Dias (2009), em 2018, Scarim e colaboradores revisaram 

alvos em estudo e compostos que estão sendo testados tanto in vitro quanto in silico 

nos últimos 5 anos para melhorar o tratamento para a doença de Chagas. Foram 

abordadas as duas principais metodologias para desenvolvimento de novos fármacos, 

sendo elas a descoberta de fármacos baseada no alvo e a descoberta de fármacos 

baseada no fenótipo, que envolve a avaliação de diferentes compostos contra o 

fenótipo do patógeno em um sistema biológico, como modelos animais (in vivo) ou 

uma linhagem celular (in vitro) (SCARIM et al., 2018; SWINNEY, 2013). 

No trabalho revisado por Scarim e colaboradores (2018), foram apresentados 

diversos estudos relacionados com o screening baseado no fenótipo, como o trabalho 

de Alvarez e colaboradores (2014), que testaram em camundongos BALB/c na fase 

aguda da doença de Chagas, 82 compostos derivados tiazólicos. Foi encontrado que 

dos 82 compostos, 3 tiveram efeito sobre a taxa de crescimento do T. cruzi cerca de 

mil vezes maior que a do nifurtimox. Foi apresentado também o trabalho de Fonseca-

Berzal e colaboradores (2016), que demonstraram uma série de derivados de 

nitroindazol e os testaram nas formas epimastigota, tripomastigota e amastigota do T. 

cruzi e em diferentes cepas do parasito. Foram obtidos 13 compostos com maior 

seletividade para o parasito que o benznidazol e um dos compostos age nas três 

formas de desenvolvimento do parasito. O lapatinib (utilizado no tratamento do câncer 

de estômago) e seu derivado NEU-617 (com efeito no crescimento das células de T. 

brucei), foram utilizados para selecionar 66 novos compostos derivados, os quais 

foram testados na forma amastigota do T. cruzi. Destes 66, foram encontrados 32 

compostos ativos com capacidade de inibir cerca de 65% do crescimento do parasito. 

Ainda na revisão de Scarim e colaboradores (2018), foram destacados os 

trabalhos relacionados com o screening de compostos baseado no alvo. E dentre eles, 

a cruzaína e outras enzimas da síntese do ergosterol foram os principais citados. Os 

intermediários da via glicolítica, metabolismo redox dependente de tiol, biossíntese de 

poliisoprenoides, nitro-redutases, alterações na mitocôndria, peroxidação do grupo 

heme, superóxido ferro dismutase, dentre outras enzimas importantes para o 

desenvolvimento do T. cruzi, também foram destacadas. 

Apesar dos inúmeros estudos na procura de outros fármacos com atividade 

tripanocida, poucos resultados satisfatórios têm sido encontrados. Isso se deve a 



11  

grande diversidade biológica e genética apresentada pelo T. cruzi e, além disso, o 

tratamento anti-chagásico ideal deve apresentar as seguintes características: produzir 

cura parasitológica nas fases aguda e crônica; ser efetivo em todas as DTUs do 

parasito e formas envolvidas com a infecção humana; ser acessível a populações com 

baixo custo; não induzir a sérios efeitos colaterais e/ou efeitos teratogênicos; não 

envolver a hospitalização do paciente durante o tratamento; e, não induzir resistência 

no parasito (CHATELAIN, 2015). Assim, a falta de outras formas de tratamento 

disponíveis para a doença de Chagas tem deixado uma lacuna no esforço para 

diminuir os efeitos para a saúde no crescente número de pessoas infectadas a cada 

ano (MARTINEZ-MAYORGA et al., 2015). 

1.4.1. Resistência do T. cruzi a tratamentos quimioterápicos 

Como consequência da evolução do T. cruzi, este parasito apresenta grande 

diversidade genotípica que se manifesta por diferenças no seu comportamento 

biológico como, por exemplo, adaptação a diversas espécies de triatomíneos, 

diferentes graus de virulência em animais experimentais e humanos, tropismo tissular 

diferencial, indução de manifestações clínicas da doença de Chagas e variações na 

sensibilidade aos fármacos (WHO, 2018c; ZINGALES et al., 2009). Além disso, a 

presença de múltiplas cepas na mesma área geográfica e a possibilidade de infecção 

mista com estas cepas, que apresentam tropismo ou virulência diferentes nos 

hospedeiros, são dificuldades adicionais ao tratamento quimioterápico (CHATELAIN, 

2015). 

A susceptibilidade natural de algumas cepas do T. cruzi aos fármacos 

disponíveis é um fenômeno que vem sendo observado há bastante tempo (FILARDI 

et al., 1987; ARAUJO-JUNIOR et al., 2014). Este fato dificulta ainda mais a busca por 

um novo composto para um melhor tratamento para a doença de Chagas, uma vez 

que as diferentes DTUs envolvidas na infecção pelo T. cruzi em humanos (T. cruzi I, 

II, V e VI, principalmente) apresentam diferentes graus de resistência aos compostos 

em estudo (ARAUJO-JUNIOR et al., 2014). 

Com base nestes fatos, Aquilino e colaboradores (2012) avaliaram a resistência 

de 14 cepas do T. cruzi pertencentes às seis diferentes DTUs frente a compostos 

derivados de Streptomyces diastaticus. Bactérias do gênero Streptomyces são 

conhecidas por produzirem vários metabólitos úteis, particularmente antibióticos. A 
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espécie S. diastaticus, especificamente, produz antibióticos macrólidos com polieno, 

rimocidina, CE-108 (um metabólito bioativo) e os antifúngicos oligomicinas A e C 

(SRIPREECHASAK; SUWANBORIRUX; TANASUPAWAT, 2014). No trabalho de 

Aquilino e colaboradores (2012) foi observada a diminuição do crescimento de formas 

amastigotas intracelulares em algumas cepas, mas isto não foi observado em formas 

tripomastigotas metacíclicas. Das cepas analisadas, aquelas presentes nas DTUs IV 

e V apresentaram menor susceptibilidade aos compostos em todas as três formas de 

desenvolvimento do parasito (AQUILINO et al., 2012). 

I.5.   As aminoacil-tRNA sintetases 

As aminoacil-tRNA sintetases (aaRSs) são uma família de enzimas presentes 

em todos os organismos vivos e participam do primeiro estágio do processo de 

biossíntese de proteínas, o estágio de ativação dos aminoácidos. Nesta etapa, o 

grupamento carboxil de um aminoácido é ativado para que ocorra a formação da 

ligação peptídica durante a síntese do peptídeo nascente nos ribossomos. As aaRSs 

catalisam a ligação de um determinado aminoácido à extremidade 3’ do tRNA 

correspondente, que é um passo fundamental neste processo. A reação ocorre no 

citoplasma das células a partir da energia proveniente da hidrólise do ATP e da 

presença de íons magnésio (Mg2+). Quando esta ligação se forma, os tRNA são 

considerados carregados ou aminoacilados. Esta reação ocorre em duas etapas no 

sítio ativo da enzima, em que na primeira fase o aminoácido é reconhecido pela 

enzima e um intermediário, o aminoacil-adenilato (aminoacil-AMP) é formado e 

permanece ligado à enzima até ser transferido, na segunda etapa, para o seu tRNA 

correspondente (revisado por IBBA et al., 2000; IBBA; SÖLL, 1999). A reação química 

catalisada por uma aaRS está representada na Figura 3. 

A família de enzimas das aaRSs foi dividida em duas classes (Classe I e Classe 

II) com base em diferenças consideráveis observadas em suas estruturas primária e 

terciária e em seu mecanismo de reação (IBBA et al., 2000). Estas diferenças são 

devidas a motivos de sequência que refletem em diferentes atividades e sítios 

topológicos. As aaRSs de Classe I possuem no sítio ativo um domínio com 

dobramento de Rossmann (caracterizado pela presença de seis trechos de folhas β, 

sendo os três primeiros interligados por regiões de α-hélice), onde o ATP se liga em 

uma conformação estendida. As enzimas pertencentes a esta classe são ArgRS, 
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CysRS, GlnRS, GluRS, IleRS, LeuRS, MetRS, TrpRS, TyrRS e ValRS. Já as enzimas 

de Classe II apresentam o sítio ativo arranjado em uma conformação de folha β e o 

ATP se liga em uma conformação dobrada. As enzimas desta classe são AlaRS, 

AsnRS, AspRS, GlyRS, HisRS, LysRS, PheRS, ProRS, SerRS e ThrRS (ZHAO et al., 

2014). 

𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜á𝑐𝑖𝑑𝑜 + 𝑡𝑅𝑁𝐴 + 𝐴𝑇𝑃
𝑀𝑔2+

→   𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖𝑙 − 𝑡𝑅𝑁𝐴 + 𝐴𝑀𝑃 + 𝑃𝑃𝑖 

 

Figura 3 – Reação química catalisada por uma aaRS. As aaRS catalisam a ligação 

do aminoácido ao seu respectivo tRNA utilizando a energia proveniente da hidrólise 

do ATP e na presença de íons Mg2+. Como produtos da reação tem-se o aminoacil-

tRNA (aminoácido ligado ao seu tRNA correspondente), adenosina monofosfato 

(AMP) e pirofosfato (PPi), o qual é hidrolisado pela pirofosfatase inorgânica liberando 

Pi (fosfato inorgânico). A ligação éster entre o aminoácido e o tRNA tem uma energia 

livre de hidrólise (𝚫G) muito negativa (aproximadamente –29 kJ/mol), sendo esta uma 

reação altamente favorável para ocorrer. Fonte: Nelson e Cox, sexta edição, pág. 

1121. 

 

Além destas características estruturais, há também diferenças no mecanismo de 

reação pelo qual a enzima realiza a ligação entre o aminoácido e seu tRNA. As 

enzimas de Classe I transferem o grupo aminoacil ligado à enzima para a hidroxila do 

carbono 2’ presente no anel de ribose do resíduo de adenilato na extremidade 3’ do 

tRNA. Subsequente a esta reação, ocorre uma reação de transesterificação, que 

rearranja o aminoacil da hidroxila do carbono 2’ para a hidroxila do carbono 3’ do anel 

de ribose. No caso das enzimas de Classe II, o grupo aminoacil é transferido 

diretamente da enzima para a hidroxila do carbono 3’ do anel de ribose do tRNA 

(Figura 4).  

Apesar de se conhecer estes mecanismos, os estudos realizados com as aaRSs 

ainda não encontraram evidências de um ancestral comum que originou a 

diferenciação destas duas classes, mesmo elas participando de processos químicos 

e biológicos praticamente idênticos. Porém, é sabido que estas duas classes se 

mantêm em todos os organismos vivos (CHALIOTIS et al., 2017). 
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 Figura 4 – Mecanismo de reação proposto para as aaRSs de Classe I e II para a 

reação de aminoacilação dos tRNAs. A etapa 1 consiste na formação de um aminoacil 

adenilato (AA), que permanece ligado ao sítio ativo da enzima. Na etapa 2, o AA é 

transferido para o tRNA de acordo com a classe à qual a enzima pertence. As aaRSs 

de Classe I (2a) transferem o AA para o grupamento OH do carbono 2’ do resíduo de 

adenilato na extremidade 3’ do tRNA, com subsequente reação de transeterificação 

do 2’-OH para o 3’-OH. Para as aaRSs de Classe II, (2b), o AA é transferido 

diretamente para o 3’-OH do resíduo adenilato presente no tRNA. Fonte: Nelson e 

Cox, sexta edição, pág. 1120. 



15  

A estrutura química da cadeia lateral de alguns aminoácidos é bastante 

semelhante, por exemplo, os aminoácidos valina e leucina. Esta semelhança química 

poderia dificultar o reconhecimento e diferenciação destes aminoácidos pelas 

respectivas aaRSs, porém, isto não ocorre devido ao fato de algumas aaRSs 

apresentarem um sítio específico de edição, com capacidade de hidrolisar 

aminoácidos incorretamente ativados (antes da transferência do aminoácido para o 

tRNA) ou tRNAs incorretamente carregados (após a transferência). A este 

mecanismo, deu-se o nome de “filtro duplo”, em que o primeiro filtro ocorre durante a 

aminoacilação no sítio ativo, em que o aminoácido é ligado à enzima, mas esta é 

incapaz de distinguir corretamente entre estruturas muito parecidas ou muito 

pequenas. O segundo filtro ocorre em um sítio de edição, próximo ao sítio ativo, onde 

aminoácidos incorretamente adicionados são hidrolisados do tRNA. Enzimas de 

classe I (IleRS, LeuRS e ValRS) e de classe II (AlaRS, PheRS, ProRS e ThrRS) 

apresentam este sítio de edição (ZHAO et al., 2014). 

Em eucariotos superiores, algumas das aaRSs se agrupam para formar o 

Complexo Multi-aminoacil-tRNA Sintetase (MSC), o que aumenta a eficiência das 

enzimas envolvidas neste complexo. As aaRSs que participam do MSC, em sua 

maioria, são enzimas responsáveis por adicionar aminoácidos apolares aos 

respectivos tRNAs, sendo elas LysRS, LeuRS, IleRS, GluRS, ProRS, MetRS, GlnRS, 

ArgRS e AspRS. Para unir umas às outras, dois domínios de ligação foram 

encontrados nestas enzimas: o domínio GST (formado pelos aminoácidos Glicina, 

Serina e Treonina, e estão presente nas MetRS, GluRS, ValRS e CysRS) e o domínio 

WHEP (formado pelos aminoácidos Triptofano, Histidina, Glutamato e Prolina, e estão 

presentes em TrpRS, MetRS, GluRS, ProRS, HisRS) (GUO; YANG; SCHIMMEL, 

2011). 

As funções “regulares” (do inglês, canonical) das aaRSs, incluindo 

aminoacilação e edição, são altamente conservadas nos três domínios que englobam 

todos os seres vivos. No entanto, durante a evolução dos vertebrados, algumas 

aaRSs adquiriram domínios com características estruturais únicas que não fazem 

parte do núcleo enzimático nem estão presentes em homólogos bacterianos. Foram 

encontrados cinco novos domínios presentes também em outras enzimas ou citocinas 

que auxiliam em atividades “não regulares” (non canonical) das aaRSs de eucariotos 

superiores. São eles os domínios ELR (domínio presente em quimiocinas com 

atividade angiogênica e presente em TyrRS), EMAPII (com capacidade de se ligar a 
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integrina na superfície de células endoteliais e impedir formação de tumores, de 

adesão celular e presente em TyrRS e MetRS), o domínio LZ (zíper de leucina, 

domínio de ligação ao DNA e presente em ArgRS e MetRS) e, além de ser um domínio 

de ligação, o WHEP também possui funções de inibição de fatores angiostáticos nas 

mesmas aaRSs (TrpRS, MetRS, GluRS, ProRS, HisRS) (GUO; YANG; SCHIMMEL, 

2011; YAO; FOX, 2013). 

I.5.1   As aaRSs como alvos quimioterápicos 

As aminoacil-tRNA sintetases apresentam características vantajosas ao serem 

estudadas como alvos quimioterápicos como, por exemplo: a alta diferença estrutural 

evolucionária entre procariotos e eucariotos; compreendem pelo menos vinte alvos 

distintos no organismo alvo; há uma grande variedade de informações estruturais 

tanto de bactérias e parasitos quanto de humanos em bancos de dados; uma 

abundância de inibidores naturais e sintéticos que podem ser utilizados como ponto 

de partida (compostos protótipos) para o desenvolvimento de fármacos; e a presença 

do sítio de edição, que também pode ser utilizado como alvo, assim como o sítio ativo 

da enzima (YAO; FOX, 2013). 

Além destas características, as aaRSs têm se tornado alvos interessantes como 

alvos para o desenvolvimento de quimioterápicos devido ao fato de que a inibição 

destas enzimas depleta os níveis de tRNAs carregados com seus respectivos 

aminoácidos, bloqueando a síntese de proteínas e levando à retenção do crescimento 

celular e à possível morte da célula (BEAULIEUA; OHEMENGA, 2005). 

Como já descrito, tanto o sítio de síntese como o de edição podem ser utilizados 

como alvo para fármacos. Como fármacos já disponíveis comercialmente existem a 

mupirocina (ISDIN), que é um antibiótico inibidor do sítio ativo da IleRS de 

Staphyloccocus aureus e o tavaborol (Kerydin), um antifúngico que tem como alvo o 

sítio de edição da LeuRS de fungos que causam onicomicose (infecção nas unhas) 

(ATAIDE; IBBA, 2006). A maioria dos estudos de inibição das aaRSs tem o foco nos 

sítios do aminoácido ou no sítio do adenilato, porém, é crescente o número de estudos 

que tem dado mais atenção ao desenvolvimento experimental de inibidores para o 

sítio de ligação do tRNA na aaRS ou diretamente para o tRNA (HO et al., 2018). 

As aaRSs coevoluíram juntamente com seus respectivos tRNAs. Entretanto, o 

sítio de ligação para o tRNA exibe um maior grau de divergência entre organismos 
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distantemente relacionados (HO et al., 2018). Apesar disso, a quantidade de inibidores 

desenvolvidos para o sítio do tRNA é muitas vezes menor que os inibidores para os 

sítios de ligação e/ou edição (VONDENHOFF; AERSCHOT, 2011). 

O halofuginona, um agente anti-protozoário, tem sido estudado por possuir 

afinidade pelos sítios do aminoácido e do tRNA na ProRS. Similarmente, fenil-

tiazolilureia-sulfonamida exibiu um largo espectro de atividade antibiótica por inibir 

PheRS se ligando ao sítio de ligação do tRNA desta enzima (FANG; GUO, 2015). 

A cocristalização da borrelidina (fármaco anticâncer e antibiótico) com a ThrRS 

humana e de E. coli revelou que este composto utiliza um mecanismo chamado de 

“inibição de quatro sítios”. A borrelidina interage com os sítios de ligação do adenilato, 

da treonina e do tRNA nas duas espécies, inibindo assim a interação para os três 

sítios e seus substratos. Surpreendentemente, a borrelidina também ocupa um quarto 

sítio dentro do sítio ativo da ThrRS que não está envolvido com a ligação do substrato, 

mas é essencial para a ação inibitória deste antibiótico. Apesar desta inibição ocorrer 

também em humanos, é importante ressaltar dois fatores que explicam o uso da 

borrelidina como antibiótico. O primeiro deles é a concentração inibitória, em que é 

necessário um aumento de mais 50% da dose para inibir a ThrRS de humanos, e o 

segundo fator é a presença de três cópias da ThrRS em humanos e apenas uma cópia 

em organismos procariotos ou eucariotos unicelulares (CHADHA et al., 2018; FANG 

et al., 2015). 

Tendo como alvo o próprio tRNA, estudos focando no braço do anticódon têm 

trazido resultados interessantes, como é o caso da neomicina, que foi capaz de inibir 

a aminoacilação in vitro do tRNA específico da fenilalanina em E. coli. Ao se ligar no 

braço do anticódon, a neomicina impede a interação do tRNA com a PheRS e a 

formação do tRNA carregado fica impossibilitada. Para os braços TΨC e D, a 

tobramicina foi testada contra a AspRS, mas não foi capaz de impedir a aminoacilação 

do tRNA (HO et al., 2018). 

Apesar de poucos fármacos comercializados, pesquisas in silico do uso de 

inibidores para as aaRSs têm sido muito exploradas. Em 2014, Zhao detalhou em uma 

revisão, mais de 30 inibidores para as diferentes aaRSs em organismos diversos, 

como LeuRS do T. brucei e de Candida albicans; MetRS também do T. brucei e de E. 

coli; ThrRS de E. coli, dentre diversos outros organismos (ZHAO et al., 2014). 

Além destes estudos in silico, estudos in vitro também têm sido realizados, como 

na publicação de Pedró-Rosa, em 2014, que buscou a inibição da MetRS do T. brucei 
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para verificar morte e diminuição do crescimento deste parasito em cultura, através 

da técnica chamada de High Throughput Screening (Triagem de Alto Rendimento – 

HTS). Neste trabalho, a utilização desta técnica teve por objetivo identificar pequenas 

moléculas seletivas, potentes e semelhantes a fármacos com potencial para inibir a 

MetRS do T. brucei. Para evitar falsos positivos, foi mensurada a concentração 

residual de ATP por luminescência ou de AMP formado por polarização da 

fluorescência a partir da realização ou não da reação de aminoacilação. Um banco de 

compostos foi utilizado para estes ensaios do qual foram selecionados inicialmente 

1270 compostos com alguma atividade inibitória. Destes 1270 compostos, 54 foram 

selecionados na etapa de polarização da fluorescência e todos se mostraram ativos 

no ensaio de aminoacilação. Para verificar se estes compostos seriam seletivos para 

a enzima do parasito, que é similar à MetRS da mitocôndria humana, mas não à 

citoplasmática, o mesmo ensaio de aminoacilação foi realizado para mitMetRS de 

humanos. Com isso, foi demonstrado que 81% dos compostos inibiram menos de 20% 

da atividade enzimática da mitMetRS de humanos, o que significa que, se 

desenvolvidos como fármacos, poucos compostos seriam tóxicos ao hospedeiro. Os 

54 compostos selecionados também foram testados in vitro e destes, 12 (22%) 

mostraram capacidade de inibir o crescimento de células do T. brucei em cultura 

(PEDRO-ROSA et al., 2014). 

Ainda utilizando o T. brucei, Kalidas e colaboradores, em 2014, selecionaram 

oito genes para as aaRSs e pela técnica do RNA interferente (RNAi) observaram 

fenótipos e morfologia de morte, além de alterações no ciclo celular dos parasitos com 

o silenciamento dos genes para ThrRS, AsnRS, PheRSβ e ArgRS, com uma 

diminuição de 60 a 84% nos níveis de mRNA total nas células. Já com o silenciamento 

dos genes para PheRS, TrpRS, ValRS e GluRS, os parasitos pararam de crescer e 

não completaram o ciclo de lise das células hospedeiras, com uma redução 57 a 63% 

nos níveis de mRNA total das células. Com os resultados obtidos neste trabalho, foi 

possível observar que mesmo o silenciamento parcial para os genes destas enzimas 

foi capaz de levar a redução no crescimento das células, ou seja, uma redução na 

atividade enzimática com inibidores pode afetar o crescimento do parasito. 

No trabalho Kalidas (2014), também foi verificada a inibição da ThrRS do T. 

brucei pela borrelidina, onde o fármaco se mostrou um potente inibidor do crescimento 

deste parasito, com uma concentração inibitória (IC50) de 0.066 µM. A ThrRS está 

presente tanto no citoplasma quanto na mitocôndria do parasito e, com os resultados 
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obtidos, foi sugerido que a borrelidina é capaz de atuar nas enzimas nos dois 

compartimentos celulares, demonstrando a ThrRS do T. brucei como um possível 

candidato a alvo para tratamento da doença do sono (KALIDAS et al., 2014). 

I.6. Estudos computacionais para seleção de alvos para 

quimioterapia 

Novas formas de tratamentos são urgentes para combater diversas doenças 

infecciosas que acometem a população em geral e, mesmo com alguns fármacos 

disponíveis, seu uso é limitado por fatores como, por exemplo: alto custo, baixa 

eficiência, toxicidade e possível resistência dos agentes causadores de doenças. 

Apesar dessa urgência, a busca por novos fármacos tem sido inadequada pela 

limitação do conhecimento dos alvos que podem ser favoráveis para o 

desenvolvimento de fármacos e pela previsão de baixo retorno sobre o investimento 

(PUSHPAKOM et al., 2018). 

Historicamente, o processo de descoberta de fármacos tem se baseado na 

estratégia de Triagem de Alto Rendimento (HTS, da sigla em inglês, High Throughput 

Screening) para a identificação de moléculas biologicamente ativas. Apesar dos 

avanços na automação destas técnicas, esta metodologia permanece extremamente 

trabalhosa, custosa e apresenta muitas falhas para identificar potentes compostos 

protótipos. Estudos in silico complementares incorporaram o conhecimento de 

estruturas tridimensionais de proteínas com altas resoluções para analisar relações 

estrutura-atividade, identificar e selecionar alvos terapêuticos mais relevantes, estudar 

as bases moleculares de interações entre proteínas e ligantes, caracterização de 

sítios de ligação, desenvolvimento de bancos de compostos específicos para 

determinados alvos, identificação de compostos protótipos por estratégias de docking 

molecular. Todos estes fatores podem ser utilizados para racionalizar, aumentar a 

eficiência e a velocidade e diminuir os custos associados ao processo de descoberta 

de fármacos (BLUNDELL et al., 2006; CAVASOTTO; PHATAK, 2009; CONGREVE; 

MURRAY; BLUNDELL, 2005). 

Apesar dos avanços tecnológicos e do conhecimento sobre os processos de 

instalação e manifestação das doenças nos seres humanos e animais, os avanços 

terapêuticos têm sido muito mais lentos que o esperado. Os desafios que a indústria 

farmacêutica enfrenta são múltiplos e desgastantes e o aumento no tempo de trazer 
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um novo fármaco para o mercado em algumas áreas terapêuticas e as alterações nas 

leis regulatórias podem contribuir para um aumento nos custos. O aumento no custo 

e a quantidade de tempo requerido para o desenvolvimento de novos fármacos 

significam que para cada dólar gasto em pesquisa e desenvolvimento (P&D) é 

estimado que menos de um dólar é obtido em retorno, em média, o que faria a 

indústria farmacêutica uma opção menos desejada para os investidores 

(PUSHPAKOM et al., 2018). 

Atualmente, com bastante destaque no processo de desenvolvimento de 

fármacos estão duas estratégias: os chamados reaproveitamento de fármacos e o 

reposicionamento de fármacos. O reaproveitamento consiste na investigação de 

algum fármaco existente aprovado para tratamento de doenças que não faziam parte 

do propósito inicial da pesquisa. Já o reposicionamento de fármacos, utiliza fármacos 

que falharam durante as fases de teste para aprovação do composto e, são então, 

estudados para o tratamento de uma patologia diferente (ASHBURN; THOR, 2004; 

SLEIGH; BARTON, 2010). Estas estratégias oferecem várias vantagens em 

comparação com o desenvolvimento de um fármaco completamente novo: primeiro, e 

provavelmente mais importante, tem-se que o risco de falha é menor, pelo menos do 

ponto de vista de segurança, pois um fármaco reaproveitado já foi considerado 

suficientemente seguro em modelos pré-clínicos e em humanos, isso se os ensaios 

clínicos iniciais tiverem sido completos; e segundo, o tempo para o desenvolvimento 

do fármaco pode ser reduzido, devido principalmente ao fato de que a maioria dos 

testes pré-clínicos, de segurança e, em alguns casos, o desenvolvimento de uma 

formulação já terão sido previamente finalizados (PUSHPAKOM et al., 2018; XUE et 

al., 2018). 

Além disso, com o desenvolvimento das ferramentas de bioinformática, surgiram 

vários programas de predição para avaliar in silico se uma determinada 

macromolécula pode representar um alvo interessante para a quimioterapia 

convencional. Com isso, surgiu o termo drogabilidade, que é um termo utilizado nos 

procedimentos computacionais para a descoberta de novos alvos quimioterápicos. Ele 

indica o potencial que um alvo biológico (uma proteína, por exemplo) apresenta para 

se ligar com afinidade a um determinado fármaco. Por definição, a ligação de um 

fármaco a um alvo “drogável” deve alterar a função do alvo com um benefício 

terapêutico ao paciente. A possibilidade de uso desse tipo de abordagem gera 
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economia de tempo e diminui o número de testes em laboratório, reduzindo os custos 

financeiros associados (CHENG et al., 2007). 

Aliado a isso, a publicação dos genomas de diversos organismos, possibilitou 

a descoberta das funções relacionadas aos genes e da essencialidade dos mesmos 

para a manutenção da homeostase celular e isso têm facilitado a assimilação e a 

integração de dados, permitindo a identificação e priorização de candidatos a alvos 

para fármacos (AGÜERO et al., 2008). Assim, a publicação da sequência genômica 

completa do T. cruzi para o clone CL Brener em 2005, foi um dos maiores avanços 

que permitiram estudos de fatores envolvidos na patogênese da doença de Chagas, 

assim como a busca in silico de alvos moleculares para o desenvolvimento de novos 

métodos de diagnóstico e intervenções terapêuticas (EL SAYED et al., 2005). 

Partindo, então, do grande número de informações obtidas com o sequenciamento 

do genoma do T. cruzi e do aprimoramento dos métodos computacionais para a 

predição de possíveis alvos quimioterápicos, tornou-se possível a realização de 

projetos de pesquisa que buscam a descoberta de novos fármacos para o tratamento 

da doença de Chagas (DE ASSIS BURLE-CALDAS et al., 2015). 

I.6.1. Modelagem molecular 

As estruturas terciárias de proteínas podem ser obtidas a partir de diferentes 

técnicas, como cristalografia de proteínas, espectroscopia de ressonância magnética 

nuclear (NMR) e estudos computacionais de modelagem molecular. As estruturas 

determinadas experimentalmente são divulgadas no PDB (Banco de Dados de 

Proteínas, do inglês, Protein Data Bank), de livre acesso para a comunidade científica. 

Normalmente, para a obtenção de proteínas ou grandes domínios proteicos utiliza-se 

as estruturas obtidas por cristalografia de raios-X ou por microscopia crio-eletrônica 

(cryo-EM) já que ambas apresentam altas resoluções. As estruturas atômicas 

completas só podem ser obtidas nos casos em que a proteína apresenta estrutura 

bem rígida e quando forma cristais bem ordenados a partir de uma solução aquosa 

saturada (LEACH, 2001). Por outro lado, quando há regiões muito móveis, tal como 

loops muito desordenados e cadeias laterais de resíduos expostos ao solvente, 

apenas parte da estrutura proteica é determinada com resolução satisfatória. Os 

átomos de hidrogênio da estrutura que, além da alta mobilidade, têm baixa densidade 

eletrônica, também não são capturados pelas técnicas (HOLTJE et al., 2008). 
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A determinação experimental ainda é considerada o melhor processo para se 

obter a estrutura tridimensional de uma proteína. Entretanto as técnicas utilizadas são 

financeiramente custosas, podem levar anos e, em alguns casos, a estrutura final 

pode não chegar a ser obtida. Portanto, o desenvolvimento de métodos 

computacionais é tanto uma alternativa mais barata quanto, em alguns casos, a única 

possibilidade de obtenção de modelos estruturais (HOLTJE et al., 2008; VERLI, 2014). 

Os primeiros métodos desenvolvidos para a predição de estrutura de proteínas 

foram divididos em três formas: métodos de modelagem por homologia ou modelagem 

comparativa, de predição de enovelamento (ou threading) e predição por primeiros 

princípios (ou ab initio). Essas categorias se diferem quanto ao uso das informações 

disponíveis nos bancos de dados de estruturas resolvidas experimentalmente. Neste 

quesito, a metodologia de modelagem por homologia é a que mais depende de um 

molde experimental e a metodologia de ab initio é totalmente independente. Com os 

avanços da área, os métodos de predição de enovelamento e os de modelagem por 

homologia se fundiram no que agora é chamado de métodos baseados em estrutura 

molde (ou template based) e a metodologia ab initio se tornou método independente 

de molde (ou template free) (LEACH, 2001; VERLI, 2014). 

Para utilizar a metodologia ab initio, é importante a obtenção de algum tipo de 

informação estrutural, tal como: fragmentos de proteínas, predição de estrutura 

secundária e potenciais estatísticos derivados de proteínas não homólogas à 

sequência alvo, ou seja, as estruturas secundárias de fragmentos separados da 

proteína alvo são gerados e analisados estatisticamente pelos programas de predição; 

aqueles fragmentos que apresentam bons valores de validações são selecionados 

para a construção do modelo tridimensional completo (FINE et al., 1986). Nestes 

casos, o enovelamento da proteína pode ser visto como resultado das forças físicas 

que atuam sobre os átomos da proteína. Para simplificar a formulação do 

enovelamento proteico, os programas de modelagem realizam a limitação do espaço 

conformacional (número de conformações a serem avaliadas) e, nestes casos, 

apenas as forças mais importantes que impulsionam e estabilizam o enovelamento 

são capturadas (VERLI, 2014). 

Já para a aplicação de metodologias baseadas em moldes, a estrutura alvo terá 

sua estrutura tridimensional predita utilizando como referência uma estrutura 

tridimensional de uma proteína similar, chamada de molde, que pode ser derivado de 

qualquer organismo, desde que haja pelo menos 30% de identidade entre as duas 
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sequências. Esta metodologia segue quatro passos essenciais: identificação de 

sequências referências em bancos de dados (geralmente por alinhamentos), seleção 

de um ou mais moldes com identidade superior a 30% com a sequência alvo e que 

possuam boa qualidade (resoluções menores que 2Å são ideais), construção do 

modelo (as informações, como posição dos átomos e distância das ligações do molde 

são passadas para o modelo) e a validação do modelo tridimensional para verificação 

de erros na estrutura. Caso o modelo não seja de boa qualidade, os passos anteriores 

são refeitos e melhorados para a construção de um modelo com qualidade melhorada 

(VERLI, 2014; EVANGELISTA; ARRUDA; TARANTO, 2016). 

I.6.2. Docking molecular e triagem virtual 

Para a compreensão da maioria dos mecanismos e processos celulares é 

necessário determinar o modo de interação entre complexos de macromoléculas ou 

entre macromolécula e ligante. Esses complexos podem envolver de dezenas a 

centenas de componentes e analisar quais proteínas interagem e o seu modo de 

interação são informações de fundamental importância para a compreensão do 

funcionamento de processos moleculares (VERLI, 2014). Por outro lado, interações 

entre proteínas alvo e pequenas moléculas ligantes é de grande importância para o 

planejamento racional de fármacos. Neste sentido, a técnica computacional 

denominada de ancoragem molecular (ou molecular docking ou apenas docking) 

prevê detalhes de reconhecimento molecular proteína-proteína e/ou receptor-ligante, 

associando e facilitando muitas vezes os estudos que unem saúde e biotecnologia 

(LEELANANDA; LINDERT, 2016). 

Dependendo do objetivo do trabalho a ser desenvolvido, após a construção de 

um modelo para determinada proteína, é realizada in silico a busca por um ligante 

que possa vir a modular a atividade por se ligar a este modelo, resultado que é obtido 

através da estratégia de docking molecular. O docking pode ser realizado 

empregando apenas um ou muitos compostos químicos (na ordem de milhares) e, 

quando são analisados um grande número de compostos, a este processo dá-se o 

nome de triagem virtual, que é definida como a busca em bancos de dados por uma 

ou mais moléculas capazes de se ligar ao alvo de interesse com alta afinidade e 

baixo custo energético (WESTERMAIER; BARRIL; SCAPOZZA, 2015). 

As associações entre moléculas biologicamente relevantes, como proteínas, 
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peptídeos, ácidos nucleicos, carboidratos e lipídeos desempenham um papel central 

na transdução de sinal. Além disso, a orientação dos dois componentes que 

interagem pode afetar o tipo de sinal produzido (agonista ou antagonista). O docking 

é útil para predizer tanto a força quanto o tipo de sinal quando são analisados 

componentes biológicos de um sistema. No entanto, o docking é mais 

frequentemente utilizado em métodos para o desenho de fármacos baseados na 

estrutura (do inglês, structure-based drug design) devido à sua capacidade de prever 

a conformação da ligação de pequenas moléculas ao sítio de ligação de um alvo. A 

caracterização deste comportamento de ligação desempenha um papel fundamental 

no desenho racional de fármacos, assim como, o de elucidar processos bioquímicos 

fundamentais (KITCHEN et al., 2004; MENG et al., 2011). 

Os programas de docking geram um grande número de potenciais conformações 

para compostos em estudo, das quais algumas podem ser imediatamente rejeitadas 

devido a colisões desfavoráveis com os átomos da proteína (estrutura truncada). Os 

compostos selecionados são avaliados usando alguma função de pontuação (do 

inglês, score function), que considera cada posição como um ligante e fornece um 

número (geralmente energia, em kcal/mol) indicando a probabilidade daquela 

conformação representar uma interação favorável. Além disso, o programa faz uma 

classificação de um ligante em relação ao outro. A maioria das funções de pontuação 

são campos de força da mecânica molecular baseadas na física que estimam a 

energia da ligação de cada conformação gerada dentro do sítio de ligação. Uma 

energia baixa (negativa) indica um sistema estável e, portanto, uma provável ligação 

entre os dois componentes analisados (AJAY; MURCKO, 1995; MENG et al., 2011). 

Em vários estudos a técnica de docking molecular tem apresentado resultados 

satisfatórios quando utilizada como uma ferramenta no processo de desenvolvimento 

de novos fármacos. Nestes estudos foi observada uma concordância dos achados in 

silico com aqueles realizados subsequentemente in vitro e/ou in vivo. Como exemplo, 

pode-se citar o trabalho de Nakorn e colaboradores (2011) em que a combinação de 

estudos computacionais e experimentais sugeriu que apenas 10 resíduos de 

aminoácidos derivados de um peptídeo presente no capsídeo viral (CA-CTD) são 

capazes de inibir a atividade da LysRS do HIV. Utilizando a metodologia de docking 

foi possível revelar o arranjo específico do peptídeo e elucidar os aminoácidos cruciais 

desta interação (NAKORN et al., 2011). Ainda, empregando as estratégias de docking 

e de triagem virtual, Pandey e colaboradores (2016) simularam a ligação de 11.395 
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compostos derivados da febrefungina nas enzimas plasmesina II e ProRS do 

Plasmodium falciparum. Após um processo de seleção dos compostos com melhores 

interações com as enzimas e sem toxicidade aparente verificada por programas de 

bioinformática, foi verificado que os novos compostos derivados da febrifungina 

podem agir nas duas enzimas, atuando como inibidores com potencial para serem 

compostos lead e permitirem o desenvolvimento de uma terapia oral para eliminação 

do parasito nos hospedeiros (PANDEY et al., 2016). 

I.6.2. Simulações de dinâmica molecular 

Simulações de Dinâmica Molecular clássica (DM) utilizando proteínas em 

campos de força empíricos alcançaram um estado maduro após 35 anos de 

desenvolvimento e são amplamente utilizados como ferramentas para investigar sua 

estrutura e dinâmica sob uma grande variedade de condições. Estas incluem estudos 

de interação com ligante, mecanismos de reações enzimáticas, dobramento e 

desdobramento de proteínas e interações proteína-proteína (LOPES; GUVENCH; 

PORTLAND, 2016). 

Fundamental para estas simulações é a determinação da evolução do tempo da 

energia do sistema como uma função das suas coordenadas atômicas. Para sistemas 

complexos, simulações de DM são geralmente a única forma de se obter informações 

detalhadas a nível atômico e os diversos programas e pacotes desenvolvidos 

especificamente para simulações de biomoléculas têm sido muito utilizados nas 

últimas décadas. Alguns destes programas e pacotes mais comumente usados são 

AMBER (CASE et al., 2005), CHARMM (BROOKS et al., 1983), GROMACS 

(BERENDSEN; SPOEL; DRUNEN, 1995), GROMOS (LIN; GUNSTEREN, 2013) e 

NAMD (PHILLIPS et al., 2005). Entretanto, simulações de dinâmica molecular de 

ácidos nucleicos estão inicialmente atrasados por diversas razões: ácidos nucleicos 

são altamente carregados, geralmente não são globulares e não há muitas estruturas 

disponíveis para desenvolver e validar metodologias de simulação para eles. Essas 

características mostram a necessidade de um tratamento mais cuidadoso do solvente 

e da eletrostática do ambiente quando comparado ao tratamento para simulações de 

pequenas proteínas globulares (MACKEREL JR.; NILSSON, 2008). 

Mais recentemente, metodologias com solvente implícito também têm sido 

usadas com sucesso para sistemas contendo ácidos nucleicos, mas para sistemas 
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grandes, este método também é computacionalmente dispendioso, assim como, o 

método do solvente explícito, o que leva a um aumento significativo no número de 

partículas que devem ser tratadas. Em contraste com proteínas, que em muitos casos 

comportam-se bem, mesmo em simulações de fase gasosa usando cortes 

relativamente curtos com truncamento (maus contatos entre átomos) esférico das 

interações de Coulomb, ácidos nucleicos, quando tratados da mesma forma perdem 

sua integridade estrutural (MACKEREL JR.; NILSSON, 2008). Isso nunca foi um 

problema no campo de força CHARMM36 (HUANG; MACKERELL, 2013), que possui 

uma suavização sofisticada baseada em átomos de forças eletrostáticas mas, para 

outros programas, isto não foi possível até que métodos de soma de redes eficientes 

se tornassem disponíveis para que ácidos nucleicos pudessem ser simulados de 

forma confiável (HUANG; MACKERELL, 2013). 

Uma das primeiras etapas para simular um sistema de partículas por DM é a 

geração das configurações (coordenadas e velocidades) iniciais que estejam o mais 

próximo possível da representação de uma configuração do estado termodinâmico de 

interesse. Normalmente isso é feito distribuindo as moléculas do sistema numa “caixa 

de simulação”, onde são consideradas restrições de proximidades (em torno de 2 Å, 

em líquidos a temperatura ambiente) para que não ocorra sobreposição de átomos, 

evitando, assim, forças extremamente repulsivas que dificultem a integração das 

equações de movimento (LEVITT, 1975). 

Além das coordenadas, as simulações de DM requerem velocidades iniciais para 

todos os átomos na caixa de simulação. Uma maneira de obter essas velocidades é 

atribuí-las de forma aleatória a todos os átomos, através da distribuição de Maxwell-

Boltzmann em que a energia cinética do sistema é determinada pela temperatura, 

segundo a equação apresentada na Figura 5 (LEACH, 2001). 
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Figura 5 – Equação da distribuição de Maxwell-Boltzmann. Nesta equação, a energia 

cinética é atribuída a todos os átomos a partir da temperatura, onde N é o número de 

átomos, kB é a constante de Boltzmann e T é a temperatura. As variáveis mi e vi 

correspondem as massas e a velocidade escalar de cada átomo i, respectivamente. 



27  

A dinâmica molecular de uma proteína é assim caracterizada pelo “navegar” da 

estrutura sobre sua superfície de energia ao longo do tempo, que consiste nas 

conformações adotadas pela estrutura em um intervalo de tempo. Apesar do grande 

número de conformações possíveis à cadeia polipeptídica, as proteínas se enovelam 

e realizam suas funções em uma escala de tempo biologicamente possível e não 

varrendo aleatoriamente as conformações (ZHANG; KIM, 2003). Isso ocorre devido à 

existência de interações não aleatórias, mas direcionais (efeito hidrofóbico, ligações 

de hidrogênio, etc.) que acabam por limitar o espaço conformacional realmente 

acessível, fazendo com que a proteína siga por caminhos preferenciais de energia 

(LEACH, 2001). 

Empregando simulações de dinâmica molecular, Aboelnga e Gauld (2017) 

analisaram o papel desempenhado pelo zinco (Zn(II)) e os resíduos de aminoácidos 

do sítio ativo no mecanismo de aminoacilação pela ThrRS e no reconhecimento 

específico da treonina em detrimento de aminoácidos com estrutura semelhante 

como, por exemplo, a serina. Foi observado que o íon Zn(II) facilita a desprotonação 

de grupos hidroxila de cadeias laterais das porções aminoacíclicas dos substratos Thr-

AMP e Ser-AMP e, nestas formas, os substratos adotam uma conformação que facilita 

o reconhecimento da Thr-AMP pela ThrRS (ABOELNGA; GAULD, 2017). Já no 

processo de descoberta de novas formas de tratamento para a malária, Ibrahim e 

colaboradores (2019) realizaram simulações de DM para verificar a estabilidade da 

ligação entre os compostos inibidores ZINC78988474 e ZINC20564116 e a enzima 

fosfatidilinositol-4-OH cinase tipo III beta do P. falciparum (pfPI4KB). A estabilidade 

dos dois compostos ligados ao sítio ativo da enzima foi verificada e foi proposto que 

estes compostos podem vir a ser estudados como compostos protótipos no 

desenvolvimento de uma melhor forma de tratamento para a doença (IBRAHIM; 

ABDELRAHMAN; HASSAN, 2019). 
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Atualmente, no cenário para a doença de Chagas, uma das maiores dificuldades 

se apresenta quando se trata do desenvolvimento de um tratamento quimioterápico 

mais eficiente. Isto porque existem apenas dois medicamentos disponíveis 

comercialmente (benznidazol e nifurtimox) para o tratamento desta patologia, os quais 

apresentam uma eficiência parcial nos estágios avançados da doença e sérios efeitos 

colaterais aos pacientes, o que demonstra a grande necessidade da busca por novos 

alvos terapêuticos com o objetivo de promover uma melhoria neste tratamento 

(WILKINSON; KELLY, 2009). 

Além disso, é importante ressaltar que o tratamento da doença de Chagas exige 

prolongada etapa controladora, sendo insuficiente por curtos períodos de tempo e 

dependentes de exames de diagnóstico continuamente (RASSI; NETO, 2002), pois 

os pacientes na fase crônica da doença de Chagas apresentam nos tecidos infectados 

as formas amastigotas intracelulares do parasito, as quais são de difícil acesso ao 

tratamento quimioterápico vigente. Para os medicamentos agirem nos parasitos 

localizados dentro das células cronicamente infectadas seria necessário empregar 

doses muito elevadas destes dois medicamentos, as quais chegariam a níveis tóxicos, 

o que não é praticado na clínica (BOAINAIN; RASSI, 1979; PEREZ; LYMBERY; 

THOMPSON, 2014).  

Levando isto em consideração, diversos esforços têm sido realizados com o 

objetivo de encontrar alvos moleculares para a descoberta de novos fármacos que 

possam agir mais eficientemente nas formas evolutivas do T. cruzi e, principalmente, 

nas formas intracelulares no hospedeiro humano, no sentido de promover um 

tratamento quimioterápico mais eficiente para a doença de Chagas. Desta forma, o 

estudo da classe de enzimas das aminoacil-tRNA sintetases (aaRSs) no T. cruzi pode 

levar à identificação de novos alvos para a seleção de potenciais quimioterápicos, uma 

vez que a publicação do genoma do clone CL Brener em 2005 (EL SAYED et al., 

2005) disponibilizou para a comunidade científica as sequencias dos genes presentes 

no genoma, incluindo aqueles relacionados às aaRSs. 

As aaRSs são enzimas presentes em todos os organismos vivos e possuem a 

função de ligar um aminoácido ao seu tRNA específico, durante o estágio inicial da 

síntese de proteínas (CHALIOTIS et al., 2017; IBBA et al., 2000). Apesar de estarem 

presentes e realizarem a mesma função nos diferentes organismos, existem 

importantes diferenças estruturais nas aaRSs, dependendo do domínio evolutivo ao 

qual a espécie pertence, que podem permitir a inibição específica da enzima de 
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organismos patógenos sem afetar as aaRSs de humanos, o que já foi demonstrado 

em outros organismos como, por exemplo, Trypanosoma brucei, Staphyloccocus 

aureus, Candida albicans e Sacharomyces cerevisae (KALIDAS et al., 2014; PEDRO-

ROSA et al., 2014). 

Ademais, com a utilização de métodos de biologia e química computacional e de 

triagem virtual em bancos de dados, torna-se possível a descoberta de compostos 

com potencial inibitório para um determinado alvo em um organismo patógeno. Assim, 

uma grande quantidade de compostos presentes em um banco de dados é filtrada por 

estas metodologias para que apenas os mais promissores sejam experimentalmente 

testados reduzindo o tempo gasto na pesquisa, os custos associados aos testes 

experimentais e promovendo a seleção racional de possíveis candidatos a fármacos 

(WESTERMAIER; BARRIL; SCAPOZZA, 2015). 

Assim, baseados nos resultados deste trabalho poderão surgir novas 

possibilidades de compostos protótipos para serem aplicados ao tratamento 

quimioterápico da doença de Chagas. 
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III.1. Objetivo Geral 

Avaliar o potencial das aminoacil-tRNA sintetases do Trypanosoma cruzi como 

alvos quimioterápicos para tratamento da doença de Chagas através da seleção 

racional de compostos inibidores em bancos de dados. 

 

III.2. Objetivos Específicos 

• Avaliar as características físico-químicas das sequências gênicas e proteicas 

das aaRSs do T. cruzi; 

• Selecionar as aaRSs do T. cruzi que apresentarem os índices de drogabilidade 

mais elevados; 

• Comparar os graus de identidade e similaridade globais das sequências das 

aaRSs selecionadas do T. cruzi com as aaRSs de humanos, T. brucei e 

Leishmania ssp. e selecionar a enzima que apresentar os melhores valores; 

• Construir e validar in silico os modelos tridimensionais para a aaRS 

selecionada; 

• Selecionar compostos inibidores para a aaRS do T. cruzi através das 

estratégias de docking molecular e triagem virtual em bancos de dados; 

• Verificar a estabilidade para os complexos modelo tridimensional-ligante 

cristalográfico e modelo-inibidores mais promissores através de simulações de 

dinâmica molecular; 

• Avaliar in vitro os efeitos dos inibidores selecionados sobre a taxa de 

multiplicação de formas epimastigotas do T. cruzi; 

• Avaliar a citotoxicidade dos inibidores selecionados sobre a linhagem de 

fibroblastos humanos WI-26-VA4. 
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Para uma melhor compreensão, na Figura 6 é apresentado um fluxograma 

contendo de forma resumida todas as etapas inseridas na metodologia desta 

dissertação. 

  

Figura 6 – Fluxograma apresentando as etapas envolvidas na metodologia desta 

dissertação. 
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IV.1. Busca pelas sequências gênicas e proteicas das aaRSs 

do T. cruzi e avaliação de suas características físico-

químicas 

As sequências gênicas e proteicas para as 20 aaRSs do T. cruzi clone CL Brener 

(T. cruzi VI) foram retiradas do banco de dados TriTrypDB (versão 31 de março de 

2017), um banco de dados público que provê acesso ao genoma de parasitos da 

ordem Kinetoplastida, que inclui os gêneros Trypanosoma e Leishmania (ASLETT et 

al., 2010). 

Para as sequências gênicas foram verificados a qual haplótipo do genoma de CL 

Brener elas pertenciam, o tamanho de cada sequência em pares de base (pb) e se as 

ORFs correspondentes aos genes estavam completas, ou seja, se as sequências 

eram múltiplas de três, se havia a presença do códon de iniciação (ATG) no início da 

sequência e um dos três códons de parada (TAA, TAG ou TGA) no final da sequência. 

Já para as sequências proteicas, foram obtidas informações como o número total 

de aminoácidos, a massa molecular em quiloDáltons (kDa) e o ponto isoelétrico 

teórico para cada uma das 20 enzimas pelo programa ProtParam, disponível na 

plataforma Expasy Tools no endereço eletrônico (https://www.expasy.org/tools) 

(KYTE et al., 1982). 

IV.2. Avaliação do índice de drogabilidade das aaRSs do T. 

cruzi 

O índice de drogabilidade foi obtido para as 20 aaRSs do T. cruzi utilizando dois 

programas disponíveis online e de acesso público. O primeiro deles foi o TDR Targets 

(do inglês, Tropical Disease Research, versão 6, WHO/TDR) (http://tdrtargets.org/) 

(AGÜERO et al., 2008) e o segundo programa a ser utilizado foi o DrugEBIlity (versão 

23, Cambridgeshire, UK), do Instituto Europeu de Bioinformática (EBI) 

(https://www.ebi.ac.uk/chembl/drugebility/) (DAVIES et al., 2015). Este tipo de 

programa busca facilitar a identificação de potenciais alvos para o aprimoramento do 

desenho de candidatos a fármacos para o tratamento de doenças, sendo que o 

primeiro tem este objetivo voltado para doenças tropicais negligenciadas (AGÜERO 

et al., 2008). 
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A seleção das enzimas que prosseguiriam nos estudos foi realizada calculando-

se a média aritmética entre os índices de drogabilidade obtidos em cada um dos 

programas. Os valores dos índices de drogabilidade variam de 0 a 1 e, quanto mais 

próximo de 1, maior o dano que a inibição do alvo levará ao patógeno em estudo 

(AGÜERO et al., 2011; OWENS, 2007). Assim, foram escolhidas as aaRSs que 

apresentaram índices maiores que 0.6. As aaRSs do T. cruzi que obtiveram este 

índice menor que 0.6 ou que não apresentaram índices em algum dos programas, 

foram desconsideradas para análises posteriores. Estas enzimas representam alvos 

pouco ou nada “drogáveis” e podem não levar a danos no organismo patógeno em 

estudo. 

IV.3. Comparação dos graus de identidade e similaridade 

globais 

As sequências proteicas das aaRSs do T. cruzi com índice de drogabilidade 

médio maior que 0.6 foram comparadas com as aaRSs de humanos e dos parasitos 

T. brucei e L. donovani utilizando o programa disponível online Emboss Needle 

(versão 23, Cambridgeshire, UK) (https://www.ebi.ac.uk/Tools/psa/emboss_needle/) 

(RICE; LONGDEN; BLEASBY, 2000).  

A espécie de L. donovani foi a escolhida por ser a única espécie de Leishmania 

que continha sequências para apenas uma cepa nos dados disponíveis no TriTrypDB. 

As outras espécies como, por exemplo, L. braziliensis, L. infantum e L. mexicana 

apresentavam diferentes linhagens e sequências para as aaRSs.  

As sequências proteicas para os parasitos L. donovani e T. brucei foram retiradas 

do banco de dados TriTrypDB (ASLETT et al., 2010) e as sequências para as enzimas 

de humanos foram obtidas no Banco de Dados para Sequências de Referência 

(RefSeq) da plataforma do NCBI, disponível em (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/refseq/) 

(LEARY et al., 2016). 

Com os resultados obtidos nesta etapa, a glutaminil-tRNA sintetase (GlnRS) do 

T. cruzi foi a enzima selecionada para as análises posteriores desta dissertação. 
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IV.4. Construção da árvore filogenética para a GlnRS de 

diferentes organismos 

Para a construção da árvore filogenética, foi necessária a seleção das 

sequências a serem utilizadas e para isto foram realizados duas formas diferentes de 

busca utilizando o BLASTp (Ferramenta de Busca para Alinhamento Local Básico 

para proteínas, do inglês, Basic Local Alignment Search Tool) disponível no banco de 

dados NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov): uma com a GlnRS do T. cruzi e outra 

busca com a GlnRS de humanos. Foram selecionadas sequências com diferentes 

porcentagens de identidade para cada um dos BLASTp realizados e as sequências 

proteicas foram submetidas ao programa Phylogeny.fr (versão de 2013, França) 

(http://www.phylogeny.fr) (DEREEPER et al., 2008). 

No programa Phylogeny.fr foi empregada a metodologia “a la carte” para 

construção da árvore filogenética, na qual o operador escolhe cada uma das opções 

a serem utilizadas. Neste trabalho, foi construída uma árvore utilizando uma matriz de 

distância através do método de Neighbor Joining (Agrupamento de Vizinhos), sem 

raiz, com alinhamento pelo programa MUSCLE, curação pelo programa Gblocks e 

visualização da árvore pelo programa TreeDyn. O valor de bootstrap foi estipulado em 

100 vezes, o que significa que o programa irá realizar 100 alinhamentos e irá agrupar 

as sequências fornecidas de formas diferentes (DEREEPER et al., 2008). 

IV.5. Predição de estruturas secundárias para a GlnRS do T. 

cruzi 

A sequência proteica para a GlnRS do T. cruzi foi submetida ao programa GOR4 

(versão 4, de 1996, França) disponível no endereço (https://npsa-prabi.ibcp.fr/cgi-

bin/npsa_automat.pl?page=/NPSA/npsa_gor4.html) (COMBET et al., 2000) para 

predição da porcentagem de estruturas secundárias presentes na mesma. Este 

procedimento foi realizado para posterior comparação dos achados nesta etapa com 

o modelo tridimensional construído e isso aumenta o grau de confiabilidade do modelo 

a ser utilizado nos estudos posteriores. 
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IV.6. Construção e validação dos modelos tridimensionais 

para as GlnRSs do T. cruzi  

As etapas in silico desta dissertação foram realizadas em colaboração com o 

Prof. Dr. Alex Gutterres Taranto no Laboratório de Química Farmacêutica e Medicinal, 

localizado no Bloco E, sala 304.1 neste Campus da UFSJ. 

A presença de estruturas experimentalmente resolvidas em bancos de dados 

para enzimas do T. cruzi são raras, portanto, para construção do modelo 

tridimensional para a GlnRS deste parasito, foi utilizada a metodologia de modelagem 

por homologia. Para encontrar um molde tridimensional para esta enzima, inicialmente 

foi realizado um BLASTp, com uma busca no banco de dados PDB. Neste estudo foi 

dado preferência para moldes que possuíam as seguintes características: maior grau 

de identidade com a enzima do parasito, o que garante a construção de um modelo 

mais confiável; que estivesse complexado com o tRNA e com algum ligante no sítio 

ativo da enzima molde, o que facilita a localização do sítio ativo; a resolução das 

estruturas cristalográficas das enzimas, pois quanto menor o valor para a resolução, 

melhor o molde. O molde para a GlnRS de humanos já foi experimentalmente 

resolvido e está depositado no PDB sob o código 4YE6, porém, alguns aminoácidos 

estavam ausentes e, por isso, também foi construído um modelo tridimensional para 

esta enzima. 

Utilizando um programa in house chamado MolAr (Molecular Architecture) 

(dados não publicados) foram construídos os modelos tridimensionais para a GlnRS 

do T. cruzi e de humanos. Este programa in house tem como base o programa 

MODELLER (ESWAR et al., 2006) com o diferencial de que o pesquisador escolhe a 

quantidade e a qualidade de refinamentos feitos em cada região de loop da estrutura 

em um ambiente gráfico e não por linhas de comando, como no MODELLER original. 

No caso deste trabalho, foram escolhidas duas metodologias de refinamento de loop 

(300 e 600) na melhor qualidade (slow large), pois estes foram os melhores valores 

encontrados na fase de teste do programa e foram construídos 300 modelos para 

cada refinamento. O programa seleciona os melhores modelos pela energia de DOPE 

(Discreta Energia Proteica Otimizada, do inglês, Discrete Optimized Protein Energy) e 

apresenta os modelos construídos na forma de uma tabela, da qual o pesquisador 

escolhe o modelo que deseja analisar em estudos posteriores. 
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Além da validação pela energia de DOPE, também foram realizadas validações 

externas utilizando o sítio da Universidade da Califórnia (UCLA) (Los Angeles, CA, 

USA). A primeira das validações foi feita no programa Verify3D 

(http://servicesn.mbi.ucla.edu/Verify3D/) (BOWIE; LTCY; EISENBERG, 1990), que 

analisa a posição e o tipo de interação de cada aminoácido no ambiente tridimensional 

em que se encontra (como cadeias alfa, beta, loops, etc.), converte essas informações 

para uma forma unidimensional e, então, fornece uma pontuação para cada 

aminoácido do modelo, ou seja, o programa converte informações 3D para 1D. O 

resultado é então comparado com dados de modelos validados e, como referência, é 

necessário que mais de 80% dos resíduos obtenham uma pontuação de 3D-1D maior 

ou igual a 0.2. 

A segunda validação foi a construção do gráfico de Ramachandran pelo 

programa PROCHECK (http://servicesn.mbi.ucla.edu/PROCHECK/) (LAKSKOWSKI 

et al., 1996). Ele analisa a geometria de cada resíduo separadamente e a geometria 

geral da estrutura e, com isso, avalia a qualidade estereoquímica de uma estrutura 

proteica completa. Para o modelo ser considerado adequado, no mínimo, 90% de 

seus resíduos de aminoácidos devem estar presentes nas regiões favoráveis do 

gráfico de Ramachandran. 

Adicionalmente a estes dois processos de validação, foi realizado também o 

cálculo do RMSD (Desvio Médio Quadrático, do inglês, Root Mean Square Deviation) 

utilizando o programa Discovery Studio versão 4.5 (2016, França), que é feito a partir 

da sobreposição do molde utilizado com o modelo construído. Nesta validação, as 

distâncias atômicas entre os dois sistemas é medida e o valor obtido deve ser menor 

que 1.2 Angstroms (Å) para que o modelo seja considerado adequado (KAMINSKI et 

al., 2001; KUFAREVA; ABAGYAN, 2012). 

Os programas utilizados geralmente constroem apenas a parte proteica das 

enzimas e, para adição do tRNA e do ligante cristalográfico ao modelo, foi feita uma 

sobreposição entre o modelo e o molde utilizado. Com isto, os componentes não 

proteicos foram transferidos do molde para o modelo. Esta etapa foi realizada no 

programa Discovery Studio versão 4.5 (2016, França) tanto para o modelo 

tridimensional da GlnRS do T. cruzi como para o de humanos. 
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IV.7. Docking molecular e triagem virtual 

Antes de realizar o docking, os componentes envolvidos neste procedimento 

devem ser preparados. Brevemente, a preparação da enzima foi realizada com a 

adição dos hidrogênios, minimização da estrutura para evitar colisão entre os átomos, 

correção do estado de protonação das histidinas no pH 7,4 e construção de uma caixa 

de 20 Å ao redor do sítio ativo (docking local), com coordenadas atômicas em 

“x=40.954, y=29.571, z=17.057”, apresentada na Figura 7A para que o programa 

reconheça o local exato na enzima onde os compostos se ligarão. Já a preparação 

dos compostos, ou ligantes, consistiu da adição de um campo de força às moléculas 

e, a partir disto, são geradas novas conformações para cada ligante (geralmente 4 

novas conformações), que podem ser mais ou menos estáveis no pH determinado 

(7,4). Todas estas conformações são então ancoradas no sítio designado da enzima 

e uma tabela com os valores de energia de ligação é gerada. Os ligantes que 

apresentaram os menores valores de energia foram selecionados estudos posteriores. 

Este procedimento foi realizado tanto com a aaRS selecionada do T. cruzi quanto com 

seu ortólogo em humanos para que fosse avaliada a energia de interação dos 

compostos nos dois organismos diferentes. 

O processo foi realizado utilizando o programa Glide (versão 2017-2, EUA) 

(REPASKY; SHELLEY; FRIESNER, 2007) da plataforma Schröedinger 

(www.schrodinger.com/glide), que é um dos melhores programas para realização de 

triagem molecular. Esta análise foi iniciada com a realização do chamado “redock”, 

que foi feito utilizando-se a energia de ligação do ligante cristalográfico como 

parâmetro de seleção para os ligantes do banco de compostos, o DrugBank (versão 

5.1.1, Canadá) (www.drugbank.ca) (WISHART et al., 2006). Assim, foi adotado o 

seguinte procedimento: o modelo final selecionado (com tRNA e ligante 

cristalográfico) passou pela preparação da proteína e o Glide, ao fazer o docking, 

removeu o ligante cristalográfico da estrutura e o religou em diferentes conformações 

(preparação do ligante). O programa avaliou a energia de ligação de cada uma das 

conformações e o valor de RMSD foi calculado pelo operador fazendo a sobreposição 

do ligante do modelo com o ligante que foi religado na estrutura. Para ser aceitável, o 

valor de RMSD encontrado deve ser menor que 2 Å (BROZELL et al., 2012). 

Posteriormente, utilizando o banco de fármacos DrugBank, foi realizada a 

seleção dos compostos que apresentaram um alto potencial inibitório para a GlnRS 
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do T. cruzi. Este processo foi feito através do programa Glide a partir do docking de 

todos os compostos no DrugBank no sítio ativo da enzima. 

Além do docking local, também foi feito o docking global apresentado na Figura 

7B, utilizando apenas o ligante cristalográfico, em que a caixa é construída ao redor 

de toda a proteína para avaliar se ocorria a ligação do QSI em outros locais além do 

sitio ativo da GlnRS. 

 

 

 

IV.8. Comparação dos sítios ativos da GlnRS do T. cruzi com 

a GlnRS de humanos 

Após o docking do ligante cristalográfico (QSI) na GlnRS do T. cruzi e na enzima 

de humanos, os aminoácidos que fazem parte da interação foram avaliados. Isto foi 

realizado para verificar se a interação entre o ligante e as duas enzimas eram 

Figura 7 – Caixas construídas no modelo tridimensional para a GlnRS do T. cruzi para 

realização da estratégia de docking molecular. (A) Docking local, com a caixa de 20 Å 

construída ao redor do sítio ativo e (B) docking global, com a caixa construída ao redor 

de toda proteína. 
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diferentes, o que possibilitaria o desenvolvimento de um inibidor específico para o sítio 

ativo da aaRS do T. cruzi e que não interagisse com a enzima humana. O 

procedimento foi feito utilizando o programa Discovery Studio v. 4.5 (2016). 

Além disso, foi realizada a análise dos aminoácidos presentes no sítio ativo da 

GlnRS após a ligação do composto selecionado na etapa de triagem virtual para 

avaliar se as interações dos aminoácidos presentes neste sítio se manteriam as 

mesmas ou se elas seriam diferentes dependendo do ligante. 

IV.9. Simulações de Dinâmica Molecular 

Após a realização do docking, o QSI e a epinastina (ligante de menor energia 

encontrado na etapa de triagem virtual no DrugBank) foram removidos do complexo, 

mantendo suas posições e coordenadas e foram submetidos, separadamente, ao 

programa CGenFF (do inglês, CHARMM General Force Field) para adição do campo 

de força CHARMM36 (HUANG; MACKERELL, 2013), das coordenadas iniciais e para 

tipagem dos átomos para cada um dos ligantes utilizados para os cálculos de dinâmica 

molecular (DM) (Apêndices de A a D). Para a proteína, parâmetros como o campo de 

força, a posição de cada átomo e o tempo de simulação foram colocados em um 

arquivo de configuração (Apêndice E) para que o programa NAMD (NAnoscale 

Molecular Dynamics – versão 2.12, EUA) (PHILLIPS et al., 2005) realizasse o 

reconhecimento destes parâmetros, o local de ligação dos dois ligantes e promovesse 

a movimentação de todos os componentes do sistema. Além do CHARMM36 

(HUANG; MACKERELL, 2013) e do NAMD para os cálculos de DM, foi empregado o 

método do solvente implícito, que insere as moléculas de água como uma constante 

dielétrica nos cálculos de eletrostática molecular e cada simulação foi realizada por 

um tempo de 50 nanosegundos (ns). 

Diversas variáveis que medem a estabilidade do complexo podem ser 

analisadas na forma de gráficos. Neste trabalho, foram mensuradas a variação da 

energia potencial do sistema, que avalia a estabilidade do complexo, ou seja, se o 

ligante permanece todo o tempo da simulação ligado à proteína; a variação da 

trajetória do complexo, pelo cálculo do RMSD, que fornece informações de variações 

das posições atômicas em comparação com a estrutura inicial; e a variação do raio 

de giro, que permite comparar o grau de compactação da estrutura ao longo da 

simulação, ou seja, a movimentação que engloba o estiramento e a compactação das 
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ligações é mensurada durante todo o tempo da dinâmica. Este procedimento foi 

realizado utilizando o programa VMD (Visual Molecular Dynamics – versão 1.9.3, 

EUA) (HUMPHREY; DALKE; SCHULTEN, 1996) e os gráficos foram gerados pelo 

programa XMGrace (versão 4.1.2, EUA) (TURNER, 1996). 

IV.10. Ensaios in vitro de inibição da taxa de multiplicação 

de células epimastigotas do T. cruzi 

IV.10.1. Preparação do meio de cultura para células epimastigotas 

do T. cruzi 

Esta etapa de estudos in vitro com culturas do T. cruzi foi realizada no 

Laboratório de Genética Bioquímica, Instituto de Ciências Biológicas, ICB, UFMG, 

com a colaboração dos professores Dr. Carlos Renato Machado, Dra. Glória Regina 

Franco e Dra. Andrea Mara Macedo. 

As células epimastigotas do T. cruzi do clone CL Brener (T. cruzi VI) foram 

cultivadas em garrafas plásticas estéreis de 50 mL utilizando o meio de cultura LIT 

(Liver Infusion Triptose) constituído de: difosfato de sódio (Na2PO4 – 16 mg/mL), 

cloreto de sódio (NaCl – 8mg/mL), cloreto de potássio (KCl – 0,8 mg/mL), glicose (4 

mg/mL), triptose (10 mg/mL), e hemina 2% (2 mg/mL dissolvida em NaOH 0,05 M) 

dissolvidos em água ultrapura (MilliQ). O pH foi ajustado para 7,3 com ácido clorídrico 

(HCl) e a solução foi autoclavada. Para completar o meio, foram adicionados 10% v/v 

de soro fetal bovino e 1% v/v dos antibióticos penicilina e estreptomicina (PenStrep). 

IV.10.2. Repique e contagem de células viáveis do T. cruzi 

Para contagem das células foram utilizados os menores quadrantes presentes 

na câmara de Neubauer (que tem dimensões de 5x5 quadrantes) devido ao tamanho 

diminuto das células do parasito. Como corante foi empregada a eritrosina, um corante 

que é internalizado e, posteriormente, secretado por células viáveis. Já as células 

inviáveis ou mortas internalizam este composto, mas não são capazes de secretá-lo 

e apresentam-se com uma coloração rosa avermelhada. Assim, 10 µL das células 

epimastigotas em meio de cultura foram adicionadas a 190 µL (diluição de 1:20) de 
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eritrosina em tubos plásticos estéreis de 2 mL, homogeneizados em vórtex e 10 µL 

desta mistura foram adicionados na câmara de Neubauer para contagem. A contagem 

das células na câmara pode ser feita de diversas formas e, nesta dissertação, foram 

contados os 4 quadrantes das extremidades e o quadrante central em microscópio 

óptico de luz. E, para determinação da concentração de células, foi utilizada a fórmula 

apresentada na Figura 8: 

 

 

𝑁 = 𝐷 ∙ 𝑛 ∙ 5 ∙ 104 

 

 

A partir da concentração (N) encontrada foi feito um repique das células nas 

garrafas, em meio de cultura LIT novo, para que a concentração seja de 1.107, que é 

a concentração ideal para os experimentos com o clone CL Brener do T. cruzi. Sobre 

este clone específico, já é sabido que a concentração de células na sua forma 

epimastigota dobra em um prazo de 24 horas, ou seja, colocando este parasito em 

uma concentração de 1.107 células/mL, 24 horas depois, ele estará a 2.107 

células/mL. O processo de repique das células foi repetido por três dias e, se a 

quantidade de células continuasse dobrando neste prazo, indicaria que elas estariam 

viáveis e o experimento para a montagem das curvas de sobrevivência das células 

epimastigotas na presença dos compostos inibidores poderia ser iniciado. 

IV.10.3. Montagem das curvas de sobrevivência das células do T. 

cruzi após exposição ao fármaco epinastina 

A montagem da curva de sobrevivência consistiu da transferência das células 

cultivadas em garrafas para uma placa estéril de 24 poços e subsequente adição do 

fármaco epinastina às células. A epinastina foi solubilizada em 1x PBS estéril para 

Figura 8 – Fórmula empregada para a determinação da concentração das células 

epimastigotas do T. cruzi. Nesta fórmula D é o fator de diluição das células na 

eritrosina (1:20), n é a quantidade de células contadas, 5 equivale ao número de 

quadrantes contados e 104 é o volume adicionado na câmara de Neubauer. 
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uma concentração estoque de 1 mM (equivalente a 250 µg/mL) da qual as 

concentrações utilizadas no experimento foram derivadas. Foram utilizadas, 

inicialmente, as concentrações de 10 µM (2,5 µg/mL), 25 µM (6,25 µg/mL) e 50 µM 

(12,5 µg/mL) de epinastina e foram feitos dois controles: no primeiro deles foi 

adicionando PBS às células para uma concentração final de 1x e no outro apenas as 

células epimastigotas foram colocadas na placa. 

Para a montagem da curva, foram calculadas a concentração de epinastina e a 

concentração inicial de células. Geralmente, a concentração de células nas garrafas 

estava um pouco acima de 2.107 e, como é utilizada a concentração de 1.107, foi 

adicionado meio de cultura LIT às garrafas para que esta concentração inicial fosse 

obtida nas placas. Por exemplo, para a concentração de 50 µM (12,5 µg/mL) de 

epinastina, 50 µL deste fármaco a 1 mM (concentração estoque) eram adicionados a 

950 µL de células a uma concentração de 1,05.107 células/mL. Tanto os controles 

como as diferentes concentrações de epinastina foram colocadas em triplicata nos 

poços da placa. Após montagem da placa contendo os controles e os grupos tratados 

com a epinastina, a mesma foi incubada em estufa a 28°C e a cada 24 horas as células 

eram contadas utilizando o corante eritrosina, como descrito anteriormente. 

Os valores das contagens das células epimastigotas em cada uma das triplicatas 

foram submetidos ao programa Excel (2016) e, com eles, foram gerados gráficos 

referentes à sobrevivência das células do T. cruzi. Foram feitos cálculos da média de 

cada contagem das triplicatas em cada tempo e do desvio padrão para cada ponto do 

gráfico. Com isto, o gráfico foi gerado com os valores da média das contagens de cada 

triplicata em função de cada tempo em que as células foram contadas, ou seja, a cada 

24 horas. 

Posteriormente, foram testadas concentrações mais elevadas de epinastina, 

sendo elas de 100 µM (25 µg/mL), 250 µM (62,5 µg/mL) e 500 µM (125 µg/mL), 

utilizando como controle apenas as células tratadas com o 1x PBS e procedimento de 

montagem da curva e contagem das células foi realizado conforme mencionado 

anteriormente. Foi construído um gráfico com as médias das contagens dos parasitos 

nas triplicatas realizadas em função do tempo de experimento analisado. 

Além disso, foram construídos dois outros gráficos apresentando os percentuais 

de inibição na taxa de multplicação dos parasitos no tempo de 96 horas para todas as 
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concentrações testadas. Os valores apresentados estão na forma de média das 

triplicatas com seus devidos valores de desvio padrão.  

IV.10.4. Análises estatísticas 

Para análise dos resultados foi utilizado o teste estatístico Análise de Variância 

ANOVA bicaudal ou ANOVA de duas caudas (do inglês, Two-Way ANOVA), 

realizando comparações entre os valores obtidos para os grupos tratados com 

epinastina e os grupos controle. As análises estatísticas foram realizadas com o 

programa GraphPad Prisma 7.04. Foram calculados a média e o desvio padrão para 

cada ponto do gráfico, e cada grupo tratado com epinastina nas diferentes 

concentrações foi comparado com o grupo controle (tratado com 1x PBS). Foram 

considerados significativos os casos em que o valor de P (p-valor) destas 

comparações se apresentaram menores que 0,05 (ou 5%), o que indica que o 

resultado obtido é confiável e não aleatório. 

IV.11. Ensaios in vitro de citotoxicidade da epinastina em 

células de fibroblastos humanos e determinação da IC50 

Para avaliar a citotoxicidade da epinastina sobre as células de fibroblastos 

humanos foi empregado o teste de quimio-sensibilidade MTT, referente à sigla do 

reagente utilizado na avaliação final, o 3-(4,5 dimetiltiazol-2yl)-2-5-difenil-2H 

tetrazolato de bromo (MATSUZAKI; CÉSAR; RODRIGUES, 2006). Este teste consiste 

na avaliação colorimétrica rápida do crescimento de linhagens celulares in vitro e ele 

se baseia na redução do sal tetrazolato pela enzima succinato desidrogenase 

presente na mitocôndria das células eucarióticas viáveis, o que forma um cristal 

insolúvel em água, conhecido como cristal de formazan (CARMICHAEL et al., 1987; 

PARK et al., 1987). O cristal é então solubilizado em dimetilsulfóxido (DMSO), um 

solvente orgânico, e adquire uma coloração violácea que é avaliada por 

espectrofotometria. 

Resumidamente, o ensaio foi realizado com as células de fibroblastos 

pulmonares de humanos (linhagem WI-26-VA4) após terem atingido uma confluência 

de 80% na placa. Elas foram tripsinizadas com 1,5 mL da enzima tripsina (1:250) 

(Sigma Aldrich, St. Louis, Missouri, EUA), incubadas a 37°C por cinco minutos, 
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ressuspendidas em 10 mL de meio RPMI (Roswell Park Memorial Institute) completo 

e centrifugadas a 1200 rpm por cinco minutos. O sobrenadante foi descartado e o 

sedimento foi ressuspendido em meio RPMI completo. As células neste meio de 

cultura foram distribuídas em microplacas de 96 poços a uma densidade de 4.105 

células/100 µL em cada poço e incubadas em estufa de CO2 a 37°C por 24 horas para 

sua adesão à placa. Após este período de adesão, o meio foi retirado e foram 

adicionados 180 µL de meio RPMI novo suplementado com 1% de soro fetal bovino. 

Assim, 20 µL de epinastina na concentração estoque (1 mM ou 250 µg/mL) foram 

diluídos em meio RPMI e concentrações do fármaco de 0,4, 4,0, 40 e 400 µM (0,1, 1,0 

10 e 100 µg/mL, respectivamente – valores padrão para ensaios com a célula WI) e 

de 0,6, 6,0, 60 e 600 µM (0,15, 1,5, 15 e 150 µg/mL, respectivamente – que engloba 

o valor máximo utilizado nos ensaios para a epinastina nas células do T. cruzi) foram 

adicionadas às células em triplicata. A placa foi incubada por mais 48 horas. No final 

do período de tratamento, foram adicionados 100 µL de uma solução do MTT por poço 

na concentração de 0,5 mg/mL em meio RPMI sem fenol. 

Posteriormente, as células foram novamente incubadas por um período de 3 

horas na estufa de CO2 a 37°C no escuro com MTT. Após este prazo, o sobrenadante 

foi aspirado e os cristais de formazan foram dissolvidos em DMSO (50 µL/poço). A 

absorvância por poço foi medida em espectrofotômetro no comprimento de onda de 

550 nm e utilizando o programa Gen5 (Data Analysis Software – BioTek). 

Os dados resultantes foram analisados a partir de experimentos independentes 

e a dose mínima que inibe 50% (IC50) do crescimento das células na presença da 

epinastina foi determinada por comparação com as células cultivadas, na mesma 

placa, sem a presença deste fármaco (controle – considerado 100% de crescimento). 

Os cálculos foram realizados a partir de curvas de concentração dose-resposta 

exponencial utilizando o programa OriginPro v. 8.0 (OriginLab Corporation, 

Northampton, MA, EUA). 

Esta etapa do trabalho foi realizada em colaboração com o Prof. Dr. Fernando 

Pilla Varotti no Laboratório de Bioquímica Medicinal, Bloco E, Sala 309, deste Campus 

CCO, UFSJ. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. RESULTADOS 
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V.1. Busca e análise das sequências gênicas e proteicas das 

aaRSs do T. cruzi 

As características das ORFs selecionadas, tais como o haplótipo do T. cruzi do 

clone CL Brener a qual a sequência pertence, o tamanho das ORFs em pares de base 

(pb) e os códigos de acesso no TriTrypDB para as 20 aaRSs do T. cruzi são 

apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Características das sequências gênicas para as aaRSs do T. cruzi 

retiradas do banco de dados TriTrypDB. 

Enzima 
aaRS 

Haplótipo CL 
Brener 

Tamanho da 
ORF (pb) 

Código de Acesso 

Alanil Esmeraldo like 2880 TcCLB.506863.10 

Arginil Non Esmeraldo like 2079 TcCLB.508355.320 

Asparaginil Non Esmeraldo like  2238 TcCLB.506559.350 

Aspartil Esmeraldo like  1605 TcCLB.509967.30 

Cisteínil Esmeraldo like  2358 TcCLB.507537.30 

Fenilalanil Esmeraldo like  1878 TcCLB.508271.10 

Glicil Esmeraldo like  983 TcCLB.504017.79 

Glutaminil Esmeraldo like  1716 TcCLB.508277.160 

Glutamil Esmeraldo like  1803 TcCLB.511731.60 

Histidil Non Esmeraldo like 1437 TcCLB.507019.40 

Isoleucil Non Esmeraldo like  3471 TcCLB.509797.40 

Leucil Esmeraldo like  3231 TcCLB.511049.40 

Lisil Esmeraldo like  1980 TcCLB.505807.120 

Metionil Esmeraldo like  2298 TcCLB.509247.50 

Prolil Esmeraldo like  2433 TcCLB.509805.130 

Seril Esmeraldo like  1434 TcCLB.506777.80 

Tirosil Esmeraldo like  2073 TcCLB.509937.180 

Treonil Non Esmeraldo like 2451 TcCLB.508299.80 

Triptofanil Esmeraldo like  1476 TcCLB.506375.60 

Valil Esmeraldo like  2928 TcCLB.509167.100 
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Posteriormente, foram analisadas as características físico-químicas das 

sequências proteicas tais como, número total de aminoácidos, massa molecular em 

quiloDáltons (kDa) e ponto isoelétrico teórico, os quais estão descritos na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2 – Parâmetros físico-químicos das sequências proteicas para as aaRSs do 

T. cruzi obtidos através do programa ProtParam disponível na plataforma Expasy 

Tools. 

Enzima aaRS 
Nº total de 

Aminoácidos 
Massa Molecular 

(kDa) 
Ponto 

Isoelétrico 

Alanil 959 106 5,61 

Arginil 629 78 6,15 

Asparaginil 745 84 6,43 

Aspartil 534 59 6,66 

Cisteínil 785 89 5,98 

Fenilalanil 625 70 5,40 

Glicil 327 37 5,97 

Glutaminil 571 66 6,46 

Glutamil 600 68 7,56 

Histidil 478 53 5,75 

Isoleucil 1556 132 6,86 

Leucil 1076 121 6,61 

Lisil 659 74 9,02 

Metionil 765 86 6,36 

Prolil 810 91 8,20 

Seril 477 53 5,55 

Tirosil 690 76 6,14 

Treonil 816 92 6,37 

Triptofanil 491 54 9,04 

Valil 975 111 6,38 
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V.2. Avaliação do índice de drogabilidade das aaRSs do T. 

cruzi 

Foram encontrados valores para o índice de drogabilidade das 20 aaRSs do T. 

cruzi variando de 0.3 a 0.7 pelo programa TDR Targets e de 0.21 a 0.82 pelo programa 

DrugEBIlity. Os valores calculados para as médias entre os dois programas variaram 

de 0.25 a 0.76 e estão detalhados na Tabela 3. 

 

 

Tabela 3 – Determinação dos índices de drogabilidade para as aaRSs do T. cruzi 

através dos programas TRDTargets e DrugEBIlity. 

Índices de Drogabilidade 

Enzima aaRS TDRTargets DrugEBIlity Média 

Alanil – 0.77 – 

Arginil 0.6 0.74 0.67 

Asparaginil – 0.69 – 

Aspartil – 0.76 – 

Cisteínil – 0.79 – 

Fenilalanil 0.6 0.71 0.65 

Glicil – 0.81 – 

Glutaminil 0.6 0.74 0.67 

Glutamil 0.3 0.21 0.25 

Histidil 0.6 0.74 0.67 

Isoleucil 0.7 0.67 0.68 

Leucil 0.7 0.68 0.69 

Lisil – 0.75 – 

Metionil 0.7 0.59 0.64 

Prolil 0.6 0.74 0.67 

Seril – 0.77 – 

Tirosil 0.6 0.77 0.68 

Treonil 0.6 0.68 0.64 

Triptofanil – 0.76 – 

Valil 0.7 0.82 0.76 
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A partir destes valores, foram selecionadas 11 enzimas com índice de 

drogabilidade médio maior que 0.6, sendo elas ValRS com índice de 0.76; IleRS e 

LeuRS com 0.69; TyrRS com 0.68; ArgRS, GlnRS, HisRS e ProRS com 0.67; PheRS 

com 0.65; MetRS e ThrRS com média de 0.64. 

V.3. Comparação dos graus de identidade e similaridade 

globais entre as aaRSs selecionadas do T. cruzi com as 

aaRSs de humanos, T. brucei e L. donovani 

Primeiramente, as sequências primárias das 11 aaRSs selecionadas do T. cruzi 

foram comparadas com as sequências das enzimas de humanos. Os valores de 

identidade variaram de 18,1 a 44.7% e os valores de similaridade foram de 29,0 a 

59,7% (Tabela 4). 

Posteriormente, foi realizada a comparação das mesmas aaRSs do T. cruzi com 

seus ortólogos em T. brucei e L. donovani. Neste caso, os valores de identidade da 

comparação entre T. cruzi e T. brucei variaram de 68,9 a 82,4% e os de similaridade 

foram de 80,4 a 92,7%. Já na comparação entre T. cruzi e L. donovani, os valores de 

identidade variaram de 60,2 a 75,6% de identidade e de 73,9 a 84,5% para 

similaridade (Tabela 4). 



Tabela 4 – Comparação dos graus de identidade e similaridade globais entre as 

sequências primárias das aaRSs selecionadas do T. cruzi com humanos, T. brucei e 

L. donovani pelo programa Emboss Needle. 

T. cruzi x Humanos T. cruzi x T. brucei T. cruzi x L. donovani 

Enzima 

aaRS 

Identidade 

(%) 

Similaridade 

(%) 

Identidade 

(%) 

Similaridade 

(%) 

Identidade 

(%) 

Similaridade 

(%) 

Arginil 32.3 47.5 74.1 86.6 68.5 83.2 

Fenilalanil 31.1 42.9 76.2 86.9 63.4 77.4 

Glutaminil 18.1 29.0 81.1 89.0 75.6 84.5 

Histidil 30.7 47.1 82.4 92.7 69.5 80.8 

Isoleucil 20.9 32.4 76.2 86.1 65.5 78.8 

Leucil 28.5 38.5 76.1 87.6 65.5 78.5 

Metionil 39.5 52.0 70.7 82.5 60.8 75.5 

Prolil 44.7 58.2 69.0 80.4 61.7 73.9 

Treonil 36.1 49.5 77.8 85.9 68.2 77.6 

Tirosil 41.4 57.8 68.9 80.8 60.2 75.2 

Valil 32.3 47.5 80.7 91.2 73.1 84.5 

 

 

Estas análises de identidade e similaridade, juntamente com os valores para os 

índices de drogabilidade, forneceram um dado interessante a respeito da GlnRS do T. 

cruzi (destacada em vermelho na Tabela 5). Esta enzima apresentou um bom índice 

médio de drogabilidade (0.67), os menores valores de identidade e similaridade 

(18,1% e 29,0%, respectivamente) na comparação com a enzima de humanos, o 

segundo maior valor de identidade (81,1%) e o quarto maior de similaridade (89,0%) 

na comparação com T. brucei, o maior grau de identidade (75,6%) e o segundo maior 

em similaridade (81,1%) na comparação com L. donovani. Estes valores demonstram 

que a GlnRS representa um alvo interessante para a busca por quimioterápicos, 

podendo ser inibida especificamente no T. cruzi sem afetar a enzima de humanos. 

Portanto, para a realização desta dissertação, a GlnRS foi a enzima escolhida para 

continuidade dos estudos in silico. 
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V.4. Construção da árvore filogenética para a GlnRS de 

diferentes organismos 

A árvore filogenética construída para a GlnRS de diferentes organismos está 

mostrada na Figura 9 e por ela podem ser vistos dois ramos principais que se 

subdividem em três ramos bem característicos. Na parte superior, ficaram agrupadas 

diferentes espécies de mamíferos (humanos, outros primatas, morcego e búfalo); no 

ramo intermediário, ficaram agrupadas diferentes espécies de plantas; e no ramo 

inferior, formou-se um grande ramo composto pelos tripanosomatídeos, com as 

espécies de Trypanosoma bem próximas e os outros tripanosomatídeos (como 

Leishmania e Angomonas) próximas, mas um pouco mais distantes dos Trypanosoma 

ssp. Pode ser observado também que os valores de bootstrap alcançados foram altos 

variando de 76 a 100%. 
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Figura 9 – Árvore filogenética sem raiz construída pelo programa Phylogeny.fr para a GlnRS de diferentes espécies de organismos. 

A construção da árvore filogenética foi baseada em sequências selecionadas pela estratégia de BLASTp no banco de dados NCBI 

obtidas a partir das sequências das GlnRS do T. cruzi e de humanos. Na parte lateral direita, estão indicadas as classes de 

organismos empregados (mamíferos primatas e não-primatas, plantas e tripanosomatídeos). Em cada nó da árvore está indicado o 

valor de bootstrap e na parte inferior da figura a barra de escala. 
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V.5. Predição de estruturas secundárias para a GlnRS do T. 

cruzi 

Na Figura 10 pode ser visto que, dos 571 aminoácidos da sequência, 198 

aminoácidos (34.68%) formam regiões de α-hélice, 106 aminoácidos (18.56%) de 

folha β estendida e 267 aminoácidos (46.76%) formam regiões de voltas aleatórias 

(do inglês, random coils).



57  

 

Figura 10 – Predição de estruturas secundárias para a GlnRS do T. cruzi através do programa GOR4. Estruturas secundárias 

preditas para a sequência da GlnRS do T. cruzi, da qual 34, 68% são regiões de α-hélice (mostrado em azul), 18,56% são regiões 

de folha β estendida (em vermelho) e 46,76% são regiões de voltas aleatórias ou random coils (em amarelo ou rosa). 
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V.6. Construção e validação de modelos tridimensionais 

para a GlnRS 

Foram selecionados três moldes no PDB, sendo eles: 1EUQ, 1O0B e 2RD2, 

cujas características estão descritas na Tabela 5.  

 

 

Tabela 5 – Características dos moldes selecionados no PDB para a construção do 

modelo tridimensional para a GlnRS do T. cruzi. 

Código 

PDB 

Organismo 

de origem 

Resolução 

(Å) 
Ligante 

Identidade com 

T. cruzi (%) 

1EUQ E. coli 3.1 QSI* 44 

1O0B E. coli 2.7 Glutamina 44 

2RD2 E. coli 2.6 QSI* 44 

*5’-O-[N-(L-Glutaminil)-sulfamoil] adenosina (ligante cristalográfico) 

 

 

Dos modelos tridimensionais construídos para a GlnRS do T. cruzi, apenas dois 

para cada metodologia de refinamento de loop (300 e 600 vezes) foram validados por 

três metodologias diferentes e aquele construído com refinamento de 300 vezes foi 

selecionado para a continuação dos estudos. Os valores encontrados para as 

validações para os dois melhores modelos estão descritos na Tabela 6. 
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Tabela 6 – Validação através do Verify3D, cálculo do RMSD e plotagem do gráfico de 

Ramachandran para os melhores modelos tridimensionais construídos para a GlnRS 

do T. cruzi pelas metodologias de refinamento de loop 300 e 600 vezes. 

Modelo 
Verify3D 

(%) 
RMSD (Å) 

Gráfico de 

Ramachandran 

(%) 

MODELLER Ref. 600 86,16 

1EUQ: 1,23 

1O0B: 1,17 

2RD2: 1,21 

1Fav.: 90,5 

3MODELLER Ref. 300 90,72 

21EUQ: 0,49 

1O0B: 0,49 

2RD2: 0,58 

1Fav.: 92,5 

1Região favorável do gráfico de Ramachandran. 

2Molde selecionado. 

3Modelo selecionado. 

 

 

Para o modelo selecionado (refinamento de 300 vezes) são apresentadas na 

Figura 11 as validações referentes ao gráfico de Ramachandran e o resultado do 

Verify3D. Dos moldes empregados, aquele representado pelo código no PDB 1EUQ 

foi o selecionado para a construção do modelo tridimensional para a GlnRS do T. 

cruzi. 

O modelo tridimensional construído para a GlnRS do T. cruzi está representado 

na Figura 12A juntamente com o mesmo modelo após a adição do tRNA e do QSI 

(Figura 12B). 
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Figura 11 – Validações para o modelo tridimensional construído para a GlnRS do T. 

cruzi através do gráfico de Ramachandran e do programa Verify3D utilizando o molde 

1EUQ. (A) O gráfico de Ramachandran mostra que 92.5% dos resíduos de 

aminoácidos do modelo estão presentes na região favorável (em vermelho), 6.5% na 

região permitida (em amarelo) e 0.4% presente nas regiões desfavoráveis (em 

branco); em (B) está apresentado o gráfico gerado pelo Verify3D, onde 90.72% dos 

resíduos de aminoácidos (pontos azuis) estão presentes na região acima da linha de 

0.2 (em amarelo). 
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Já o modelo tridmensional construído para a GlnRS de humanos apresentou pelo 

gráfico de Ramachandran 90.0% dos resíduos de aminoácidos nas regiões favoráveis, 

7.5% nas regiões permitidas e 2.5% nas regiões desfavoráveis. O Verify3D mostrou 

que 93.6% dos resíduos possuem valores de 3D–1D maiores ou iguais a 0.2. 

Além disso, foram realizados os cálculos do RMSD entre o modelo para a GlnRS 

de humanos e seu molde de código no PDB 4YE6 obtendo um valor de 1.0Å e entre 

os modelos da GlnRS de humanos e GlnRS do T. cruzi, cujo valor foi de 1.41Å. O 

modelo tridimensional para a GlnRS de humanos está apresentado na Figura 13 

juntamente com o mesmo modelo tendo sido adicionados o QSI e o tRNA. 

Figura 12 – Modelos tridimensionais construídos através do programa MolAr para a 

GlnRS do T. cruzi. Em (A) Modelo tridimensional construído e em (B) adição do tRNA 

(representado em azul escuro) e do QSI (representado em cinza escuro, azul e 

vermelho) ao modelo tridimensional apresentado em (A). 
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V.7. Docking molecular e triagem virtual 

Inicialmente, foi feito o “redock” do QSI na GlnRS do T. cruzi e o valor da energia 

de ligação encontrado foi de –6,570 kcal/mol, com o valor de RMSD de 2,96 Å (Figura 

14). A fim de comprovar que o QSI possuía maior afinidade pelo sítio ativo da GlnRS 

que a própria glutamina, esta última também passou por todos os procedimentos, 

como o QSI, e a energia de ligação mensurada foi de –4,843 kcal/mol. 

 

Figura 13 – Modelos tridimensionais construídos através do programa MolAr para a 

GlnRS de humanos. Em (A) Modelo tridimensional construído e em (B) adição do 

tRNA (representado em cinza) e do QSI (representado em cinza escuro, azul e 

vermelho) ao modelo tridimensional apresentado em (A). 
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O resultado obtido para o docking global está apresentado na Figura 15, onde 

pode ser visto que o QSI, apesar de se ligar de uma forma diferente, possui mais 

afinidade pelo sítio ativo da GlnRS do que por qualquer outra região da enzima. 

 

 

Figura 14 – Cálculo do valor de RMSD para o ligante QSI no sítio ativo da GlnRS do 

T. cruzi. Sobreposição do QSI antes (verde) e depois (cinza) do docking para avaliar 

a eficiência do programa Glide para a GlnRS do T. cruzi. O valor calculado de RMSD 

foi de 2,96 Å. 
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Posteriormente, os ligantes presentes no banco de compostos DrugBank 

também foram preparados e ligados no sítio ativo da GlnRS do T. cruzi e de humanos. 

E através do docking e triagem virtual foram selecionados 5 compostos com alta 

afinidade pelo sítio ativo da GlnRS do parasito: a epinastina, o mesilato de 

trovafloxacino, o indinavir, o esomeprazol e o pazobanibe, cujas energias de ligação 

estão descritas na Tabela 7. 

Vale ressaltar que a enzima de humanos passou pelas mesmas etapas que a 

enzima do parasito e, como mostrado na Tabela 8, os dois compostos que 

apresentaram melhor energia de interação com a GlnRS do T. cruzi não interagiram 

com a enzima de humanos. Entretanto, 3 dos 5 compostos (indinavir, esomeprazol e 

pazobanibe) tiveram um valor de energia de interação superior ou bem próximo com 

a GlnRS de humanos do que a GlnRS do T. cruzi. E, a partir destes resultados, nesta 

dissertação, a epinastina foi selecionada para as simulações de dinâmica molecular.

Figura 15 – Local de ligação do QSI na GlnRS do T. cruzi através das estratégias de 

docking local e global. No docking local o QSI está representado em amarelo e docking 

global o QSI está em azul, mostrando que o QSI se liga preferencialmente no sítio 

ativo da enzima e não em outra região da enzima. 



Tabela 7 – Energia de ligação dos compostos selecionados no DrugBank através da 

estratégia de docking molecular e triagem virtual com as GlnRS do T. cruzi e de 

humanos. 

 Energia (kcal/mol) 

Compostos T. cruzi Humanos 

Glutamina – 4,84 – 5,10 

QSI – 6,57 – 8,76 

Epinastina – 8,90 – 

Mesilato de trovoflaxino – 7,95 – 

Indinavir – 7,77 – 11,71 

Esomeprazol – 7,79 – 8,61 

Pazopanibe – 5,01 – 5,22 

 

 

V.8. Comparação dos aminoácidos presentes nos sítios 

ativos da GlnRS do T. cruzi e de humanos 

Como pode ser observado na Figura 16, os aminoácidos presentes nos sítios 

ativos destas duas enzimas são diferentes e o QSI apresenta conformações diferentes 

para se ligar na enzima de cada organismo. No caso da GlnRS do parasito, fazem 

parte do sítio ativo os aminoácidos Pro57, Tyr231, Arg279, Lys289 e Asn61, 

interagindo com o QSI por ligação de hidrogênio e o resíduo de adenilato no tRNA, 

onde o aminoácido normalmente se liga. Além destes, as His68 e His65 presentes 

auxiliam no correto posicionamento do ligante. Já para a GlnRS de humanos, ocorre 

interação por ligação de hidrogênio com os resíduos de aminoácidos Glu59, Cys249, 

Glu252, Arg279 e Lys289. Além destes, os resíduos Pro58, Asn61 e His68 interagem 

com o QSI por interação de Van der Waals e Arg290 por interação do tipo π-alquila. 

Pode ser observado também que o QSI não interage com o tRNA da GlnRS do modelo 

de humanos, como ocorre no modelo proposto para a GlnRS do parasito. 
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Figura 16 – Comparação dos aminoácidos dos sítios ativos das GlnRSs do T. cruzi e 

de humanos após a ligação do ligante cristalográfico QSI. (A) Aminoácidos do sítio 

ativo da GlnRS do T. cruzi e (B) aminoácidos do sítio ativo da GlnRS de humanos. Em 

azul são mostrados os átomos do QSI capazes de realizar algum tipo de interação 

com a GlnRS tanto do T. cruzi como em humanos. 
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Ao analisar os aminoácidos presentes na região do sítio ativo da GlnRS do T. 

cruzi que interagiram com a epinastina foi observado que eles são diferentes daqueles 

realizando interações com o ligante cristalográfico QSI. No caso da epinastina, a 

principal forma de interação foi a de Van der Waals com os aminoácidos Arg55, His65, 

Gly67, His68, Leu248, Thr250, Phe253, Phe277, Leu287 e com o resíduo de adenilato 

presente na extremidade 3’ do tRNA. Além disso, Arg279 e Lys289 realizam interação 

do tipo π-alquila com a epinastina, como pode ser observado na Figura 17. 

 

 

 

Figura 17 – Aminoácidos presentes na região do sítio ativo da GlnRS do T. cruzi após 

a ligação da epinastina. Os resíduos de aa destacados em verde realizam interação 

do tipo Van der Walls e os destacados em laranja interação do tipo π-alquila com a 

epinastina. 
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V.9. Simulações de Dinâmica Molecular 

Através das simulações de dinâmica molecular foram construídos gráficos para 

a variação da energia potencial, que em ambos os casos, foi próxima de –20.000 

kcal/mol. Também foram analisados a trajetória de cada sistema pelo valor de RMSD, 

que variou de 4 a 8Å, e o raio de giro, que variou de, aproximadamente, 33 a 40Å, 

conforme dados apresentados na Figura 18. 

 

 

Figura 18 – Gráficos gerados após as simulações de Dinâmica Molecular para o QSI 

e para a epinastina no modelo tridimensional para a GlnRS do T. cruzi. Nos gráficos 

o QSI está indicado em preto e a epinastina em vermelho. No gráfico (A) é mostrado 

que a variação da energia potencial foi estável em, aproximadamente, –20.000 

kcal/mol, o gráfico (B) mostra a variação do raio de giro que teve valores de 34 a 40Å 

e o gráfico (C) mostra a variação do RMSD, que foi de 4 a 8Å durante os 50 ns das 

simulações. 
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V.10. Ensaios in vitro de inibição da taxa de multiplicação de 

células epimastigotas do T. cruzi do clone CL Brener 

Inicialmente, o crescimento das células epimastigotas do T. cruzi do clone CL 

Brener sem nenhum tratamento foi monitorado por um período de 144 horas. De 

acordo com a Figura 19 foi observado que, inicialmente, as céluas sem tratamento 

apresentam taxa de crescimento exponencial nas primeiras 120 horas de experimento 

sem troca do meio de cultivo, sendo esta fase chamada de fase log; em seguida, as 

células do T. cruzi entram na fase estacionária (onde a taxa de multiplicação de células 

equivale à taxa de morte das mesmas), apresentando uma curva com comportamento 

tendendo ao linear até começar a cair, onde a taxa de morte se torna maior que a taxa 

de multiplicação. 

 

 

Figura 19 – Curva de crescimento em meio LIT para células epimastigotas do T. cruzi 

clone CL Brener analisada num período de 144 horas de experimento. Durante as 120 

primeiras horas analisadas, o T. cruzi se encontra na fase exponencial de 

crescimento. Após este período, as células entram na fase estacionária e param de 

se multiplicar. 
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Após realizar a curva de crescimento e detectar o período de tempo no qual os 

parasitos multiplicam-se de forma exponencial foram testadas as concentrações de 

10 µM (2,5 µg/mL), 25 µM (6,25 µg/mL) e 50 µM (12,5 µg/mL) de epinastina sobre as 

células epimastigotas do clone CL Brener do T. cruzi. Assim, curvas de sobrevivência 

do parasito após a exposição ao fármaco foram construídas e estão apresentadas na 

Figura 20. 

Durante o período de tempo de 144 horas de experimento foi observada uma 

atividade inibitória na taxa de multiplicação dos parasitos que foi de 22,94% para a 

concentração de 10 µM, de 36,34% para a concentração de 25 µM e de 24,39% para 

a concentração de 50 µM. 

As análises estatísticas mostraram efeito inibitório da epinastina na taxa de 

multiplicação dos parasitos a partir de 48 horas somente para a concentração de 50 

µM com valor de p de 0,0026. Já, a partir de 72 horas, todas as concentrações 

testadas apresentaram efeito inibitório na taxa de multiplicação do parasito: com valor 

de p de 0,02 para a concentração de 10 µM e valor de p menor que 0,0001 para as 

concentrações de 25 e 50 µM em relação ao grupo controles. 
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Posteriormente, foi analisado o efeito das concentrações de epinastina sobre a 

taxa de multiplicação dos parasitos durante o tempo de 96 horas, que corresponde ao 

período de fase exponencial de crescimento do parasito, conforme mostrado 

anteriormente na Figura 19. Neste período de tempo foi verificado um efeito inibitório 

de 8,43, 21,29 e 21,08% em relação aos grupos controle para as concentrações de 

10, 25 e 50 µM, respectivamente, com valor de p menor que 0,0001 para todas as 

concentrações testadas. Os resultados obtidos estão mostrados na Figura 21.  

 

 

Figura 20 – Curvas de sobrevivência de células epimastigotas do clone CL Brener do 

T. cruzi após exposição ao fármaco epinastina nas concentrações de 10, 25 e 50 M. 

A epinastina nas concentrações de 10 (2,5 – indicada em azul), 25 (6,25 – indicada 

em verde) e 50 µM (12,5 µg/mL – indicada em vermelho) foi adicionada à cultura de 

T. cruzi na concentração de 1.107 células/mL. Células não tratadas (NT – em amarelo) 

e tratadas apenas com 1x PBS (em preto) foram utilizadas como controle. Cada ponto 

no gráfico representa a média das contagens obtidas a partir das triplicatas realizadas. 

Além disso, o desvio padrão calculado para cada ponto também está indicado com a 

mesma cor de cada grupo. 
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De acordo com valores de inibição encontrados anteriormente, foram testadas 

concentrações mais elevadas de epinastina: 100 µM (25 µg/mL), 250 µM (62,5 µg/mL) 

e 500 µM (125 µg/mL). Com o emprego destas concentrações de epinastina, no 

período de 144 horas de experimento, foram obtidas maiores taxas de inibição da 

multiplicação do parasito que foram de 21,55% para a concentração de 100 µM, de 

45,28% para a concentração de 250 µM e de 64,98% para a concentração de 500 µM. 

As curvas de sobrevivência dos parasitos obtida através do cálculo da média das 

triplicatas de cada um dos experimentos são mostradas na Figura 22. Através das 

Figura 21 – Porcentagens de inibição da taxa de multiplicação de células 

epimastigotas do T. cruzi do clone CL Brener após exposição ao fármaco epinastina 

nas concentrações de 10, 25 e 50 M expressas pelas médias da triplicata no tempo 

de 96 horas de experimento. O grupo não tratado (NT – indicado em amarelo) e os 

grupos tratados com epinastina, testada nas concentrações de 10 (2,5 – indicado em 

azul), 25 (6,25 – indicado em verde) e 50 µM (12,5 µg/mL – indicado em vermelho), 

foram comparados com o grupo controle tratado com 1x PBS (em preto) e a 

porcentagem de inibição da multiplicação das células epimastigotas do T. cruzi foi 

determinada após os tempos indicados. Em comparação com o grupo de células 

tratado com 1x PBS foram encontradas porcentagens de inibição de 8,43% para a 

concentração de 10 µM, de 21,29% para a concentração de 25 µM e de 21,08% para 

a concentração de 50 µM no tempo de 96 horas. 
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análises estatísticas realizadas, foi verificado que a epinastina apresenta efeito 

inibitório estatisticamente significativo na taxa de crescimento das células do T. cruzi 

a partir de 48 horas de tratamento na concentração de 500 µM, com o valor de p de 

0,0398. A partir do tempo de 96 horas, todas as concentrações testadas apresentaram 

inibição estatisticamente significativa com relação ao controle tratado com 1x PBS, 

com valor de p menor que 0,02. 

 

 

 

 

Figura 22 – Curvas de sobrevivência de células epimastigotas do clone CL Brener do 

T. cruzi após exposição ao fármaco epinastina nas concentrações de 100, 250 e 500 

M. A epinastina nas concentrações de 100 (25 µg/mL – indicada em azul), 250 (62,5 

µg/mL – indicada em verde) e 500 µM (125 µg/mL – indicada em vermelho) foi 

adicionada à cultura de células epimastigotas do T. cruzi na concentração final de 

1.107. Células tratadas com 1x PBS (indicadas em preto) foram utilizadas como 

controle no experimento. Cada ponto no gráfico representa a média das contagens 

obtidas a partir das triplicatas realizadas para cada ponto de tempo da curva. Além 

disso, o desvio padrão de cada ponto também está indicado com a mesma cor de 

cada grupo. 
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A seguir foram calculados os percentuais de taxas de inibição para as 

respectivas concentrações de epinastina no tempo de 96 horas de experimento, 

conforme Figura 23. Neste período de tempo foi verificado um efeito inibitório de 23,54, 

41,74 e 58,36% em relação ao grupo controle para as concentrações de 100, 250 e 

500 µM, respectivamente, com valor de p de 0,0008 para a concentração de 100 µM 

e menor que 0,0001 para as concentrações de 250 e 500 µM.  

Além da inibição da multiplicação dos parasitos, também foi observada uma 

diminuição da motilidade das células em todas as concentrações testadas, sendo isto 

mais evidente nas concentrações mais elevadas de epinastina. Foi verificada a 

presença de várias células do parasito que ficavam imóveis, sem batimento flagelar, 

ao longo de todo o campo de visão do microscópio, com o decorrer do tempo em que 

o experimento foi realizado. Entretanto, em nenhuma das concentrações testadas, 

foram observadas células mortas apresentando a coloração rosa avermelhada 

derivada da eritrosina. As contagens das células epimastigotas do clone CL Brener 

para todas as curvas e concentrações de epinastina testadas estão descritas no 

Apêndice F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75  

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 23 – Porcentagens de inibição da taxa de multiplicação de células 

epimastigotas do T. cruzi do clone CL Brener após exposição ao fármaco epinastina 

nas concentrações de 100, 250 e 500 µM expressas pelas médias das triplicatas no 

tempo de 96 horas de experimento. A epinastina foi testada nas concentrações de 100 

(25 – indicado em azul), 250 (62,5 – indicado em verde) e 500 µM (125 µg/mL – 

indicado em vermelho) e comparada com o controle tratado com 1x PBS (em preto) e 

a porcentagem de inibição da multiplicação das células epimastigotas do T. cruzi foi 

determinada pela média das triplicatas. Em comparação com o grupo de células 

tratado com 1x PBS, foram encontradas porcentagens de inibição de 23,54% para a 

concentração de 100 µM, de 41,74% para a concentração de 250 µM, e de 58,36% 

para a concentração de 500 µM no tempo de 96 horas de experimento. 
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V.11. Ensaios in vitro de citotoxicidade da epinastina em 

células de fibroblastos humanos e determinação da IC50 

O valor do efeito citotóxico que corresponde à metade da concentração máxima 

inibitória (IC50) para a epinastina foi determinado a partir do ensaio de citotoxicidade 

utilizando a linhagem de fibroblastos de células humanas (WI-26-VA4 # ATCC) e 

realizado em triplicata em uma placa de 96 poços. O teste consistiu da avaliação 

colorimétrica da viabilidade celular da linhagem em questão empregando o MTT e a 

leitura da absorvância da placa foi realizada em um leitor de placas de ELISA, cujos 

valores encontrados estão descritos no Apêndice G juntamente com as médias 

obtidas para geração dos gráficos. 

Foram gerados dois gráficos com as médias das leituras nas concentrações de 

0,4 a 400 µM (0,1 a 100 µg/mL) e de 0,6 a 600 µM (0,15 a 150 µg/mL). Os gráficos 

gerados podem ser visualizados na Figura 24A e B, na qual, estão marcados os 

pontos no eixo y (B) com valor de 50, que corresponde ao IC50 e no eixo x (A), os 

valores de 15,5565 e 18,5167 correspondem à concentração, em µg/mL, capaz de 

inibir 50% do crescimento das células. Estes valores de 15,5 e 18,5 µg/mL equivalem 

a 62,2 e 74,0 µM de epinastina, respectivamente, sendo estes, então, os valores do 

IC50 encontrados empregando a linhagem de fibroblastos de células humanas WI-26-

VA4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77  

 

Figura 24 – Determinação do valor de IC50 para o teste in vitro de citotoxicidade da 

epinastina em células de fibroblastos humanos da linhagem WI-26-VA4. Foram 

testadas as concentrações em (A) de 0,4 a 400 µM (0,1 a 100 µg/mL) e em (B) de 0,6 

a 600 µM (0,15 a 150 µg/mL). O ponto na curva em que a linha preta intercepta a 

vermelha representa o valor do IC50. Em (A), o valor obtido foi de 15,5 µg/mL (62,2 

µM) e em (B) o valor foi de 18,5 µg/mL (74,0 µM). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. DISCUSSÃO 
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Embora o genoma de algumas cepas ou clones do T. cruzi tenham sido 

publicados nos últimos anos (EL SAYED et al., 2005; FRANZÉN et al., 2011; 

GRISARD et al., 2014), muitos aspectos da estrutura populacional e evolução deste 

parasito permanecem ainda não elucidados (TIBAYRENC; AYALA, 2002). Diante 

disso, diversos estudos biológicos e moleculares têm sido realizados e revelaram uma 

grande variabilidade genética e fenotípica entre as cepas do T. cruzi que circulam 

entre insetos vetores e hospedeiros mamíferos (revisado por ZINGALES, 2017). Essa 

grande diversidade intraespecífica, despertou o interesse de vários estudiosos que 

baseados em análises de características biológicas, bioquímicas e moleculares do 

parasito estabeleceram um novo consenso para a divisão da espécie T. cruzi em seis 

Discretas Unidades Taxonômicas (DTUs) chamadas de T. cruzi I a T. cruzi VI 

(ZINGALES et al., 2009). Diante destes fatos, o parasito T. cruzi é considerado um 

organismo extremamente complexo e necessita ser mais estudado afim de elucidar 

mecanismos celulares e moleculares que possam proporcionar um melhor 

entendimento das manifestações clínicas desta doença, assim como, promover uma 

forma mais eficiente de tratamento quimioterápico. 

A complexidade biológica e bioquímica do T. cruzi ressalta também a importância 

da descoberta de novos alvos moleculares que auxiliem em uma melhor forma de 

tratamento para a doença de Chagas, pois a quimioterapia atual é considerada como 

defasada e tem urgência em ser melhorada (BALAÑA-FOUCE et al., 2014). Existem, 

atualmente, apenas dois medicamentos disponíveis no mercado, o nifurtimox e o 

benznidazol, que possuem eficácia apenas nos estágios iniciais da doença e, caso 

ingeridos por longos períodos de tempo, podem provocar danos e reações adversas 

graves nos pacientes (IANNI; MADY; PAULO, 1998; SCARIM et al., 2018; URBINA, 

2010). 

Muitos trabalhos têm sido publicados com o objetivo de melhorar este 

tratamento, tendo como alvo principal a enzima cruzaína, uma cisteíno-protease 

abundante no T. cruzi e ausente nos hospedeiros do parasito. Nestes trabalhos foram 

desenvolvidos diversos derivados tiazólicos que, em alguns casos, apresentaram 

efeito maior na inibição da multiplicação ou na morte dos parasitos que a atividade 

apresentada pelo benznidazol (BARBOSA et al., 2017; FILHO et al., 2017). Além 

deste, outros estudos analisados demonstraram novos derivados tiazólicos com 

atividade contra duas formas do T. cruzi, epimastigota e tripomastigota (FEHELBERG 

et al., 2017). A estratégia utilizada nestes trabalhos envolve o desenvolvimento de 
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compostos baseados em um composto já existente e com atividade conhecida, com 

a ressalva de que os novos compostos não necessariamente serão mais eficientes 

que o composto inicial. Esta metodologia se baseia na existência da relação estrutura-

atividade que as enzimas possuem e, no caso dos trabalhos citados, os estudos in 

silico são utilizados para comprovar o modo de ligação dos compostos e para obter 

informações iniciais a respeito das interações moleculares (ZALDINI et al., 2010). 

Além disso, regimes terapêuticos alternativos têm sido considerados, incluindo 

terapias combinadas com fármacos disponíveis e novos compostos anti-T. cruzi que 

apresentaram potencial para sinergia, melhor tolerabilidade, evitando resistência a 

fármacos e fornecendo fármacos de apoio quando a resistência surge (BUSTAMANTE 

et al., 2014; DINIZ et al., 2013; ZINGALES et al., 2014). 

Com as análises de bioinformática e biologia computacional realizadas nesta 

dissertação, foi possível avaliar as 20 aaRSs do T. cruzi, uma classe de enzimas que 

está sendo bastante utilizada como alvo para novos tratamentos quimioterápicos em 

diferentes organismos patógenos (FANG et al., 2015; KALIDAS et al., 2014; 

MANICKAM et al., 2018; PEDRO-ROSA et al., 2014; RAJENDRAN et al., 2018; ZHAO 

et al., 2014). Destas 20 aaRSs, 11 apresentaram potencial para serem inibidas e 

levarem a algum dano no T. cruzi, pois apresentaram um índice de drogabilidade 

maior que 0.6 (AGÜERO et al., 2008, 2011). As 11 enzimas são: ValRS, IleRS, LeuRS, 

TyrRS, ArgRS, GlnRS, HisRS, ProRS, PheRS, MetRS e ThrRS, com índices que 

variaram de 0.64 a 0.76. Resultados similares foram obtidos por Kalidas e 

colaboradores (2014) quando as 20 aaRSs do T. brucei foram avaliadas com relação 

aos seus índices de drogabilidade pelo programa TDR Targets e apresentaram 

valores de variando 0.2 para AlaRS, AspRS e TrpRS a 0.9 para ValRS. 

As 11 enzimas selecionadas foram comparadas com as aaRSs de humanos, o 

que demonstrou bastante divergência nas sequências primárias de aminoácidos, com 

graus de identidade variando de 18.1 a 44.7%. Esses valores mostram que existe a 

possibilidade da inibição específica de alguma enzima aaRS do parasito, sem afetar 

a enzima de humanos (BEAULIEUA; OHEMENGA, 2005; YAO; FOX, 2013) e é um 

passo primordial ao se analisar esta família de enzimas como alvos terapêuticos para 

o desenvolvimento de um novo composto ou na busca de um compostos para o 

tratamento de uma nova patologia (RAJENDRAN et al., 2018). As aaRSs do T. cruzi 

também foram comparadas com seus ortólogos em T. brucei e L. donovani, o que 

mostrou altos valores de identidade e similaridade, o que aumenta a probabilidade de 
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se encontrar um composto que atue inibindo simultaneamente estes três parasitos. 

Como eles fazem parte da mesma família, Trypanosomatidae, eles possuem 

características morfológicas e estruturais em comum. Portanto, um potencial 

composto utilizado para inibir alguma aaRS no T. cruzi pode apresentar potencial 

inibitório também nestes dois parasitos. 

As análises realizadas até aqui demonstraram que a GlnRS do T. cruzi surge 

como um potencial novo alvo para tratamento da doença de Chagas. Ela apresentou 

índice de drogabilidade de 0.67, identidade de 18.1% e similaridade de 29.0% quando 

comparada com a GlnRS de humanos; 81.1% de identidade e 89.0% de similaridade 

quando comparada com T. brucei; e 75.6% de identidade e 84.5% de similaridade na 

comparação com L. donovani. Além destes fatos, estudos anteriores, realizados por 

Valadares (2007) também ajudaram a direcionar a escolha desta enzima. Neste 

estudo, foi demonstrado que microssatélites constituídos por CAA e CAG (códons 

para a Gln) foram os mais abundantes nas regiões codificantes do genoma do T. cruzi, 

indicando que o proteoma do parasito apresenta proteínas ricas em aminoácidos do 

tipo glutamina, o que demonstra a importância desta enzima para a sua sobrevivência 

(VALADARES, 2007). Por estes motivos, a GlnRS foi a enzima selecionada para dar 

continuidade às outras etapas desta dissertação. 

Além das diferenças encontradas na comparação das estruturas primárias das 

GlnRSs do T. cruzi e de humanos, foi possível verificar diferenças evolucionárias entre 

as duas espécies. Isto foi realizado pela construção de uma árvore filogenética com 

sequências encontradas pela estratégia de BLASTp realizada para cada uma destas 

duas espécies. Na árvore filogenética construída foi observada a presença de três 

ramos principais, nos quais se agruparam diferentes espécies de mamíferos no ramo 

superior, diferentes espécies de plantas no ramo intermediário e um agrupamento no 

qual há a presença de diversos tripanosomatídeos. A posição dos ramos distantes da 

enzima de humanos e dos parasitos tripanosomatídeos mostra que as diferenças 

entre as sequências destas espécies são grandes e que, apesar de poder terem vindo 

de um ancestral comum, a evolução permitiu que as enzimas se distanciassem e 

apresentassem diferenças fortes o suficiente para permitir a inibição específica da 

enzima destes parasitos. Além disso, a árvore construída apresentou altos valores de 

bootstrap, variando de 76 a 100, o que aumenta a confiabilidade dos resultados e a 

robustez da árvore construída. 
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Em bancos de dados, geralmente, não é comum a presença de estruturas 

cristalografadas para enzimas do T. cruzi e, por isto, neste trabalho, foi utilizada a 

metodologia de construção de modelos tridimensionais pela abordagem de 

modelagem molecular por homologia (VERLI, 2014). Pela ferramenta de BLASTp e 

busca no PDB, foram selecionados três moldes (1EUQ, 1O0B e 2RD2) derivados de 

E. coli de boa qualidade e com identidade de 44% com a sequência da GlnRS do T. 

cruzi. Empregando o programa MolAr, foram construídos 600 modelos tridimensionais 

para a GlnRS do T. cruzi empregando duas metodologias de refinamento de loop, 300 

e 600 vezes, sendo 300 modelos construídos para cada metodologia de refinamento. 

Os valores de refinamento foram utilizados por terem demonstrado bons resultados 

na fase de testes do programa e eles correspondem ao melhoramento da qualidade 

das regiões construídas tanto a partir de trechos com identidade mais baixa entre o 

molde e o modelo quanto às regiões de loop, ou voltas aleatórias presentes na 

estrutura final. 

O melhor modelo tridimensional construído para a GlnRS do T. cruzi, 

selecionado pelo MolAr de acordo com a energia de DOPE para cada metodologia, 

foi validado utilizando o gráfico de Ramachandran (LAKSKOWSKI et al., 1996) e o 

Verify3D (BOWIE; LTCY; EISENBERG, 1990), ambos da plataforma da UCLA, e pelo 

cálculo do RMSD. Estas validações mostraram que o modelo construído pela 

estratégia envolvendo 300 refinamentos em loop foi a melhor metodologia e, assim, 

ela foi também empregada para a construção de 300 modelos tridimensionais para a 

GlnRS de humanos, com posterior seleção e validação do melhor deles. 

Para o gráfico de Ramachandran, o melhor modelo tridimensional para a GlnRS 

do T. cruzi apresentou 92.5% dos seus resíduos nas regiões favoráveis, 6.5% nas 

regiões permitidas e 0.4% nas regiões desfavoráveis; já para o modelo para a GlnRS 

de humanos, foram encontrados 90.0% dos resíduos de aminoácidos presentes nas 

regiões favoráveis, 7.5% nas regiões permitidas e 2.5% nas regiões desfavoráveis. 

Pela validação do programa Verify3D, foram encontrados que 90.72% dos resíduos 

da GlnRS do parasito apresentam valores de 3D–1D com valores maiores que 0.2 e 

de 93.6% para a GlnRS humana. Na validação pelo cálculo do RMSD, os três moldes 

foram sobrepostos ao modelo construído e as distâncias atômicas foram medidas 

utilizando o programa Discovery Studio versão 4.5. Para a GlnRS do T. cruzi, foram 

encontrados valores de 0,49Å (1EUQ e 1O0B) e de 0,58Å (2RD2); já a enzima 

correspondente em humanos foi sobreposta a seu molde, (4YE6), que forneceu um 
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valor de 1,0Å. Todos estes valores demonstram que os modelos construídos 

apresentaram qualidade satisfatória e que poderiam ser utilizados para os estudos in 

silico posteriores (KUFAREVA; ABAGYAN, 2012). 

O melhor modelo tridimensional construído e validado para a GlnRS do T. cruzi, 

foi comparado com o resultado obtido pela predição de estruturas secundárias para 

esta enzima. Segundo esta predição, foi verificado que 198 aminoácidos (34,68%) 

formam regiões de α hélice, 106 aminoácidos (18,56%) formam regiões de folhas β 

estendidas e 267 aminoácidos (46,76%) formam regiões de voltas aleatórias (ou 

random coils). De acordo com o modelo tridimensional, o número exato de 

aminoácidos não se mantém, porém, os valores são bem próximos, indicando que há 

concordância dos resultados para as duas análises. Pela predição do modelo 

tridimensional, foram obtidos 202 aminoácidos (35,37%) formando regiões de α hélice; 

127 aminoácidos (22,25%) em regiões de folha β estendida; e 242 aminoácidos 

(42,38%) formando regiões de voltas aleatórias. Este procedimento fornece uma 

maior confiabilidade do resultado obtido para a estrutura final da modelagem da 

enzima. 

Para a correta realização destes estudos in silico, os componentes não proteicos 

do molde precisavam ser transferidos para os modelos construídos, o que foi feito pela 

sobreposição dos moldes e dos modelos. Para o T. cruzi, primeiramente, foi utilizado 

o valor do RMSD mais baixo encontrado e, como a sobreposição dos moldes 1EUQ e 

1O0B obtiveram o mesmo valor (0,49Å), o ligante presente na estrutura foi analisado. 

Biologicamente, a glutamina é o substrato que se liga especificamente ao sítio ativo 

da GlnRS, porém, em condições ex vivo, um ligante desenvolvido quimicamente 

derivado da glutamina e de um inibidor da GluRS vem sendo bastante utilizado, 

chamado de 5’-O-[N-glutamil-sulfamoil] adenosina (QSI). Estudos demonstraram que 

a glutamina é menos estável por ser mais flexível e possui menos afinidade pelo sítio 

ativo da enzima que o QSI, que é também mais estável por possui uma estrutura mais 

rígida (SHERLIN et al., 2000). Portanto, o QSI foi o ligante escolhido para os estudos 

in silico e, por ele estar presente na estrutura do molde 1EUQ, este foi o molde 

selecionado para adicionar o tRNA e o ligante para serem transferidos de sua estrutura 

para os modelos tridimensionais para a GlnRS do T. cruzi em detrimento do molde 

1O0B que possui a glutamina como ligante. 

O molde 1EUQ também foi sobreposto ao modelo para a GlnRS de humanos e 

obteve um valor de RMSD de 1,41Å. Foi realizada também a sobreposição do modelo 
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tridimensional da GlnRS de humanos com o modelo para a GlnRS do parasito e foi 

obtido um valor de 1,44Å, o que mostra que eles não se encaixam bem, uma vez que 

o valor esperado de uma sobreposição entre modelos semelhantes seja de 1,2Å 

demonstrando as diferenças estruturais entre as duas enzimas (KUFAREVA; 

ABAGYAN, 2012). 

Para confirmar se um determinado composto se ligaria de forma diferente ou 

com maior afinidade na GlnRS do T. cruzi em comparação com a enzima humana, os 

aminoácidos presentes no sítio ativo de cada uma das GlnRS destas duas espécies 

foram comparados. Esta análise mostrou que existem grandes diferenças no modo de 

interação do QSI com as duas GlnRSs. Para a GlnRS do parasito, o QSI interage com 

Pro57, Asn61, Tyr231, Arg279 e Lys289 por ligação de hidrogênio e duas histidinas 

(65 e 68) auxiliam o ligante a se encaixar de forma correta no sítio ativo, assim como, 

no molde utilizado para a construção do modelo (1EUQ) (SHERLIN; PERONA, 2003). 

Já para a GlnRS de humanos, interagem por ligação de hidrogênio somente os 

resíduos de aminoácidos Glu238 e Val451 e His247 e Lys453 fazem interação do tipo 

π-alquila. Além disso, o QSI interagiu com o resíduo de adenilato 976 na extremidade 

3’ do tRNA na GlnRS do T. cruzi através de interação de Van de Walls e para a enzima 

de humanos, este tipo de interação não ocorre. Isso comprova que os sítios ativos das 

duas enzimas são diferentes e, apesar de reconhecerem o mesmo substrato, isso 

pode permitir o desenho de um composto com maior afinidade para a enzima do 

parasito do que pela enzima humana. 

O modelo construído pelo MolAr foi então utilizado para realização do docking 

do ligante cristalográfico (QSI) no sítio ativo da GlnRS do T. cruzi, que apresentou um 

valor de energia de ligação de –6,570 kcal/mol. Esta energia de ligação do QSI na 

GlnRS do T. cruzi serviu como parâmetro para a seleção de cinco compostos com 

energias semelhantes ao realizar o processo de triagem virtual no banco de fármacos 

do DrugBank. Os compostos foram a epinastina, o mesilato de trovafloxacino, o 

indinavir, o esomeprazol e o pazobanibe, com energias de ligação de –8,905, –7,947, 

–7,768, –7,793 e –5,013 kcal/mol, respectivamente. O mesmo processo de docking 

foi realizado com a GlnRS de humanos e foi encontrado que os dois compostos com 

melhores energias de interação com a GlnRS do T. cruzi (epinastina e mesilato de 

trovafloxacino) não demonstraram interação com a enzima humana, o que os qualifica 

ainda mais como possíveis inibidores da enzima do parasito. 
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Empregando esta estratégia de reaproveitamento de fármacos, muitos casos de 

sucesso foram alcançados, como nos casos da duloxetina, utilizada inicialmente no 

bloqueio da recaptação da serotonina em casos de depressão, mas que passou a ser 

utilizada no tratamento de incontingência urinária devido ao estresse; o caso da 

talidomida (Celgene), que foi pensada para tratamento de casos de enjoo durante a 

gravidez, mas que posteriormente foi utilizada no tratamento de leprose e mieloma; e 

o caso de maior sucesso desta estratégia, o caso do Viagra (Pfizer), que inicialmente 

foi desenvolvido para o tratamento de angina, mas apresentou um efeito colateral que 

o tornou um forte tratamento para disfunção erétil em homens (ASHBURN; THOR, 

2004). 

Neste trabalho, a epinastina, foi selecionada para avaliar a sua atividade 

tripanocida in vitro. A epinastina é um fármaco disponível comercialmente para 

tratamento de coceiras derivadas de alergias oculares ou conjuntivite. Ela atua de três 

formas diferentes: estabiliza os mastócitos, impedindo sua degranulação para 

controlar a resposta alérgica; previne a histamina de se ligar a seus dois receptores 

(H1 e H2), o que diminui a coceira e fornece proteção duradoura; e previne a liberação 

de mediadores químicos pró-inflamatórios dos vasos sanguíneos para impedir a 

resposta alérgica (DRUGBANK, 2005a).  

Já o mesilato de trovafloxacino, o outro composto que não demonstrou interação 

com a GlnRS de humanos, que era vendido como Trovan (Pfizer) é um antibiótico de 

amplo espectro que inibe o desenovelamento do DNA super-espiralado em várias 

bactérias por bloqueio da atividade da DNA Girase e Topoisomerase IV. Este 

medicamento teve melhor efeito em bactérias gram-positivas, porém, foi retirado do 

mercado devido ao sério risco de hepatotoxicidade em humanos (BABAI; AUCLERT; 

LE-LOUËT, 2018; DRUGBANK, 2005b; GIUSTARINI et al., 2018) e, devido a isto, as 

simulações de dinâmica molecular e os teste in vitro com este composto não foram 

realizados.  

Os outros compostos encontrados na etapa de docking molecular, que 

interagiram tanto com a GlnRS do T. cruzi quanto com a GlnRS de humanos foram o 

indinavir (um potente e específico inibidor de protease do HIV, atuando, assim, como 

um fármaco antirretroviral) (DRUGBANK, 2005c), o esomeprazol (um inibidor da 

secreção do suco gástrico altamente eficiente utilizado contra úlceras estomacais, 

tendo como alvo a bomba de prótons H+-K+-ATPase presente nas células parientais 

gástricas) (DRUGBANK, 2005d) e o pazopanibe (um inibidor de diversas enzimas 
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tirosina-quinases com potencial de atividade antineoplásica e utilizado no tratamento 

de câncer renal avançado e de sarcoma avançado de tecidos moles em pacientes já 

tratados por quimioterapia) (DRUGBANK, 2009), também não foram avaliados nas 

análises de dinâmica molecular e nos testes de inibição da multiplicação do parasito. 

Portanto, nesta dissertação, somente a epinastina foi selecionada para a realização 

das simulações de dinâmica molecular, em paralelo com o ligante cristalográfico QSI, 

para efeito de comparação. 

A seguir, foram realizadas, com o modelo tridimensional construído para a GlnRS 

do T. cruzi, simulações de Dinâmica Molecular por um período de 50 ns. Duas 

simulações foram realizadas, utilizando ora o QSI ora a epinastina. As simulações 

foram realizadas utilizando o programa NAMD, o campo de força CHARMM36 e o 

método do solvente implícito. Estes foram escolhidos por estarem em maior uso no 

Laboratório de Química Farmacêutica e Medicinal, onde os testes foram realizados. 

Além disso, o campo de força CHARMM36 possui um refinamento melhor para o 

desenvolvimento de simulações empregando ácidos nucleicos que outros campos de 

força disseminados na comunidade científica (HUANG; MACKERELL, 2013). 

A escolha do método do solvente implícito nas simulações de dinâmica molecular 

se deu pelo fato desta metodologia possuir menor custo computacional que o método 

com solvente explícito, o qual é o mais usado. O solvente implícito diminui também o 

tempo de processamento dos cálculos, que já são bastante complexos e demandam 

bastante tempo mesmo sem as moléculas de água inclusas. No caso do solvente 

explícito, cerca de 80 a 90% do custo computacional é destinado a interações entre o 

próprio solvente e entre o solvente e a proteína, o que aumentaria significativamente 

o tempo de cálculo (MACKEREL JR.; NILSSON, 2008). Além destes fatores, o 

solvente implícito apresentou bons resultados quando empregado em simulações de 

dinâmica molecular com diferentes aminoacil-tRNA sintetases, como é o caso do 

trabalho de Lopes e colaboradores (2010), em que foram inseridas mutações nas 

enzimas AsnRS e AspRS para verificar a especificidade da ligação destas com os 

seus respectivos substratos (LOPES et al., 2010). 

As simulações de dinâmica molecular foram realizadas com o QSI e com a 

epinastina seguindo o procedimento citado acima. Em ambos os casos, a ligação dos 

dois ligantes se mostrou estável, o que pode ser visualizado através das baixas 

flutuações apresentadas na Figura 11, onde são indicados, pelo gráfico da energia 

potencial que os dois sistemas permaneceram estáveis com os compostos QSI e 
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epinastina ligados ao complexo durante todo o tempo das simulações. Pelo raio de 

giro, um indicador da compactação da estrutura, que mostra se as estruturas 

secundárias estão regularmente compactadas dentro de uma estrutura tridimensional 

(LOBANOV; BOGATYREVA; GALZITSKAYA, 2008), pode ser visualizado que apenas 

no final da simulação (por volta de 40 ns) houve alguma variação maior, mas que não 

foi grande o suficiente para gerar quebra ou distorção da molécula. Isso é comprovado 

pelos gráficos para a energia potencial e para o RMSD, onde pode ser visto que as 

duas simulações não apresentaram muitas diferenças mesmo com a variação final no 

raio de giro. 

O ideal para a variação da energia potencial é que ela sempre apresente um 

valor negativo, pois quanto mais negativo, mais estável é a estrutura (HOSPITAL et 

al., 2015). No caso da ligação da GlnRS com o QSI e com a epinastina, este fator foi 

observado ao longo de toda a simulação. Para o raio de giro, não há um valor único e 

específico para variações de estruturas complexas como as aaRSs (LOBANOV; 

BOGATYREVA; GALZITSKAYA, 2008). Foram encontrados valores na literatura com 

variações menores que 1.0 Å e outros trabalhos variando de 17 a 27 Å (DO VALE 

COELHO; ARRUDA; TARANTO, 2016; KOZHIKKADAN DAVIS et al., 2018), porém 

nestes dois casos, as estruturas das proteínas em estudo eram consideravelmente 

menores que as aaRSs, impedindo uma melhor comparação dos dados. Apesar deste 

fato, a variação global do raio de giro apresentada pela GlnRS não ultrapassou 6 Å, 

mostrando que o gráfico obtido ainda está em conformidade com outros achados. E 

para o RMSD, é ideal que as variações globais também sejam pequenas, porém 

novamente, não há um valor estipulado na literatura, tendo sido encontrados trabalhos 

com variações menores que 1 Å e em outros com variações de ordem de nanômetros  

(KOZHIKKADAN DAVIS et al., 2018; RAYEVSKY; SHARIFI; TUKALO, 2017). Nesta 

dissertação, o RMSD variou cerca de 4 Å, estando ainda dentro do que foi encontrado 

na literatura. 

A identificação e caracterização de moléculas farmacologicamente ativas é uma 

necessidade que vem movendo esforços nos mais diversos âmbitos da pesquisa 

científica em todo o mundo. A aplicabilidade de tais moléculas pode ser muito variável, 

porém, o objetivo principal do processo de desenvolvimento de medicamentos é 

obtenção de moléculas que tenham grande eficiência e especificidade frente ao alvo 
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terapêutico, baixos custos e ausência ou diminuição de riscos aos usuários 

(BHATNAGAR; KIM, 2010). 

Após verificar que o complexo epinastina e GlnRS do T. cruzi permaneceu 

estável durante as simulações de dinâmica molecular, foi realizado um ensaio in vitro 

com a finalidade de demonstrar se a epinastina possuía uma atividade inibitória na 

taxa de multiplicação de células epimastigotas do T. cruzi. Assim, foram montadas 

curvas de sobrevivência de células epimastigotas do T. cruz do clone CL Brener após 

a exposição ao fármaco epinastina em diferentes concentrações durante 144 horas 

de experimento. Este clone foi o escolhido devido ao fato de ser o organismo modelo 

para estudos com o T. cruzi (EL SAYED et al., 2005), e além disso, pela facilidade de 

manipulação e cultivo deste clone em laboratório. Já a forma epimastigota do T. cruzi 

foi inicialmente escolhida por ser uma forma evolutiva do parasito que pode ser 

facilmente obtida e mantida em condições de laboratório, em detrimentos das formas 

tripomastigotas e amastigotas. 

De acordo com o site do ChEMBL, a concentração da epinastina utilizada com 

testes em células humanas é de 10µM (2,5 µg/mL) e este valor serviu como 

concentração inicial para os estudos com o T. cruzi (EBI, 2003). Então, primeiramente, 

foram utilizadas concentrações de epinastina de 10, 25 e 50 µM (2,5, 6,25 e 12,5 

g/mL), as quais apresentaram, uma taxa de inibição na multiplicação do parasito de 

8,43, 21,29 e 21,08%, respectivamente, no tempo de 96 horas. Este período de tempo 

foi selecionado devido ao fato de representar a fase exponencial de crescimento dos 

parasitos e assim, neste tempo, outras variáveis como a depleção das fontes 

nutricionais do meio de cultura não afetaria a análise dos resultados. 

A partir dos resultados obtidos com as concentrações menores de epinastina, as 

quais demonstraram um leve efeito inibitório sobre a multiplicação do parasito in vitro, 

a concentração deste fármaco foi aumentada para 100, 250 e 500 µM (25, 62,5 e 125 

µg/mL) e, neste caso, houve uma maior taxa de inibição da multiplicação do parasito 

e dose-dependente, de 23,54, 41,74 e 58,36%, respectivamente, em 96 horas de 

experimento. Os resultados obtidos para cada grupo tratado com a epinastina foram 

comparados com os resultados obtidos para o grupo tratado com 1x PBS e foi 

observado que as diferenças foram estatisticamente significativas com valor de p de 

0,0398 para a concentração de 500 µM a partir de 48 horas de tratamento. No tempo 

de 96 horas, todas as concentrações testadas apresentaram valor de p menor que 
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0,02, indicando que a epinastina possui ação na inibição da taxa de multiplicação do 

T. cruzi em condições in vitro. 

Além da inibição da multiplicação do T. cruzi, foi observada também uma 

diminuição da motilidade das células quando comparados ao grupo controle tratado 

com 1x PBS, que possuía alta motilidade enquanto, os grupos tratados com 

epinastina, apresentaram pouca ou nenhuma movimentação do flagelo dependente 

da dose, ou seja, quanto maior a dose, menor a motilidade dos parasitos. Este fato 

pode estar relacionado com a ação da epinastina sobre a GlnRs do parasito 

paralisando a síntese de proteínas que apresentam glutamina em sua sequência, as 

quais são necessárias para o batimento flagelar ou, até mesmo, na síntese de 

proteínas necessárias para produção de ATP pela via glicolítica e, assim, gerar 

energia para o batimento flagelar. Porém, para comprovar esta possibilidade, mais 

estudos seriam necessários, como os de localização subcelular, em que um composto 

capaz de emitir fluorescência é adicionado à estrutura do fármaco e o local de ligação 

é determinado com o auxílio de microscopia. Isto deve ser feito, pois em estudos in 

silico apenas a enzima de interesse é considerada para a realização das análises, 

mas em uma célula, existem muitos outros locais para que um determinado composto 

se ligue diferentes daqueles em questão. 

Apesar de visualizar esta diminuição na motilidade dos parasitos, não foi 

observado morte das células, o que foi avaliado a partir da ausência de células com 

coloração rosa avermelhada ao microscópio óptico. Para avaliar um efeito mais 

pronunciado da epinastina sobre as células epimastigotas do parasito, por exemplo, 

poderia realizar um experimento com uma duração de tempo maior trocando apenas 

o meio de cultura e substituindo com um meio de cultura novo contendo as mesmas 

concentrações de epinastina. Isso por que as células apresentam um estoque de 

proteínas, as quais apresentam uma meia vida dentro das células. Analisando por 

apenas um período de 144 horas, possivelmente, não foi suficiente para depletar os 

níveis de proteínas existentes para que ocasionasse a morte celular. 

Além disso, é descrito na literatura que o clone CL Brener do T. cruzi é conhecido 

por ser um organismo extremamente resistente a diversos tipos de tratamentos 

quando comparado a outras cepas do T. cruzi como, por exemplo, no caso da 

utilização de radiações gama ou ultravioleta (GARCIA et al., 2016; JIMENEZ-MARCO 

et al., 2017) ou mesmo no tratamento quimioterápico, onde pode apresentar 

resistência aos tratamentos disponíveis ou mesmo aos que estão em desenvolvimento 
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(FILARDI et al., 1987; ARAUJO-JUNIOR et al., 2014; CHATELAIN, 2015; 

CHATELAIN; IOSET, 2017). Desta forma, seria interessante avaliar o efeito da 

epinastina em cepas pertencentes às outras DTUs do T. cruzi e verificar o perfil de 

susceptibilidade de cada uma delas. 

A epinastina é comercializada como uma solução oftalmológica num frasco de 5 

mL a uma concentração de 0,5 mg/mL. Cada gota do colírio contém cerca de 37 µL e, 

quando usada, o paciente deve gotejar uma gota em cada olho duas vezes ao dia 

(DRUGBANK, 2005a). E de acordo com dados obtidos da literatura, quando são 

realizados testes in vitro de inibição de células de epimastigotas do T. cruzi, 

geralmente são empregadas concentrações de 0,18 a 60 µM do fármaco em questão, 

entretanto, foram encontrados estudos que avaliaram concentrações superiores de 

até 300 µM (DIAS et al., 2009; PALACE-BERL et al., 2015, 2018). Como a epinastina 

apresentou um efeito inibitório mais pronunciado sobre as células do T. cruzi nas 

concentrações mais elevadas (principalmente, 250 e 500 µM) teve-se a preocupação 

de verificar se a epinastina quando utilizada nestas concentrações teria algum efeito 

prejudicial às células de humanos e, por isso, foi realizado um ensaio de citotoxicidade 

in vitro para determinar a IC50 da epinastina utilizando células de fibroblastos humanos 

da linhagem WI-26-VA4. 

O resultado dos testes de citotoxicidade in vitro demostraram que a epinastina 

quando utilizada nas doses de 250 e 500 µM apresentaria um efeito tóxico às células 

de fibroblastos, pois estão bem acima da IC50, a qual foi determinada em 74,0 µM. 

Desta forma, se a epinastina, em sua estrutura química original, for utilizada como um 

fármaco anti-tripanocida, ela deve ser empregada em concentrações baixas, 

semelhantes àquelas que foram inicialmente testadas (variando de 10 a 50 µM), as 

quais são inferiores ao valor de IC50. 

Assim, modificações na estrutura química da epinastina seriam necessárias 

para levar a um resultado de maior efeito no parasito e utilizando concentrações 

inferiores à sua IC50 sem causar prejuízos às células humanas, como é o esperado 

para os tratamentos quimioterápicos. Apesar de que, na maioria dos casos, os 

fármacos apresentam algum efeito colateral aos pacientes, o que é indesejável, 

porém, inerente a quase todos os fármacos disponíveis atualmente no mercado (KIM 

et al., 2016; WANG et al., 2014). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. CONCLUSÕES 
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Com as análises e os experimentos realizados nesta dissertação, pode-se 

concluir que: 

 

• As aminoacil-tRNA sintetases do T. cruzi apresentam potencial como alvo 

quimioterápico para o desenvolvimento de fármacos que poderão ajudar a melhorar o 

tratamento para a doença de Chagas, uma vez que onze das vinte enzimas presentes 

no parasito apresentaram bons índices de drogabilidade. 

 

• As aaRSs do T. cruzi apresentaram importantes diferenças quando estas 

enzimas foram comparadas com seus ortólogos em humanos possibilitando a seleção 

de compostos inibidores específicos para aaRs do parasito e não para as aaRSs de 

humanos, assim como, grandes semelhanças entre as enzimas do T. cruzi com as 

enzimas de T. brucei e L. donovani. 

 

• O programa MolAr foi capaz de construir modelos tridimensionais de alta 

qualidade para as GlnRSs do T. cruzi e de humanos, o que foi afirmado pelas 

validações realizadas para os melhores modelos. 

 

• As metodologias de estudo in silico e de triagem virtual permitiu chegar a dois 

compostos com potencial de inibir especificamente a GlnRS do T. cruzi sem interferir 

com a enzima humana, a epinastina e o mesilato de trovafloxacino. 

 

• Os complexos GlnRS-QSI e GlnRS-epinastina permaneceram estáveis durante 

as simulações de dinâmica molecular realizadas, indicando a epinastina como um 

composto protótipo para o desenvolvimento de um fármaco capaz de atuar com 

especificidade na GlnRS do T. cruzi. 

 

• A epinastina demonstrou atividade inibitória in vitro na multiplicação das células 

epimastigotas do T. cruzi do clone CL Brener em todas as concentrações avaliadas 

sendo este efeito mais pronunciado nas concentrações mais elevadas. 

 

• Como fármaco anti-T. cruzi, a epinastina, em sua fórmula original, deve ser 

utilizada em concentrações inferiores à sua IC50 para as células de humanos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.  PERSPECTIVAS



94  

Com os resultados obtidos nesta dissertação, novos caminhos relacionando o 

estudo do Trypanosoma cruzi com as aminoacil-tRNA sintetases como alvos 

quimioterápicos para o tratamento da doença de Chagas se abrem e, com isto em 

mente, tem-se como perspectivas deste trabalho: 

 

• Estudar as outras aminoacil-tRNA sintetases do T. cruzi com potencial de virem 

a se tornar alvos quimioterápicos e selecionar outros compostos inibidores; 

• Testar a epinastina em outras cepas e clones do T. cruzi de outras linhagens 

filogenéticas. 

• Testar o mesilato de trovafloxacino, como um fármaco protótipo, em células 

epimastigotas do T. cruzi; 

• Testar a epinastina e o mesilato de trovafloxacino em T. brucei e Leishmania 

ssp. para verificar se ocorre a inibição da multiplicação in vitro destes parasitos; 

• Realizar modificações químicas na estrutura da epinastina a fim de aumentar a 

afinidade para a GlnRS do T. cruzi e diminuir os efeitos tóxicos às células de 

humanos. 
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X.1. Apêndice A – Topologia do QSI utilizada para as 

simulações de Dinâmica Molecular 

 
* Toppar stream file generated by 
* CHARMM General Force Field (CGenFF) program version 1.0.0 
* For use with CGenFF version 3.0.1 
* 
 
read rtf card append 
* Topologies generated by 
* CHARMM General Force Field (CGenFF) program version 1.0.0 
* using valence-based bond orders 
* 
36 1 
 
! "penalty" is the highest penalty score of the associated parameters. 
! Penalties lower than 10 indicate the analogy is fair; penalties between 10 
! and 50 mean some basic validation is recommended; penalties higher than 
! 50 indicate poor analogy and mandate extensive validation/optimization. 
 
RESI QSI          1.000 ! param penalty= 219.000 ; charge penalty= 104.824 
GROUP            ! CHARGE   CH_PENALTY 
ATOM N      NG3P3  -0.362 !   34.199 
ATOM CA     CG314   0.302 !   60.962 
ATOM CB     CG321  -0.190 !   29.762 
ATOM CG     CG321  -0.148 !    8.543 
ATOM CD     CG2O1   0.544 !    8.169 
ATOM OE1    OG2D1  -0.544 !    0.000 
ATOM NE2    NG2S2  -0.623 !    0.000 
ATOM C      CG2O1   0.380 !   83.413 
ATOM O      OG2D1  -0.488 !    5.792 
ATOM N10    NG2S1  -0.151 !  104.824 
ATOM S      SG3O2   0.371 !   97.987 
ATOM O1S    OG2P1  -0.288 !    4.218 
ATOM O2S    OG2P1  -0.288 !    4.218 
ATOM O5'    OG303  -0.203 !   15.192 
ATOM C5'    CG321   0.131 !    2.585 
ATOM C4'    CG3C51  0.113 !    0.750 
ATOM O4'    OG3C51 -0.416 !    0.000 
ATOM C1'    CG3C51  0.114 !    0.000 
ATOM C2'    CG3C51  0.139 !    0.000 
ATOM O2'    OG311  -0.648 !    0.000 
ATOM C3'    CG3C51  0.142 !    0.000 
ATOM O3'    OG311  -0.648 !    0.000 
ATOM N9     NG2R51 -0.052 !    0.000 
ATOM C4     CG2RC0  0.429 !    0.000 
ATOM N3     NG2R62 -0.753 !    0.000 
ATOM C5     CG2RC0  0.286 !    0.000 
ATOM C2     CG2R64  0.500 !    0.000 
ATOM N1     NG2R62 -0.742 !    0.000 
ATOM C6     CG2R64  0.456 !    0.000 
ATOM N6     NG2S3  -0.772 !    0.000 
ATOM N7     NG2R50 -0.712 !    0.000 
ATOM C8     CG2R53  0.340 !    0.000 
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ATOM HA     HGA1    0.090 !    3.895 
ATOM HB2    HGA2    0.090 !    2.500 
ATOM HB3    HGA2    0.090 !    2.500 
ATOM HG2    HGA2    0.090 !    0.000 
ATOM HG3    HGA2    0.090 !    0.000 
ATOM H10    HGP1    0.322 !    9.328 
ATOM H5'    HGA2    0.090 !    0.250 
ATOM H5''   HGA2    0.090 !    0.250 
ATOM H4'    HGA1    0.090 !    0.000 
ATOM H1'    HGA1    0.090 !    0.000 
ATOM H2'    HGA1    0.090 !    0.000 
ATOM H3'    HGA1    0.090 !    0.000 
ATOM H2     HGR62   0.129 !    0.000 
ATOM H8     HGR52   0.130 !    0.000 
ATOM H61    HGP4    0.380 !    0.000 
ATOM H62    HGP4    0.380 !    0.000 
ATOM H1     HGP2    0.330 !    2.339 
ATOM H3     HGP2    0.330 !    2.339 
ATOM H4     HGP2    0.330 !    2.339 
ATOM HE21   HGP1    0.310 !    0.000 
ATOM HE22   HGP1    0.310 !    0.000 
ATOM HO2'   HGP1    0.420 !    0.000 
ATOM HO3'   HGP1    0.420 !    0.000 
               ! Bond order 
BOND N    CA   ! 1 
BOND CA   C    ! 1 
BOND CA   CB   ! 1 
BOND CB   CG   ! 1 
BOND CG   CD   ! 1 
BOND CD   OE1  ! 2 
BOND CD   NE2  ! 1 
BOND C    O    ! 2 
BOND C    N10  ! 1 
BOND N10  S    ! 1 
BOND S    O1S  ! 2 
BOND S    O5'  ! 1 
BOND S    O2S  ! 2 
BOND O5'  C5'  ! 1 
BOND C5'  C4'  ! 1 
BOND C4'  C3'  ! 1 
BOND C4'  O4'  ! 1 
BOND O4'  C1'  ! 1 
BOND C1'  N9   ! 1 
BOND C1'  C2'  ! 1 
BOND C2'  O2'  ! 1 
BOND C2'  C3'  ! 1 
BOND C3'  O3'  ! 1 
BOND N9   C8   ! 1 
BOND N9   C4   ! 1 
BOND C4   C5   ! 2 
BOND C4   N3   ! 1 
BOND N3   C2   ! 2 
BOND C5   C6   ! 1 
BOND C5   N7   ! 1 
BOND C2   N1   ! 1 
BOND N1   C6   ! 2 
BOND C6   N6   ! 1 
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BOND N7   C8   ! 2 
BOND HA   CA   ! 1 
BOND HB2  CB   ! 1 
BOND HB3  CB   ! 1 
BOND HG2  CG   ! 1 
BOND HG3  CG   ! 1 
BOND H10  N10  ! 1 
BOND H5'  C5'  ! 1 
BOND H5'' C5'  ! 1 
BOND H4'  C4'  ! 1 
BOND H1'  C1'  ! 1 
BOND H2'  C2'  ! 1 
BOND H3'  C3'  ! 1 
BOND H2   C2   ! 1 
BOND H8   C8   ! 1 
BOND H61  N6   ! 1 
BOND H62  N6   ! 1 
BOND H1   N    ! 1 
BOND H3   N    ! 1 
BOND H4   N    ! 1 
BOND HE21 NE2  ! 1 
BOND HE22 NE2  ! 1 
BOND HO2' O2'  ! 1 
BOND HO3' O3'  ! 1 
IMPR CD     CG     NE2    OE1    
IMPR C      CA     N10    O      
IMPR C6     C5     N1     N6     
IMPR N6     H62    H61    C6     
 
END 
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X.2. Apêndice B – Parâmetros para o QSI nas simulações de 

Dinâmica Molecular 

read param card flex append 
* Parameters generated by analogy by 
* CHARMM General Force Field (CGenFF) program version 1.0.0 
* 
! Penalties lower than 10 indicate the analogy is fair; penalties between 10 
! and 50 mean some basic validation is recommended; penalties higher than 
! 50 indicate poor analogy and mandate extensive validation/optimization. 
BONDS 
CG2O1 CG314 250.00 1.4900 ! PROT Ala Dipeptide (5/91) 
CG2O1 CG321 250.00 1.4900 ! PROT Ala Dipeptide (5/91) 
CG2O1 NG2S1 370.00 1.3450 ! PROT Alanine Dipeptide ab initio calc's (LK) 
CG2O1 NG2S2 430.00 1.3600 ! PROT from NG2S2 CT3, neutral glycine, adm jr. 
CG2O1 OG2D1 620.00 1.2300 ! PROT Peptide geometry, condensed phase (LK) 
CG2R53 NG2R50 400.00 1.3200 ! PROT his, ADM JR., 7/20/89 
CG2R53 NG2R51 320.00 1.3740 ! NA A, adm jr. 11/97 
CG2R53 HGR52 340.00 1.0900 ! PROT his, adm jr., 6/28/29 
CG2R64 CG2RC0 360.00 1.3580 ! NA A, adm jr. 11/97 
CG2R64 NG2R62 400.00 1.3420 ! NA A, adm jr. 11/97 
CG2R64 NG2S3 360.00 1.3660 ! NA C,A,G JWK, adm jr. 10/2/91 
CG2R64 HGR62 380.00 1.0900 ! NA G,A, JWK par_a7 9/30/91 
CG2RC0 CG2RC0 360.00 1.3850 ! INDO/TRP 
CG2RC0 NG2R50 310.00 1.3650 ! NA G, adm jr. 11/97 
CG2RC0 NG2R51 300.00 1.3750 ! NA A, adm jr. 11/97 
CG2RC0 NG2R62 350.00 1.3150 ! NA G, adm jr. 11/97 
CG314 CG321 222.50 1.5380 ! PROT alkane update, adm jr., 3/2/92 
CG314 NG3P3 200.00 1.4800 ! PROT new stretch and bend; methylammonium (KK 
03/10/92) 
CG314 HGA1 309.00 1.1110 ! PROT alkane update, adm jr., 3/2/92 
CG321 CG321 222.50 1.5300 ! PROT alkane update, adm jr., 3/2/92 
CG321 CG3C51 222.50 1.5280 ! TF2M, viv 
CG321 OG303 320.00 1.4400 ! PROTNA serine/threonine phosphate 
CG321 HGA2 309.00 1.1110 ! PROT alkane update, adm jr., 3/2/92 
CG3C51 CG3C51 195.00 1.5180 ! THF, nucleotide CSD/NDB survey, 5/30/06,viv 
CG3C51 NG2R51 220.00 1.4580 ! NA G/T/U 
CG3C51 OG311 428.00 1.4200 ! PROT methanol vib fit EMB 11/21/89 
CG3C51 OG3C51 350.00 1.4250 ! THF, nucleotide CSD/NDB survey, 5/30/06,viv 
CG3C51 HGA1 307.00 1.1000 ! THF, THF neutron diffr., 5/30/06, viv 
NG2S1 SG3O2 224.00 1.7000 ! qsi_ou , from NG2S3 SG3O1, PENALTY= 70 
NG2S1 HGP1 440.00 0.9970 ! PROT Alanine Dipeptide ab initio calc's (LK) 
NG2S2 HGP1 480.00 1.0000 ! PROT adm jr. 8/13/90 acetamide geometry and 
vibrations 
NG2S3 HGP4 488.00 1.0000 ! NA A,C,G, JWK, adm jr. 7/24/91 
NG3P3 HGP2 403.00 1.0400 ! PROT new stretch and bend; methylammonium (KK 
03/10/92) 
OG2P1 SG3O2 630.00 1.4400 ! DMSN, dimethyl sulfone; MSAM, 
methanesulfonamide and other sulfonamides; compromise between crystal and mp2; 
xxwy & xhe 
OG303 SG3O2 235.00 1.6000 ! MMST, methyl methanesulfonate, (org 1.640) 
compromise between crystal and mp2, xxwy 
OG311 HGP1 545.00 0.9600 ! PROT EMB 11/21/89 methanol vib fit; og tested 
on MeOH EtOH,... 
ANGLES 
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CG314 CG2O1 NG2S1 80.00 116.50 ! PROT NMA Vib Modes (LK) 
CG314 CG2O1 OG2D1 80.00 121.00 ! PROT Alanine Dipeptide ab initio calc's 
(LK) 
CG321 CG2O1 NG2S2 50.00 116.50 50.00 2.45000 ! PROT adm jr. 8/13/90 
geometry and vibrations 
CG321 CG2O1 OG2D1 80.00 121.00 ! PROT Alanine Dipeptide ab initio calc's 
(LK) 
NG2S1 CG2O1 OG2D1 80.00 122.50 ! PROT NMA Vib Modes (LK) 
NG2S2 CG2O1 OG2D1 75.00 122.50 50.00 2.37000 ! PROT adm jr. 4/10/91, 
acetamide update 
NG2R50 CG2R53 NG2R51 100.00 113.00 ! NA Gua 5R) 
NG2R50 CG2R53 HGR52 39.00 124.80 ! NA Ade h8, G,A 
NG2R51 CG2R53 HGR52 40.00 122.20 ! NA Gua h8 (NN4 CG2R53HN3 124.8) 
CG2RC0 CG2R64 NG2R62 60.00 110.70 ! NA Ade 6R) 
CG2RC0 CG2R64 NG2S3 50.00 118.60 ! NA Ade 
NG2R62 CG2R64 NG2R62 60.00 128.00 ! NA Ade 6R) %%% TEST 133.0 -> 122.2 %%% 
NG2R62 CG2R64 NG2S3 95.00 122.40 ! NA Gua 
NG2R62 CG2R64 HGR62 38.00 116.00 ! NA Ade h2 %%% TEST 113.5 -> 118.9 %%% 
CG2R64 CG2RC0 CG2RC0 60.00 121.00 ! NA Ade 6R) bridgeC5 
CG2R64 CG2RC0 NG2R50 100.00 129.00 ! NA Ade bridgeC5 
CG2RC0 CG2RC0 NG2R50 100.00 110.00 ! NA Ade 5R) bridgeC5 
CG2RC0 CG2RC0 NG2R51 100.00 105.70 ! NA Ade 5R) bridgeC4 
CG2RC0 CG2RC0 NG2R62 60.00 127.40 ! NA Ade 6R) bridgeC4 
NG2R51 CG2RC0 NG2R62 100.00 126.90 ! NA Ade bridgeC4 
CG2O1 CG314 CG321 52.00 108.00 ! PROT Alanine Dipeptide ab initio calc's 
(LK) 
CG2O1 CG314 NG3P3 43.70 110.00 ! PROT new aliphatics, adm jr., 2/3/92 
CG2O1 CG314 HGA1 50.00 109.50 ! PROT Alanine Dipeptide ab initio calc's 
(LK) 
CG321 CG314 NG3P3 67.70 110.00 ! PROT new aliphatics, adm jr., 2/3/92 
CG321 CG314 HGA1 34.50 110.10 22.53 2.17900 ! PROT alkane update, adm 
jr., 3/2/92 
NG3P3 CG314 HGA1 51.50 107.50 ! PROT new aliphatics, adm jr., 2/3/92 
CG2O1 CG321 CG321 52.00 108.00 ! PROT adm jr. 5/02/91, acetic acid pure 
solvent 
CG2O1 CG321 HGA2 33.00 109.50 30.00 2.16300 ! PROT alanine dipeptide, 
5/09/91 
CG314 CG321 CG321 58.35 113.50 11.16 2.56100 ! PROT alkanes 
CG314 CG321 HGA2 33.43 110.10 22.53 2.17900 ! PROT alkanes 
CG321 CG321 HGA2 26.50 110.10 22.53 2.17900 ! PROT alkane update, adm 
jr., 3/2/92 
CG3C51 CG321 OG303 75.70 110.10 ! LIPID acetic acid 
CG3C51 CG321 HGA2 34.60 110.10 22.53 2.17900 ! TF2M viv 
OG303 CG321 HGA2 60.00 109.50 ! PROTNA Thr-Phos 
HGA2 CG321 HGA2 35.50 109.00 5.40 1.80200 ! PROT alkane update, adm 
jr., 3/2/92 
CG321 CG3C51 CG3C51 58.00 115.00 8.00 2.56100 ! TF2M viv 
CG321 CG3C51 OG3C51 45.00 111.50 ! TF2M, viv 
CG321 CG3C51 HGA1 34.60 110.10 22.53 2.17900 ! TF2M viv 
CG3C51 CG3C51 CG3C51 58.00 109.50 11.16 2.56100 ! THF, nucleotide CSD/NDB 
survey, 05/30/06, viv 
CG3C51 CG3C51 NG2R51 110.00 111.00 ! NA T/U/G, Arabinose (NF) 
CG3C51 CG3C51 OG311 75.70 110.10 ! PROT MeOH, EMB, 10/10/89 
CG3C51 CG3C51 OG3C51 45.00 111.10 ! THF 10/21/05, viv 
CG3C51 CG3C51 HGA1 35.00 111.40 22.53 2.17900 ! TF2M, viv 
NG2R51 CG3C51 OG3C51 140.00 108.00 ! NA 
NG2R51 CG3C51 HGA1 43.00 111.00 ! NA From HGA1 CG3C51 NN2 



118  

OG311 CG3C51 HGA1 45.90 108.89 ! PROT MeOH, EMB, 10/10/89 
OG3C51 CG3C51 HGA1 70.00 107.30 ! THF 10/21/05, viv 
CG2R53 NG2R50 CG2RC0 120.00 103.80 ! NA Gua 5R) 
CG2R53 NG2R51 CG2RC0 100.00 107.20 ! NA Gua 5R) 
CG2R53 NG2R51 CG3C51 45.00 126.30 ! NA G 
CG2RC0 NG2R51 CG3C51 45.00 126.50 ! NA G 
CG2R64 NG2R62 CG2R64 90.00 117.80 ! NA Ade 6R) adm jr. 11/97 
CG2R64 NG2R62 CG2RC0 90.00 115.10 ! NA Ade 6R) %%% TEST 110.1 -> 120.9 %%% 
CG2O1 NG2S1 SG3O2 50.00 120.00 ! qsi_ou , from CG2O1 NG2S1 CG321, PENALTY= 
113 
CG2O1 NG2S1 HGP1 34.00 123.00 ! PROT NMA Vib Modes (LK) 
SG3O2 NG2S1 HGP1 47.00 113.10 ! qsi_ou , from SG3O1 NG2S3 HGP1, PENALTY= 
45 
CG2O1 NG2S2 HGP1 50.00 120.00 ! PROT his, adm jr. 8/13/90 geometry and 
vibrations 
HGP1 NG2S2 HGP1 23.00 120.00 ! PROT adm jr. 8/13/90 geometry and 
vibrations 
CG2R64 NG2S3 HGP4 40.00 121.50 ! NA Ade h61,h62, C,A,G 
HGP4 NG2S3 HGP4 31.00 117.00 ! NA Ade C,A,G 
CG314 NG3P3 HGP2 30.00 109.50 20.00 2.07400 ! PROT new stretch and 
bend; methylammonium (KK 03/10/92) 
HGP2 NG3P3 HGP2 44.00 109.50 ! PROT new stretch and bend; methylammonium 
(KK 03/10/92) 
CG321 OG303 SG3O2 48.00 113.00 ! qsi_ou , from CG331 OG303 SG3O2, PENALTY= 
0.9 
CG3C51 OG311 HGP1 50.00 109.00 ! par_Sugars, CC315x OC311 HCP1; was 57.5 
106 
CG3C51 OG3C51 CG3C51 95.00 111.00 ! THF 10/21/05, viv 
NG2S1 SG3O2 OG2P1 33.20 94.20 ! qsi_ou , from NG2S3 SG3O1 OG2P1, PENALTY= 
38 
NG2S1 SG3O2 OG303 90.00 109.00 ! qsi_ou , from OG2P1 SG3O2 OG303, PENALTY= 
46 
OG2P1 SG3O2 OG2P1 85.00 121.00 ! DMSN, dimethyl sulfone; MSAM, 
methanesulfonamide and other sulfonamides; xxwy & xhe 
OG2P1 SG3O2 OG303 90.00 109.00 ! MMST, methyl methanesulfonate, xxwy 
DIHEDRALS 
NG2S1 CG2O1 CG314 CG321 0.0000 1 0.00 ! PROT ala dipeptide, new C VDW 
Rmin, 4/10/93 (LK) 
NG2S1 CG2O1 CG314 NG3P3 0.6000 1 0.00 ! PROT ala dipeptide, new C VDW 
Rmin, adm jr., 3/3/93 
NG2S1 CG2O1 CG314 HGA1 0.0000 1 0.00 ! PROT Alanine Dipeptide ab 
initio calc's (LK) 
OG2D1 CG2O1 CG314 CG321 1.4000 1 0.00 ! PROT ala dipeptide, new C VDW 
Rmin, adm jr., 3/3/93c 
OG2D1 CG2O1 CG314 NG3P3 0.0000 1 0.00 ! PROT Backbone parameter set 
made complete RLD 8/8/90 
OG2D1 CG2O1 CG314 HGA1 0.0000 1 0.00 ! PROT Alanine Dipeptide ab 
initio calc's (LK) 
NG2S2 CG2O1 CG321 CG321 0.0500 6 180.00 ! PROT For side chains of 
asp,asn,glu,gln, (n=6) from KK(LK) 
NG2S2 CG2O1 CG321 HGA2 0.0000 3 180.00 ! PROT adm jr., 8/13/90 
geometry and vibrations 
OG2D1 CG2O1 CG321 CG321 0.0500 6 180.00 ! PROT For side chains of 
asp,asn,glu,gln, (n=6) from KK(LK) 
OG2D1 CG2O1 CG321 HGA2 0.0000 3 180.00 ! PROT adm jr., 8/13/90 
geometry and vibrations 
CG314 CG2O1 NG2S1 SG3O2 1.6000 1 0.00 ! qsi_ou , from CG314 CG2O1 
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NG2S1 CG321, PENALTY= 113 
CG314 CG2O1 NG2S1 SG3O2 2.5000 2 180.00 ! qsi_ou , from CG314 CG2O1 
NG2S1 CG321, PENALTY= 113 
CG314 CG2O1 NG2S1 HGP1 2.5000 2 180.00 ! PROT Gives appropriate NMA 
cis/trans barrier. (LK) 
OG2D1 CG2O1 NG2S1 SG3O2 2.5000 2 180.00 ! qsi_ou , from OG2D1 CG2O1 
NG2S1 CG321, PENALTY= 113 
OG2D1 CG2O1 NG2S1 HGP1 2.5000 2 180.00 ! PROT Gives appropriate NMA 
cis/trans barrier. (LK) 
CG321 CG2O1 NG2S2 HGP1 1.4000 2 180.00 ! PROT adm jr. 4/10/91, 
acetamide update 
OG2D1 CG2O1 NG2S2 HGP1 1.4000 2 180.00 ! PROT adm jr. 4/10/91, 
acetamide update 
NG2R51 CG2R53 NG2R50 CG2RC0 14.0000 2 180.00 ! NA A 
HGR52 CG2R53 NG2R50 CG2RC0 5.2000 2 180.00 ! NA A 
NG2R50 CG2R53 NG2R51 CG2RC0 6.0000 2 180.00 ! NA A 
NG2R50 CG2R53 NG2R51 CG3C51 11.0000 2 180.00 ! NA, glycosyl linkage 
HGR52 CG2R53 NG2R51 CG2RC0 5.6000 2 180.00 ! NA G 
HGR52 CG2R53 NG2R51 CG3C51 0.0000 2 180.00 ! NA, glycosyl linkage 
NG2R62 CG2R64 CG2RC0 CG2RC0 1.8000 2 180.00 ! NA A 
NG2R62 CG2R64 CG2RC0 NG2R50 2.0000 2 180.00 ! NA A 
NG2S3 CG2R64 CG2RC0 CG2RC0 4.0000 2 180.00 ! NA A 
NG2S3 CG2R64 CG2RC0 NG2R50 0.0000 2 180.00 ! NA A 
CG2RC0 CG2R64 NG2R62 CG2R64 1.8000 2 180.00 ! NA A 
NG2R62 CG2R64 NG2R62 CG2R64 1.8000 2 180.00 ! NA A 
NG2R62 CG2R64 NG2R62 CG2RC0 2.0000 2 180.00 ! NAMODEL guanine tautomer 
NG2S3 CG2R64 NG2R62 CG2R64 1.8000 2 180.00 ! NA A 
HGR62 CG2R64 NG2R62 CG2R64 8.5000 2 180.00 ! NA A 
HGR62 CG2R64 NG2R62 CG2RC0 8.5000 2 180.00 ! NA A 
CG2RC0 CG2R64 NG2S3 HGP4 0.5000 2 180.00 ! NA A 
NG2R62 CG2R64 NG2S3 HGP4 1.0000 2 180.00 ! NA C 
CG2R64 CG2RC0 CG2RC0 NG2R51 7.0000 2 180.00 ! NA A 
CG2R64 CG2RC0 CG2RC0 NG2R62 2.0000 2 180.00 ! NA A 
NG2R50 CG2RC0 CG2RC0 NG2R51 10.0000 2 180.00 ! NA G 
NG2R50 CG2RC0 CG2RC0 NG2R62 7.0000 2 180.00 ! NA A 
CG2R64 CG2RC0 NG2R50 CG2R53 2.0000 2 180.00 ! NA A 
CG2RC0 CG2RC0 NG2R50 CG2R53 6.0000 2 180.00 ! NA G 
CG2RC0 CG2RC0 NG2R51 CG2R53 6.0000 2 180.00 ! NA G 
CG2RC0 CG2RC0 NG2R51 CG3C51 11.0000 2 180.00 ! NA, glycosyl linkage 
NG2R62 CG2RC0 NG2R51 CG2R53 2.0000 2 180.00 ! NA G 
NG2R62 CG2RC0 NG2R51 CG3C51 11.0000 2 180.00 ! NA, glycosyl linkage 
CG2RC0 CG2RC0 NG2R62 CG2R64 0.2000 2 180.00 ! NA G 
NG2R51 CG2RC0 NG2R62 CG2R64 2.0000 2 180.00 ! NA G 
CG2O1 CG314 CG321 CG321 0.2000 3 0.00 ! PROT alkane update, adm jr., 
3/2/92 
CG2O1 CG314 CG321 HGA2 0.2000 3 0.00 ! PROT alkane update, adm jr., 
3/2/92 
NG3P3 CG314 CG321 CG321 0.2000 3 0.00 ! PROT alkane update, adm jr., 
3/2/92 
NG3P3 CG314 CG321 HGA2 0.2000 3 0.00 ! PROT alkane update, adm jr., 
3/2/92 
HGA1 CG314 CG321 CG321 0.1950 3 0.00 ! NA abasic nucleoside 
HGA1 CG314 CG321 HGA2 0.1950 3 0.00 ! NA, sugar 
CG2O1 CG314 NG3P3 HGP2 0.1000 3 0.00 ! PROT N-terminal AA - standard 
parameter 
CG321 CG314 NG3P3 HGP2 0.1000 3 0.00 ! PROT 0.715->0.10 
METHYLAMMONIUM (KK) 
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HGA1 CG314 NG3P3 HGP2 0.1000 3 0.00 ! PROT 0.715->0.10 
METHYLAMMONIUM (KK) 
CG2O1 CG321 CG321 CG314 0.1950 3 0.00 ! PROT N-terminal AA - standard 
parameter 
CG2O1 CG321 CG321 HGA2 0.1950 3 0.00 ! PROT alkane update, adm jr., 
3/2/92 
CG314 CG321 CG321 HGA2 0.1950 3 0.00 ! NA abasic nucleoside 
HGA2 CG321 CG321 HGA2 0.2200 3 0.00 ! LIPID alkanes 
OG303 CG321 CG3C51 CG3C51 2.5000 1 180.00 ! NA, sugar 
OG303 CG321 CG3C51 CG3C51 0.4000 2 0.00 ! NA, sugar 
OG303 CG321 CG3C51 CG3C51 0.8000 3 180.00 ! NA, sugar 
OG303 CG321 CG3C51 CG3C51 0.2000 4 180.00 ! NA, sugar 
OG303 CG321 CG3C51 OG3C51 3.4000 1 180.00 ! NA, sugar 
OG303 CG321 CG3C51 HGA1 0.1950 3 0.00 ! NA, sugar 
HGA2 CG321 CG3C51 CG3C51 0.1600 3 0.00 ! alkane, 4/98, yin and 
mackerell, tf2m viv 
HGA2 CG321 CG3C51 OG3C51 0.1600 3 0.00 ! alkane, 4/98, yin and 
mackerell, tf2m viv 
HGA2 CG321 CG3C51 HGA1 0.1600 3 0.00 ! alkane, 4/98, yin and 
mackerell, tf2m viv 
CG3C51 CG321 OG303 SG3O2 0.0000 3 0.00 ! qsi_ou , from CG321 CG321 
OG303 SG3O1, PENALTY= 15 
HGA2 CG321 OG303 SG3O2 0.0000 3 0.00 ! qsi_ou , from HGA2 CG321 
OG303 SG3O1, PENALTY= 5 
CG321 CG3C51 CG3C51 CG3C51 0.1900 3 0.00 ! alkane, 4/98, yin and 
mackerell, thf, viv 
CG321 CG3C51 CG3C51 OG311 0.1400 3 0.00 ! PROT, hydroxyl wild card 
CG321 CG3C51 CG3C51 HGA1 0.1900 3 0.00 ! alkane, 4/98, yin and 
mackerell, thf, viv 
CG3C51 CG3C51 CG3C51 CG3C51 0.4100 3 180.00 ! cpen, cyclopentane, viv 
10/4/05 
CG3C51 CG3C51 CG3C51 NG2R51 0.0000 3 0.00 ! NA, glycosyl linkage 
CG3C51 CG3C51 CG3C51 OG311 0.2000 3 0.00 ! par22, X CT1 CT2 X; erh 3/08 
CG3C51 CG3C51 CG3C51 OG3C51 0.0000 3 0.00 ! THF, 05/30/06, viv 
CG3C51 CG3C51 CG3C51 HGA1 0.1900 3 0.00 ! alkane, 4/98, yin and 
mackerell, thf, viv 
NG2R51 CG3C51 CG3C51 OG311 0.0000 3 0.00 ! NA Guanine and uracil 
NG2R51 CG3C51 CG3C51 HGA1 0.0000 3 0.00 ! NA, glycosyl linkage 
OG311 CG3C51 CG3C51 OG311 0.0000 3 0.00 ! NA bkb 
OG311 CG3C51 CG3C51 OG3C51 0.2000 3 0.00 ! NA, sugar 
OG311 CG3C51 CG3C51 OG3C51 0.6000 4 180.00 ! NA, sugar 
OG311 CG3C51 CG3C51 OG3C51 0.3000 5 0.00 ! NA, sugar 
OG311 CG3C51 CG3C51 OG3C51 0.5000 6 0.00 ! NA, sugar 
OG311 CG3C51 CG3C51 HGA1 0.1950 3 0.00 ! NA, sugar 
OG3C51 CG3C51 CG3C51 HGA1 0.1900 3 0.00 ! alkane, 4/98, yin and 
mackerell, thf viv 
HGA1 CG3C51 CG3C51 HGA1 0.1900 3 0.00 ! alkane, 4/98, yin and 
mackerell, thf, viv 
CG3C51 CG3C51 NG2R51 CG2R53 0.0000 3 180.00 ! NA, glycosyl linkage 
CG3C51 CG3C51 NG2R51 CG2RC0 0.0000 3 0.00 ! NA, glycosyl linkage 
OG3C51 CG3C51 NG2R51 CG2R53 1.1000 1 0.00 ! NA, glycosyl linkage 
OG3C51 CG3C51 NG2R51 CG2RC0 1.1000 1 180.00 ! NA, glycosyl linkage 
OG3C51 CG3C51 NG2R51 CG2RC0 0.2000 3 0.00 ! NA, glycosyl linkage 
HGA1 CG3C51 NG2R51 CG2R53 0.2500 2 180.00 ! NA, glycosyl linkage 0.25 2 
180 to compensate for removal of OG3C51 CG3C51 NG2R51 CG2R51 0.5 2 -70 
HGA1 CG3C51 NG2R51 CG2R53 0.1950 3 0.00 ! NA, glycosyl linkage 
HGA1 CG3C51 NG2R51 CG2RC0 0.2500 2 180.00 ! NA, glycosyl linkage 0.25 2 
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180 to compensate for removal of OG3C51 CG3C51 NG2R51 CG2R51 0.5 2 -70 
CG3C51 CG3C51 OG311 HGP1 0.2900 1 0.00 ! Team sugar, CC3151 CC3152 
OC311 HCP1 
CG3C51 CG3C51 OG311 HGP1 0.6200 2 0.00 ! Team sugar, CC3151 CC3152 
OC311 HCP1 
CG3C51 CG3C51 OG311 HGP1 0.0500 3 0.00 ! Team sugar, CC3151 CC3152 
OC311 HCP1 
HGA1 CG3C51 OG311 HGP1 0.1800 3 0.00 ! Team sugar, HCP1 OC311 CC3151 
HCA1 
CG321 CG3C51 OG3C51 CG3C51 0.3000 3 0.00 ! THF, 05/30/06, viv 
CG3C51 CG3C51 OG3C51 CG3C51 0.5000 3 0.00 ! THF, 05/30/06, viv 
NG2R51 CG3C51 OG3C51 CG3C51 0.0000 3 0.00 ! NA, sugar 
HGA1 CG3C51 OG3C51 CG3C51 0.3000 3 0.00 ! THF, 05/30/06, viv 
CG2O1 NG2S1 SG3O2 OG2P1 0.5520 3 0.00 ! qsi_ou , from CG321 NG2S3 
SG3O1 OG2P1, PENALTY= 141 
CG2O1 NG2S1 SG3O2 OG303 0.5520 3 0.00 ! qsi_ou , from CG321 NG2S3 
SG3O1 OG2P1, PENALTY= 219 
HGP1 NG2S1 SG3O2 OG2P1 0.0500 3 0.00 ! qsi_ou , from HGP1 NG2S3 
SG3O1 OG2P1, PENALTY= 70 
HGP1 NG2S1 SG3O2 OG303 0.0500 3 0.00 ! qsi_ou , from HGP1 NG2S3 
SG3O1 OG2P1, PENALTY= 148 
CG321 OG303 SG3O2 NG2S1 0.3000 3 0.00 ! qsi_ou , from CG331 OG303 
SG3O2 OG2P1, PENALTY= 46.9 
CG321 OG303 SG3O2 OG2P1 0.3000 3 0.00 ! qsi_ou , from CG331 OG303 
SG3O2 OG2P1, PENALTY= 0.9 
IMPROPERS 
CG2O1 CG314 NG2S1 OG2D1 120.0000 0 0.00 ! qsi_ou , from CG2O1 CG311 
NG2S1 OG2D1, PENALTY= 0.1 
CG2O1 CG321 NG2S2 OG2D1 120.0000 0 0.00 ! PROT NMA Vibrational Modes 
(LK) WILDCARD 
CG2R64 CG2RC0 NG2R62 NG2S3 40.0000 0 0.00 ! NA A 
NG2S3 HGP4 HGP4 CG2R64 9.0000 0 0.00 ! NA GUA ADE CYT; from 
artificially planar 2APY, 2-aminopyridine parameter set (12/2010); xxwy & kevo 
END 
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X.3. Apêndice C – Topologia da epinastina nas simulações 

de Dinâmica Molecular 

* Toppar stream file generated by 
* CHARMM General Force Field (CGenFF) program version 1.0.0 
* For use with CGenFF version 3.0.1 
* 
 
read rtf card append 
* Topologies generated by 
* CHARMM General Force Field (CGenFF) program version 1.0.0 
* using valence-based bond orders 
* 
36 1 
 
! "penalty" is the highest penalty score of the associated parameters. 
! Penalties lower than 10 indicate the analogy is fair; penalties between 10 
! and 50 mean some basic validation is recommended; penalties higher than 
! 50 indicate poor analogy and mandate extensive validation/optimization. 
 
RESI UNK          2.000 ! param penalty= 141.500 ; charge penalty= 114.429 
GROUP            ! CHARGE   CH_PENALTY 
ATOM N1     NG3C51 -0.534 !   67.081 
ATOM N2     NG3P2  -0.671 !   47.246 
ATOM C1     CG3RC1  0.064 !  114.429 
ATOM C2     CG2R61 -0.007 !  102.710 
ATOM C3     CG3C54 -0.247 !   35.563 
ATOM C4     CG2R61  0.037 !   61.835 
ATOM C5     CG2R61 -0.018 !    9.411 
ATOM C6     CG321  -0.179 !   12.231 
ATOM C7     CG2R61 -0.010 !   14.227 
ATOM C8     CG3C53  1.178 !   54.439 
ATOM C9     CG2R61 -0.118 !   10.581 
ATOM C10    CG2R61 -0.111 !    6.172 
ATOM C11    CG2R61 -0.109 !    3.949 
ATOM C12    CG2R61 -0.116 !    1.139 
ATOM C13    CG2R61 -0.108 !    6.172 
ATOM C14    CG2R61 -0.108 !    0.000 
ATOM C15    CG2R61 -0.113 !    1.139 
ATOM C16    CG2R61 -0.108 !    0.000 
ATOM N3     NG3P3  -1.041 !   48.461 
ATOM H1     HGP2    0.476 !    3.927 
ATOM H2     HGA1    0.090 !    4.807 
ATOM H3     HGA2    0.280 !    2.147 
ATOM H4     HGA2    0.280 !    2.147 
ATOM H5     HGA2    0.090 !    0.000 
ATOM H6     HGA2    0.090 !    0.000 
ATOM H7     HGA1    0.090 !    2.639 
ATOM H8     HGR61   0.115 !    0.690 
ATOM H9     HGR61   0.115 !    0.000 
ATOM H10    HGR61   0.115 !    0.150 
ATOM H11    HGR61   0.115 !    0.000 
ATOM H12    HGR61   0.115 !    0.000 
ATOM H13    HGR61   0.115 !    0.000 
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ATOM H14    HGR61   0.115 !    0.000 
ATOM H15    HGR61   0.115 !    0.000 
ATOM H16    HGP2    0.509 !   10.889 
ATOM H17    HGP2    0.509 !   10.889 
ATOM H18    HGP2    0.509 !   10.889 
ATOM HN2    HGP2    0.476 !    3.927 
               ! Bond order 
BOND N1   C1   ! 1 
BOND N1   C8   ! 1 
BOND N1   C4   ! 1 
BOND N2   C3   ! 1 
BOND N2   C8   ! 1 
BOND N2   H1   ! 1 
BOND C1   C2   ! 1 
BOND C1   C3   ! 1 
BOND C1   H2   ! 1 
BOND C2   C9   ! 2 
BOND C2   C5   ! 1 
BOND C3   H3   ! 1 
BOND C3   H4   ! 1 
BOND C4   C11  ! 2 
BOND C4   C7   ! 1 
BOND C5   C6   ! 1 
BOND C5   C10  ! 2 
BOND C6   C7   ! 1 
BOND C6   H5   ! 1 
BOND C6   H6   ! 1 
BOND C7   C12  ! 2 
BOND C8   N3   ! 1 
BOND C8   H7   ! 1 
BOND C9   C13  ! 1 
BOND C9   H8   ! 1 
BOND C10  C14  ! 1 
BOND C10  H9   ! 1 
BOND C11  C15  ! 1 
BOND C11  H10  ! 1 
BOND C12  C16  ! 1 
BOND C12  H11  ! 1 
BOND C13  C14  ! 2 
BOND C13  H12  ! 1 
BOND C14  H13  ! 1 
BOND C15  C16  ! 2 
BOND C15  H14  ! 1 
BOND C16  H15  ! 1 
BOND N3   H16  ! 1 
BOND N3   H17  ! 1 
BOND N3   H18  ! 1 
BOND HN2  N2   ! 1 
 
END 
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X.4. Apêndice D – Parâmetros para a epinastina nas 

simulações de Dinâmica Molecular 

 

read param card flex append 
* Parameters generated by analogy by 
* CHARMM General Force Field (CGenFF) program version 1.0.0 
* 
! Penalties lower than 10 indicate the analogy is fair; penalties between 10 
! and 50 mean some basic validation is recommended; penalties higher than 
! 50 indicate poor analogy and mandate extensive validation/optimization. 
BONDS 
CG2R61 CG2R61 305.00 1.3750 ! PROT benzene, JES 8/25/89 
CG2R61 CG321 230.00 1.4900 ! PROT phe,tyr, JES 8/25/89 
CG2R61 CG3RC1 230.00 1.4900 ! DB_751 , from CG2R61 CG321, PENALTY= 75 
CG2R61 NG3C51 330.00 1.4000 ! DB_751 , from CG2R61 NG311, PENALTY= 20 
CG2R61 HGR61 340.00 1.0800 ! PROT phe,tyr JES 8/25/89 
CG321 HGA2 309.00 1.1110 ! PROT alkane update, adm jr., 3/2/92 
CG3C53 NG3C51 235.00 1.4300 ! DB_751 , from CG3C54 NG3C51, PENALTY= 4 
CG3C53 NG3P2 320.00 1.4850 ! PROT AcProNH2, ProNH2, AcProNHCH3 RLD 4/23/93 
CG3C53 NG3P3 320.00 1.4850 ! DB_751 , from CG3C53 NG3P2, PENALTY= 10 
CG3C53 HGA1 330.00 1.0800 ! PROT AcProNH2, ProNH2, AcProNHCH3 RLD 4/23/93 
CG3C54 CG3RC1 222.50 1.5240 ! DB_751 , from CG3C52 CG3RC1, PENALTY= 1 
CG3C54 NG3P2 320.00 1.5150 ! PROT AcProNH2, ProNH2, AcProNHCH3 RLD 4/23/93 
kenno: 1.502 --> 1.515 (CGenFF is not for peptides!) 
CG3C54 HGA2 309.00 1.1110 ! PROT AcProNH2, ProNH2, AcProNHCH3 RLD 4/23/93 
CG3RC1 NG3C51 400.00 1.4780 ! DB_751 , from CG3C52 NG3C51, PENALTY= 20 
CG3RC1 HGA1 309.00 1.1110 ! CARBOCY carbocyclic sugars 
NG3P2 HGP2 460.00 1.0060 ! PROT AcProNH2, ProNH2, AcProNHCH3 RLD 4/23/93 
NG3P3 HGP2 403.00 1.0400 ! PROT new stretch and bend; methylammonium (KK 
03/10/92) 
ANGLES 
CG2R61 CG2R61 CG2R61 40.00 120.00 35.00 2.41620 ! PROT JES 8/25/89 
CG2R61 CG2R61 CG321 45.80 120.00 ! EBEN, ethylbenzene, modified by kevo for 
improved transferability 
CG2R61 CG2R61 CG3RC1 45.80 120.00 ! DB_751 , from CG2R61 CG2R61 CG321, 
PENALTY= 13.8 
CG2R61 CG2R61 NG3C51 40.00 120.00 ! DB_751 , from CG2R61 CG2R61 NG311, 
PENALTY= 3 
CG2R61 CG2R61 HGR61 30.00 120.00 22.00 2.15250 ! PROT JES 8/25/89 benzene 
CG2R61 CG321 CG2R61 51.80 107.50 ! PYRIDINE pyr_CH2C6H5, yin 
CG2R61 CG321 HGA2 49.30 107.50 ! PYRIDINE pyridines, yin 
HGA2 CG321 HGA2 35.50 109.00 5.40 1.80200 ! PROT alkane update, adm 
jr., 3/2/92 
NG3C51 CG3C53 NG3P2 86.00 119.00 ! DB_751 , from NG3C51 CG3C54 NG3P2, 
PENALTY= 4 
NG3C51 CG3C53 NG3P3 86.00 119.00 ! DB_751 , from NG3C51 CG3C54 NG3P2, 
PENALTY= 4.9 
NG3C51 CG3C53 HGA1 53.00 114.60 ! DB_751 , from NG3C51 CG3C54 HGA2, 
PENALTY= 4 
NG3P2 CG3C53 NG3P3 50.00 106.00 ! DB_751 , from CG2O1 CG3C53 NG3P2, 
PENALTY= 84 
NG3P2 CG3C53 HGA1 51.50 107.50 ! PROT AcProNH2, ProNH2, AcProNHCH3 RLD 
4/23/93 
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NG3P3 CG3C53 HGA1 51.50 107.50 ! DB_751 , from NG3P2 CG3C53 HGA1, PENALTY= 
0.9 
CG3RC1 CG3C54 NG3P2 70.00 108.50 ! DB_751 , from CG3C52 CG3C54 NG3P2, 
PENALTY= 1.1 
CG3RC1 CG3C54 HGA2 34.50 110.10 22.53 2.17900 ! DB_751 , from CG3RC1 
CG3C52 HGA2, PENALTY= 1 
NG3P2 CG3C54 HGA2 51.50 109.15 ! PROT AcProNH2, ProNH2, AcProNHCH3 RLD 
4/23/93 
HGA2 CG3C54 HGA2 35.50 109.00 5.40 1.80200 ! PROT AcProNH2, ProNH2, 
AcProNHCH3 RLD 4/23/93 
CG2R61 CG3RC1 CG3C54 52.00 112.30 ! DB_751 , from CG2O1 CG3C51 CG3C52, 
PENALTY= 66 
CG2R61 CG3RC1 NG3C51 52.00 112.30 ! DB_751 , from CG2O1 CG3C51 CG3C52, 
PENALTY= 88 
CG2R61 CG3RC1 HGA1 50.00 112.00 ! DB_751 , from CG2O1 CG3C51 HGA1, PENALTY= 
46 
CG3C54 CG3RC1 NG3C51 87.00 110.40 ! DB_751 , from CG3C54 CG3C52 NG3C51, 
PENALTY= 20 
CG3C54 CG3RC1 HGA1 34.50 110.10 22.53 2.17900 ! DB_751 , from CG3C53 
CG3C51 HGA1, PENALTY= 16.4 
NG3C51 CG3RC1 HGA1 54.00 109.00 ! DB_751 , from NG3C51 CG3C52 HGA2, 
PENALTY= 20 
CG2R61 NG3C51 CG3C53 47.00 103.90 ! DB_751 , from CG3C52 NG3C51 NG3P2, 
PENALTY= 100 
CG2R61 NG3C51 CG3RC1 47.00 103.90 ! DB_751 , from CG3C52 NG3C51 NG3P2, 
PENALTY= 81.1 
CG3C53 NG3C51 CG3RC1 67.00 104.10 ! DB_751 , from CG3C52 NG3C51 CG3C54, 
PENALTY= 1.5 
CG3C53 NG3P2 CG3C54 100.00 111.00 ! PROT AcProNH2, ProNH2, AcProNHCH3 RLD 
4/23/93 
CG3C53 NG3P2 HGP2 33.00 109.50 4.00 2.05600 ! PROT AcProNH2, ProNH2, 
AcProNHCH3 RLD 4/23/93 
CG3C54 NG3P2 HGP2 33.00 109.50 4.00 2.05600 ! PROT AcProNH2, ProNH2, 
AcProNHCH3 RLD 4/23/93 
HGP2 NG3P2 HGP2 51.00 107.50 ! PROT AcProNH2, ProNH2, AcProNHCH3 RLD 
4/23/93 
CG3C53 NG3P3 HGP2 30.00 109.50 20.00 2.07400 ! DB_751 , from CG314 
NG3P3 HGP2, PENALTY= 6.2 
HGP2 NG3P3 HGP2 44.00 109.50 ! PROT new stretch and bend; methylammonium 
(KK 03/10/92) 
DIHEDRALS 
CG2R61 CG2R61 CG2R61 CG2R61 3.1000 2 180.00 ! PROT JES 8/25/89 
CG2R61 CG2R61 CG2R61 CG321 3.1000 2 180.00 ! PROT JES 8/25/89 toluene and 
ethylbenzene 
CG2R61 CG2R61 CG2R61 CG3RC1 3.1000 2 180.00 ! DB_751 , from CG2R61 CG2R61 
CG2R61 CG321, PENALTY= 13.8 
CG2R61 CG2R61 CG2R61 NG3C51 3.1000 2 180.00 ! DB_751 , from CG2R61 CG2R61 
CG2R61 NG311, PENALTY= 3 
CG2R61 CG2R61 CG2R61 HGR61 4.2000 2 180.00 ! PROT JES 8/25/89 benzene 
CG321 CG2R61 CG2R61 CG3RC1 2.4000 2 180.00 ! DB_751 , from CG331 CG2R61 
CG2R61 CG331, PENALTY= 15.6 
CG321 CG2R61 CG2R61 NG3C51 2.4000 2 180.00 ! DB_751 , from CG331 CG2R61 
CG2R61 OG301, PENALTY= 33.9 
CG321 CG2R61 CG2R61 HGR61 2.4000 2 180.00 ! PROT JES 8/25/89 toluene and 
ethylbenzene Kenno: 4.2 -> 2.4 
CG3RC1 CG2R61 CG2R61 HGR61 2.4000 2 180.00 ! DB_751 , from CG321 CG2R61 
CG2R61 HGR61, PENALTY= 13.8 
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NG3C51 CG2R61 CG2R61 HGR61 2.4000 2 180.00 ! DB_751 , from NG311 CG2R61 
CG2R61 HGR61, PENALTY= 3 
HGR61 CG2R61 CG2R61 HGR61 2.4000 2 180.00 ! PROT JES 8/25/89 benzene 
CG2R61 CG2R61 CG321 CG2R61 0.2300 2 180.00 ! PYRIDINE pyr-CH2C6H5, yin 
CG2R61 CG2R61 CG321 HGA2 0.0020 6 0.00 ! PROT toluene, adm jr., 3/7/92 
CG2R61 CG2R61 CG3RC1 CG3C54 0.2300 2 180.00 ! DB_751 , from CG2R61 CG2R61 
CG321 CG314, PENALTY= 101.8 
CG2R61 CG2R61 CG3RC1 NG3C51 0.0000 2 0.00 ! DB_751 , from CG2R61 CG2R61 
CG321 OG302, PENALTY= 128.5 
CG2R61 CG2R61 CG3RC1 HGA1 0.0020 6 0.00 ! DB_751 , from CG2R61 CG2R61 
CG321 HGA2, PENALTY= 75 
CG2R61 CG2R61 NG3C51 CG3C53 1.2000 2 180.00 ! DB_751 , from CG2R61 CG2R61 
NG311 CG321, PENALTY= 57 
CG2R61 CG2R61 NG3C51 CG3C53 0.3000 4 0.00 ! DB_751 , from CG2R61 CG2R61 
NG311 CG321, PENALTY= 57 
CG2R61 CG2R61 NG3C51 CG3RC1 1.2000 2 180.00 ! DB_751 , from CG2R61 CG2R61 
NG311 CG321, PENALTY= 53.8 
CG2R61 CG2R61 NG3C51 CG3RC1 0.3000 4 0.00 ! DB_751 , from CG2R61 CG2R61 
NG311 CG321, PENALTY= 53.8 
NG3P2 CG3C53 NG3C51 CG2R61 1.7700 3 0.00 ! DB_751 , from NG3P2 CG3C54 
NG3C51 CG3C52, PENALTY= 98 
NG3P2 CG3C53 NG3C51 CG3RC1 1.7700 3 0.00 ! DB_751 , from NG3P2 CG3C54 
NG3C51 CG3C52, PENALTY= 5.1 
NG3P3 CG3C53 NG3C51 CG2R61 1.7700 3 0.00 ! DB_751 , from NG3P2 CG3C54 
NG3C51 CG3C52, PENALTY= 98.9 
NG3P3 CG3C53 NG3C51 CG3RC1 1.7700 3 0.00 ! DB_751 , from NG3P2 CG3C54 
NG3C51 CG3C52, PENALTY= 6 
HGA1 CG3C53 NG3C51 CG2R61 0.0000 3 0.00 ! DB_751 , from HGA2 CG3C52 
NG3C51 CG2RC0, PENALTY= 32.5 
HGA1 CG3C53 NG3C51 CG3RC1 0.4800 3 0.00 ! DB_751 , from HGA2 CG3C54 
NG3C51 CG3C52, PENALTY= 5.1 
NG3C51 CG3C53 NG3P2 CG3C54 2.7400 3 180.00 ! DB_751 , from NG3C51 CG3C54 
NG3P2 CG3C54, PENALTY= 4 
NG3C51 CG3C53 NG3P2 HGP2 0.1600 3 180.00 ! DB_751 , from NG3C51 CG3C54 
NG3P2 HGP2, PENALTY= 4 
NG3P3 CG3C53 NG3P2 CG3C54 2.7400 3 180.00 ! DB_751 , from NG3C51 CG3C54 
NG3P2 CG3C54, PENALTY= 63 
NG3P3 CG3C53 NG3P2 HGP2 0.1600 3 180.00 ! DB_751 , from NG3C51 CG3C54 
NG3P2 HGP2, PENALTY= 63 
HGA1 CG3C53 NG3P2 CG3C54 0.0800 3 0.00 ! PROT AcProNH2, ProNH2, 
AcProNHCH3 RLD 4/23/93 
HGA1 CG3C53 NG3P2 HGP2 0.0800 3 0.00 ! PROT AcProNH2, ProNH2, 
AcProNHCH3 RLD 4/23/93 
NG3C51 CG3C53 NG3P3 HGP2 0.1600 3 180.00 ! DB_751 , from NG3C51 CG3C54 
NG3P2 HGP2, PENALTY= 14 
NG3P2 CG3C53 NG3P3 HGP2 0.1600 3 180.00 ! DB_751 , from NG3C51 CG3C54 
NG3P2 HGP2, PENALTY= 73 
HGA1 CG3C53 NG3P3 HGP2 0.0800 3 0.00 ! DB_751 , from HGA1 CG3C53 
NG3P2 HGP2, PENALTY= 10 
NG3P2 CG3C54 CG3RC1 CG2R61 0.6000 3 180.00 ! DB_751 , from CG2R51 CG3C52 
CG3C54 NG3P2, PENALTY= 49 
NG3P2 CG3C54 CG3RC1 NG3C51 0.4900 3 0.00 ! DB_751 , from NG3C51 CG3C52 
CG3C54 NG3P2, PENALTY= 20 
NG3P2 CG3C54 CG3RC1 HGA1 0.1400 3 0.00 ! DB_751 , from HGA2 CG3C52 
CG3C54 NG3P2, PENALTY= 20 
HGA2 CG3C54 CG3RC1 CG2R61 0.1400 3 0.00 ! DB_751 , from CG2O1 CG3C51 
CG3C52 HGA2, PENALTY= 47 
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HGA2 CG3C54 CG3RC1 NG3C51 0.3700 3 180.00 ! DB_751 , from NG3C51 CG3C52 
CG3C54 HGA2, PENALTY= 20 
HGA2 CG3C54 CG3RC1 HGA1 0.1500 3 0.00 ! DB_751 , from HGA2 CG3C52 
CG3RC1 HGA1, PENALTY= 1 
CG3RC1 CG3C54 NG3P2 CG3C53 0.0800 3 0.00 ! DB_751 , from CG3C52 CG3C54 
NG3P2 CG3C53, PENALTY= 1.1 
CG3RC1 CG3C54 NG3P2 HGP2 0.0800 3 0.00 ! DB_751 , from CG3C52 CG3C54 
NG3P2 HGP2, PENALTY= 1.1 
HGA2 CG3C54 NG3P2 CG3C53 0.0800 3 0.00 ! PROT AcProNH2, ProNH2, 
AcProNHCH3 RLD 4/23/93 
HGA2 CG3C54 NG3P2 HGP2 0.0800 3 0.00 ! PROT AcProNH2, ProNH2, 
AcProNHCH3 RLD 4/23/93 
CG2R61 CG3RC1 NG3C51 CG2R61 1.4500 3 180.00 ! DB_751 , from CG3C52 CG3C52 
NG3C51 CG2RC0, PENALTY= 141.5 
CG2R61 CG3RC1 NG3C51 CG3C53 2.0500 3 180.00 ! DB_751 , from CG2R51 CG3C52 
NG3C51 CG3C52, PENALTY= 69 
CG3C54 CG3RC1 NG3C51 CG2R61 1.4500 3 180.00 ! DB_751 , from CG3C52 CG3C52 
NG3C51 CG2RC0, PENALTY= 67.5 
CG3C54 CG3RC1 NG3C51 CG3C53 1.5800 3 180.00 ! DB_751 , from CG3C54 CG3C52 
NG3C51 CG3C54, PENALTY= 20.4 
HGA1 CG3RC1 NG3C51 CG2R61 0.0000 3 0.00 ! DB_751 , from HGA2 CG3C52 
NG3C51 CG2RC0, PENALTY= 47.5 
HGA1 CG3RC1 NG3C51 CG3C53 0.4800 3 0.00 ! DB_751 , from HGA2 CG3C52 
NG3C51 CG3C54, PENALTY= 20.4 
IMPROPERS 
END 
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X.5. Apêndice E – Configurações iniciais para simulações de 

Dinâmica Molecular no programa NAMD 

 

############################################################# 

## JOB DESCRIPTION ## 

############################################################# 

 

# Minimization and Equilibration of 

# rattus in generalized Born implicit solvent 

 

############################################################# 

## ADJUSTABLE PARAMETERS ## 

############################################################# 

structure modelo-lig.psf 

coordinates modelo-lig.pdb 

set temperature 310 

set outputname gln-lig-impl 

firsttimestep 0 

 

############################################################# 

## SIMULATION PARAMETERS ## 

############################################################# 

 

# Input 

paraTypeCharmm on 

parameters par_all36_prot.prm 

parameters par_all36_na.prm 

mergeCrossterms yes 

parameters par_all36_cgenff.prm 

parameters par-lig.prm 

temperature $temperature 

 

# Implicit Solvent 

gbis on 

alphaCutoff 12.0 

ionConcentration 0.3 

 

# Force-Field Parameters 

exclude scaled1-4 

1-4scaling 1.0 

cutoff 14.0 

switching on 

switchdist 13.0 

pairlistdist 16.0 

 

# Integrator Parameters 
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timestep 1.0 ;# 1fs/step 

rigidBonds all ;# needed for 2fs steps 

nonbondedFreq 1 

fullElectFrequency 2 

stepspercycle 10 

 

# Constant Temperature Control 

langevin on ;# do langevin dynamics 

langevinDamping 1 ;# damping coefficient (gamma) of 1/ps 

langevinTemp $temperature 

langevinHydrogen off ;# don't couple langevin bath to hydrogens 

 

# Output 

outputName $outputname 

restartfreq 500 ;# 500steps = every 1ps 

dcdfreq 250 

xstFreq 250 

outputEnergies 100 

outputPressure 100 

 

############################################################# 

## EXTRA PARAMETERS ## 

############################################################# 

 

############################################################# 

## EXECUTION SCRIPT ## 

############################################################# 

 

# Minimization 

minimize 5000 

reinitvels $temperature 

run 50000000 ;# 50ns 
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X.6. Apêndice F – Contagem das células epimastigotas do 

clone CL Brener do T. cruzi após exposição ao fármaco 

epinastina em diferentes concentrações e tempos 

X.6.1. Concentrações de 10, 25 e 50 µM do fármaco epinastina 

                Tempo 

Grupo 
0h 24h 48h 72h 96h 120h 144h 

NT 10.00 18.50 39.00 56.50 88.50 114.00 138.00 

NT 10.00 16.50 38.00 53.00 78.00 112.50 135.00 

NT 10.00 16.50 34.00 48.50 82.50 104.50 130.00 

PBS 1x 10.00 15.50 37.50 68.50 77.50 94.50 141.00 

PBS 1x 10.00 13.50 33.00 68.00 75.50 86.00 135.00 

PBS 1x 10.00 13.00 32.00 62.00 73.50 85.50 134.00 

10 µM 10.00 18.50 27.00 52.50 80.50 126.00 119.00 

10 µM 10.00 18.00 24.50 48.50 74.00 123.00 96.00 

10 µM 10.00 12.50 23.00 45.50 73.50 122.00 96.00 

25 µM 10.00 22.50 36.50 57.00 66.50 118.00 96.00 

25 µM 10.00 17.00 33.00 54.50 66.50 117.00 85.00 

25 µM 10.00 12.50 26.50 46.00 63.00 110.00 76.00 

50 µM 10.00 22.50 25.00 52.50 69.50 82.00 113.00 

50 µM 10.00 21.00 23.00 52.50 65.50 79.00 96.00 

50 µM 10.00 20.00 22.00 44.50 61.50 74.50 96.00 

*NT significa não tratado 

Observação: Os valores das contagens são multiplicados por 1.106 parasitos/mL.
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X.6.2. Concentrações de 100, 250 e 500 µM do fármaco epinastina – 

1ª contagem 

             Tempo 

Grupo 
0h 24h 48h 72h 96h 120h 144h 

PBS 1x 10.00 25.00 53.00 79.00 114.00 126.00 134.00 

PBS 1x 10.00 24.00 54.00 76.00 113.00 125.00 130.00 

PBS 1x 10.00 23.00 56.00 75.00 107.00 123.00 128.00 

100 µM 10.00 27.00 39.00 51.00 77.00 117.00 120.00 

100 µM 10.00 21.00 34.00 49.00 76.00 103.00 113.00 

100 µM 10.00 18.00 28.00 44.00 75.00 99.00 98.00 

250 µM 10.00 22.00 30.00 49.00 67.00 73.00 76.00 

250 µM 10.00 18.00 29.00 48.00 67.00 65.00 67.00 

250 µM 10.00 17.00 28.00 47.00 61.00 61.00 63.00 

500 µM 10.00 18.00 31.00 28.00 46.00 48.00 56.00 

500 µM 10.00 18.00 29.00 25.00 40.00 47.00 56.00 

500 µM 10.00 17.00 24.00 22.00 38.00 47.00 50.00 

X.6.3. Concentrações de 100, 250 e 500 µM do fármaco epinastina – 

2ª contagem 

           Tempo 

Grupo 
0h 24h 48h 72h 96h 120h 144h 

PBS 1x 10.00 21.00 42.00 78.00 132.00 131.00 138.00 

PBS 1x 10.00 21.00 40.00 75.00 129.00 126.00 136.00 

PBS 1x 10.00 18.00 38.00 71.00 124.00 122.00 134.00 

100 µM 10.00 34.00 52.00 81.00 99.00 96.00 98.00 

100 µM 10.00 31.00 50.00 75.00 90.00 94.00 95.00 

100 µM 10.00 31.00 46.00 75.00 89.00 89.00 91.00 

250 µM 10.00 19.00 45.00 79.00 69.00 76.00 86.00 

250 µM 10.00 14.00 43.00 74.00 67.00 75.00 83.00 

250 µM 10.00 14.00 41.00 71.00 61.00 75.00 82.00 

500 µM 10.00 19.00 30.00 44.00 60.00 59.00 52.00 

500 µM 10.00 15.00 24.00 40.00 55.00 55.00 49.00 

500 µM 10.00 10.00 23.00 36.00 53.00 49.00 45.00 
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X.6.4. Concentrações de 100, 250 e 500 µM do fármaco epinastina – 

3ª contagem 

             Tempo 

Grupo 
0h 24h 48h 72h 96h 120h 144h 

PBS 1x 10.00 26.00 43.00 65.00 100.00 146.00 140.00 

PBS 1x 10.00 26.00 39.00 62.00 98.00 143.00 139.00 

PBS 1x 10.00 20.00 38.00 60.00 94.00 142.00 128.00 

100 µM 10.00 24.00 52.00 70.00 90.00 114.00 112.00 

100 µM 10.00 22.00 51.00 67.00 90.00 109.00 111.00 

100 µM 10.00 21.00 49.00 66.00 87.00 106.00 108.00 

250 µM 10.00 25.00 48.00 73.00 69.00 68.00 70.00 

250 µM 10.00 24.00 48.00 67.00 67.00 67.00 68.00 

250 µM 10.00 22.00 46.00 63.00 61.00 66.00 66.00 

500 µM 10.00 16.00 29.00 28.00 44.00 40.00 43.00 

500 µM 10.00 16.00 27.00 28.00 43.00 34.00 36.00 

500 µM 10.00 13.00 26.00 24.00 42.00 33.00 35.00 

 

Observação: O grupo controle não tratado não foi realizado para avaliar as 

concentrações mais elevados de epinastina sobre as células epimastigotas do T. cruzi 

pois apresentou resultados estatisticamente semelhantes com o grupo controle 1x 

PBS no experimento que empregou as concentrações menores de epinastina. 
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X.7. Apêndice G – Leituras das absorvâncias da linhagem de células humanas WI-26-VA4 a 

550 nm após exposição ao fármaco epinastina em diferentes concentrações para o cálculo 

do IC50 através do método de MTT. 

 

 
 Triplicatas realizadas    

Concentrações 

(µg/mL) 
1ª Leitura 2ª Leitura 3ª Leitura Controles 

100 0.195 0.184 0.194 0.198 0.193 0.195 0.193 0.192 0.195 0.877 0.848 0.865 

10 0.427 0.444 0.437 0.467 0.457 0.462 0.452 0.458 0.463 0.855 0.846 0.877 

1 0.651 0.666 0.684 0.689 0.642 0.657 0.658 0.687 0.654 0.813 0.863 0.897 

0.1 0.669 0.668 0.688 0.688 0.669 0.665 0.668 0.657 0.698 0.887 0.882 0.878 

150 0.191 0.186 0.191 0.137 0.126 0.131 0.145 0.143 0.146 0.888 0.887 0.853 

15 0.525 0.6 0.613 0.533 0.555 0.547 0.596 0.563 0.543 0.897 0.879 0.888 

1.5 0.604 0.62 0.634 0.646 0.677 0.646 0.677 0.636 0.647 0.884 0.848 0.851 

0.15 0.714 0.742 0.773 0.741 0.731 0.726 0.722 0.778 0.777 0.877 0.869 0.858 


