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Prospecting Biochemical Targets for in silico Study for Antileishmania
Chemotherapy
Abstract: The objective of this work is to carry out a prospection of docking molecular on biochemical targets of
Leishmania sp. The scientific prospection was executed in May /2017 and based on the search for articles in the Virtual
Health Library (VHL). In 2006-2017, 84 articles were selected from several countries, including India, Brazil and
Mexico. In the classification of the Protein Data Bank (PDB), molecular targets were found belongs to oxidoreductases,
hydrolases, transferases, isomerases, DNA, proteases, etc. The most important species of Leishmania sp. were L.
major, L. donovani, L. infantum, L. amazonensis, etc. The 3 main molecular targets were found trypanothione
reductase, pteridine reductase and topoisomerase I, besides various targets involved in the immune system,
carbohydrate metabolism, ATP, nitrogen bases, amino acids, etc. It was possible to find the 3 most studied enzymes
(trypanothione reductase - 2JK6; pteridine reductase 1 - 1E7W; topoisomerase I - 2B9S) what play important biological
functions in the parasites and important molecular targets in antileishmania therapy.
Keywords: Leishmaniasis; in silico; docking; antileishmania therapy.

Resumo
O objetivo deste trabalho é realizar uma prospecção de estudos de docagem molecular em alvos bioquímicos de
Leishmania sp. A prospecção de estudos de docagem molecular foi realizada em maio/2017 e com base na busca de
artigos na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). No período de 2006-2017 foram selecionados 84 artigos de vários países,
incluindo Índia, Brasil e México. Segundo a classificação do Protein Data Bank (PDB), foram encontrados alvos
moleculares de oxidorredutases, hidrolases, transferases, isomerases, DNA, proteases, etc. As principais espécies de
Leishmania sp. foram: L. major, L. donovani, L. infantum, L. amazonensis, etc. Os 3 alvos moleculares principais
encontrados foram tripanotiona redutase, pteridina redutase e topoisomerase I, além de alvos diversos envolvidos
no sistema imune, metabolismo dos carboidratos, ATP, bases nitrogenadas, aminoácidos, etc. Neste estudo, foi
possível encontrar as 3 enzimas mais estudadas (tripanotiona redutase - 2JK6; pteridina redutase 1 - 1E7W;
topoisomerase I - 2B9S) e que desempenham importantes funções biológicas nos parasitas e são promissores alvos
moleculares para o desenvolvimento tecnológico de novos fármacos antileishmania.
Palavras-chave: Leishmaniose; in silico; docagem molecular; terapia antileishmania.
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1. Introdução
As leishmanioses são zoonoses parasitárias
e afetam mais de 12 milhões de pessoas ao
redor do mundo. É considerada pela OMS
como uma das principais doenças
negligenciadas
no
mundo,
afetando
1486

principalmente a população pobre de países
subdesenvolvidos e em desenvolvimento.1 No
Brasil, alguns dados mostram uma incidência
para leishmaniose visceral semelhante à de
alguns países subdesenvolvidos, com até 1,58
para cada 100.000 hab/ano.2
A infecção por parasitas do gênero
Leishmania causa um amplo espectro de
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manifestações clínicas, incluindo as formas
subclínica (inaparente), localizada (lesões na
pele) e infecções disseminadas (cutânea,
mucosa, ou visceral).2 Os parasitas do gênero
Leishmania apresentam em seu ciclo de vida
apenas duas formas evolutivas: a forma
promastigota, que é flagelada e extracelular, e
a forma amastigota, que é intracelular e sem
movimentos.4
O estibogluconato de sódio (Pentostan®), o
antimoniato de meglumine (Glucantime®) e
anfotericina B lipossomal (Ambisome®) são a
principal linha quimioterapêutica para o
tratamento das leishmanioses. O alto custo, as
limitações e o fato do parasita já apresentar
resistência5, tem limitado o uso dos
tratamentos convencionais e isso vem sendo
um estímulo na busca de alternativas
terapêuticas para as leishmanioses.6,7
O
processo
de
descoberta
e
desenvolvimento de fármacos é complexo,
longo e de alto custo, sendo ligado as
inovações científicas e tecnológicas.7 A
triagem virtual e, em particular, a triagem
virtual baseada em receptores surgiu como
um método confiável e acessível para
identificar novos compostos, além da triagem
in silico de bases de dados químicas.8,9 A
pesquisa de novos compostos contra
Leishmania spp. permite identificar inibidores
específicos de moléculas alvo do parasita.10
O
planejamento
de
fármacos
antiparasitários se baseia, especialmente, na
investigação de vias bioquímicas do parasita e,
quando apropriado, na comparação dessas
com a do hospedeiro. Isso objetiva identificar
possíveis alvos para modulação seletiva por
pequenas moléculas. Dessa forma, é de
grande importância conhecer a estrutura
molecular de diversas proteínas em vitais vias
metabólicas do parasita.11
A disponibilidade de dados genômicos de
Leishmania sp. vem permitindo a avaliação de
vários alvos farmacológicos uma vez que as
sequências genômicas completas permitem a
identificação de genes de proteção ao
parasita. A triagem virtual in silico e
procedimentos de ancoragem usando
modelos de homologia são abordagens

preditivas para projetar novos medicamentos
contra alvos específicos do parasita.12 No
entanto, tais modelos construídos a partir de
dado genômicos de outras espécies podem
apresentar baixa identidade entre as
sequencias de aminoácidos em relação a
macromolécula construída.13
A pesquisa de novos fármacos
antileishmania envolve a busca dos alvos
bioquímicos relacionados aos mecanismos de
defesa, metabolismo de RNA, DNA, glicose,
esteróis, ácidos graxos, vias das purinas,
nucleotídeos ou qualquer rota bioquímica do
parasita que possa ser atacada pela molécula
e que seja seguro para o hospedeiro.14 Dessa
forma, o objetivo deste trabalho é apresentar
uma prospecção de estudos de docagem
molecular de alvos bioquímicos através de
uma busca de literatura científica de
macromoléculas de Leishmania sp e, assim,
servir de subsídio teórico para estudos in silico
na triagem de novos fármacos para a terapia
antileishmania.

2. Materiais e Métodos
A prospecção científica foi realizada em
Maio/2017 e com base na busca de artigos na
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) utilizando a
associação dos descritores "Leishmania" e
"Docking/Docagem" (português, inglês e
espanhol e descritos no DECS), conforme
esquema apresentado pela Figura 1. Foi
realizada a leitura exploratória dos resumos e
como critérios de inclusão foram utilizados:
artigos publicados entre 2006-2017 e
relacionados a estudos de docagem molecular
em alvos moleculares de espécies de
Leishmania sp. Foram incluídas no trabalho
estruturas PDB obtidas tanto por técnicas de
purificação a partir do parasita assim como
aquelas obtidas por modelagem por
homologia utilizando estruturas de outras
espécies (citando o código PDB). Foram
excluídos artigos que não apresentaram o
código PDB da molécula, a espécie do
parasita, ausência de ligantes na docagem
molecular, artigos fora do tema e de revisão.
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Realizou-se ainda a busca de estruturas
protéicas de Leismania sp. publicadas no
Protein Data Bank.

Figura 1. Metodologia para realização da prospecção científica

3. Resultados e Discussão
De acordo com a busca na BVS (descritores
em inglês), foram encontrados 152 artigos e,
de acordo com os critérios de inclusão, foi
possível selecionar 84 trabalhos científicos
que abordavam o tema proposto. Com os
descritores em português e espanhol nenhum
artigo foi encontrado.
Nas Figuras 2 e 3, pode-se observar a
evolução ano a ano de tais estudos.
Publicações referentes a tal tema vêm se
tornando mais frequentes e novas estruturas
PDB de diversas espécies de Leishmania vem
sendo publicadas.
A conclusão do projeto genoma humano
resultou em um número crescente de novos
alvos terapêuticos para a descoberta de
fármacos. Ao mesmo tempo, o surgimento de
novas técnicas de purificação de proteínas,
além das técnicas de cristalografia de raios X e
ressonância magnética nuclear (RMN),
contribuiu para muitos detalhes estruturais
1488

desses alvos moleculares. Tais avanços vêm
permitindo
que
novas
ferramentas
computacionais sejam incorporadas ao
estudo de novos candidatos a fármacos.
Comparado aos testes experimentais
tradicionais, os estudos in silico como a
docagem molecular são uma abordagem do
desenvolvimento de fármacos mais direta e
racional e tem a vantagem de ser bastante
eficaz e de baixo custo.15
Métodos de triagem virtual de fármacos
baseados em docagem molecular vem se
destancando como uma poderosa ferramenta
na descoberta de novas moléculas bioativas.
Estes são capazes de calcular o modo de
ligação e a afinidade de um dado ligante ao
sítio ativo do receptor.16 Geralmente são
utilizados banco de dados de alvos
moleculares (como o PDB, entre outros) e é
realizada a análise dos cálculos de energia de
ligação ligante-receptor, indicando, assim,
uma possibilidade de potencial ação
farmacológica. Dessa forma, métodos in silico
de docagem molecular podem reduzir gastos
com purificação de proteínas, além de ter
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grande importância na elucidação na
estrutura tridimensional de biomoléculas17,
previsão de efeitos adversos/tóxicos e no

reposicionamento da utilização de fármacos já
existentes no mercado.18

Figura 2. Classificação dos artigos encontrados de acordo com o ano de publicação

Figura 3. Evolução do número de estruturas encontradas e ano da primeira publicação
conforme Protein Data Bank por espécie de Leishmania

Pode-se observar na Tabela 1 que o
periódico da Université Paris Descartes
European Journal of Medicinal Chemistry foi
responsável por 17,9 % dos trabalhos
encontrados. Tal revista científica publica
artigos relacionados a síntese orgânica,
caracterização e avaliação farmacológica de
compostos, desenho de fármacos, QSAR,
modelagem molecular, interações fármacoreceptor,
aspectos
moleculares
do
metabolismo de fármacos, o direcionamento
de fármacos e a síntese de pró-fármacos. As
outras revistas científicas apresentaram
frequência entre 2,4 a 6,0 % dos trabalhos.

Na Figura 4, Brasil e Índia representam 67%
dos países de origem dos estudos analisados.
Dados da OMS mostram que, em 2014, mais
de 90% dos novos casos de leishmaniose
ocorreram em seis países: Brasil, Etiópia,
Índia, Somália, Sudão do Sul e Sudão. Para o
Brasil, segundo dados de 2014, a taxa de
incidência de novos casos (a cada 10.000
hab/ano) é de 0,54 e 1,67 para a leishmaniose
visceral (LV) e cutânea (LC), respectivamente.
Na Índia, a incidência de LV é de 0,71 e
fortemente mais elevada em países como o
Sudão (11,05 e 7,18, respectivamente).1
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Tabela 1. Frequência das principais revistas científicas de acordo com a busca realizada.
Periódico

JCR 2016

Nº

%

European Journal of Medicinal Chemistry

4.519

15

17,9

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters

2.454

5

6,0

Journal of Biomolecular Structure and Dynamics

3.123

4

4,8

ChemMedChem

3.225

3

3,6

Experimental Parasitology

1.724

3

3,6

ACS Medicinal Chemistry Letters

3.746

2

2,4

Antimicrobial Agents and Chemotherapy

4.302

2

2,4

Journal of Chemical Information and Modeling

3.760

2

2,4

Journal of Antimicrobial Chemotherapy

5.071

2

2,4

Molecular BioSystems

2.781

2

2,4

Molecules

2.861

2

2,4

Plos One

2.806

2

2,4

Scientific Reports

4.259

2

2,4

Archiv der Pharmazie

1.994

1

1,2

Outras

37

44,0

Total

84

100

Figura 4. Distribuição dos artigos encontrados de acordo com o país de origem do autor
principal
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Há muitas espécies de Leishmania que
podem infectar humanos e são responsáveis
por diferentes formas clínicas da doença:
mucocutânea, cutânea, visceral e cutânea
difusa.3 L. donovani e L. infantum são os
principais agentes da LV, enquanto L. major, L.
tropica, L. aethiopica, L. braziliensis, L.
panamensis, L. amazonensis e L. mexicana
causam principalmente a forma cutânea.19
A leishmaniose mucocutânea é causada
por L. braziliensis e desenvolve úlceras na pele
e mucosas enquanto a forma cutânea é
causada por L. major. A LV pode ser causada

por qualquer espécie como L. donovani, L.
infantum ou L. chagasi. Esta é a forma mais
grave da doença, que pode ser fatal se não
tratada. A cutânea difusa é causada por L.
amazonensis e gera ulcerações crônicas na
pele que são difíceis de tratar.20 L. major e L.
donovani foram aquelas mais encontradas nos
estudos de docagem molecular (Figura 5), o
que corrobora os dados da Figura 4, pois a
Índia apresentou quase 50% do estudos e que
tais espécies são encontradas na Ásia e
África.21
Além
disso, tais
espécies
apresentaram o maior número de estruturas
PDB publicadas até 2017 (Figura 3).

Figura 5. Distribuição dos artigos encontrados de acordo a espécie de Leishmania sp.
estudada.

A disponibilidade de um grande número de
estruturas 3D de proteínas estimulou o
desenvolvimento de metodologias teóricas
para a busca de alvos de moléculas bioativas
em um processo chamado de docagem
reversa22 e que permite a seleção de
compostos
para
posteriores
testes
7
bioquímicos e/ou biológicos. Dessa forma,
conhecer os alvos moleculares em um dado
parasita/alvo é de grande importância no
desenvolvimento de novos fármacos. Neste
trabalho, conforme Tabela 2, foi possível
identificar várias proteínas que são potenciais
alvos moleculares antileishmania.
Estudos recentes mostraram que mais de
29 enzimas de L. major, L. donovani, L.

mexicana e L. infantum poderiam ser
utilizadas como alvos terapêuticos.23 A base
de dados do Programa Especial de Pesquisa e
Treinamento em Doenças Tropicais da OMS
fornece um banco de alvos potenciais obtidos
a partir de dados bioquímicos, genéticos e
farmacológicos de vários patógenos bem
conhecidos. No topo desta lista podem ser
encontrados os alvos necessários para a
sobrevivência do parasita, tais como a
tripanotiona redutase, a dihidrofolato
redutase, a cisteína-protease B, as DNA
topoisomerases, entre outras.12
De acordo com a Figura 6, pode-se notar a
classificação
das
diversas
proteínas
encontradas, sendo as oxidorredutases, mais
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particularmente a tripanotiona redutase a
principal proteína encontrada em 19 dos 84
artigos.
Leishmania e outros tripanossomatídeos
apresentam um sistema bioquímico para
remoção do estresse oxidativo e manter o
equilíbrio redox análogo ao dos mamíferos,

porém único: o sistema tripanotiona redutase.
Tal enzima é a única flavoenzima NADPH
dependente que combate o estresse oxidativo
pela manutenção de níveis adequados de
tripanotiona reduzida.24 De tal forma, este
alvo molecular tem grande importância para o
desenvolvimento
de
inibidores
da
sobrevivência dos parasitas.25

Figura 6. Distribuição dos artigos encontrados de acordo a classificação PDB da proteína
alvo

Outra enzima envolvida no equilíbrio redox
é triparedoxina peroxidase I (Tabela 2). Ela
tem papel importante na redução do peróxido
de hidrogênio a água pelos grupos ditiol da
tripanotiona26 e tem sido demonstrado que é
vital para sobrevivência do parasita através do
knockout do seu gene em amastigotas de L.
infantum.27
A γ-glutamilcisteína sintetase, outra
enzima do metabolismo redox dos
tripanosomatídeos e que funciona como fator
de virulência frente a sua sobrevivência
dentro dos macrófagos (Tabela 2). É uma
proteína essencial da via biossintética da
tripanotiona que catalisa a ligação ATPdependente de L-cisteína a L-glutamato,
formando γ-glutamilcisteína.28

1492

A Leishmania requer pteridinas reduzidas
(pterinas e folatos) para a biossíntese de
ácidos nucleicos e proteínas e, portanto,
captam a biopterina ou folato das células do
seu hospedeiro. Estes dois compostos sofrem
duas reduções sucessivas para gerar a forma
ativa de tetra-hidrofolato. A diihidrofolatoredutase-timidilato sintase bifuncional (DHFRTS) e a pteridina redutase são as duas enzimas
que realizam estas reações.29 Além disso, é a
principal enzima para a redução do folato e
7,8-dihidrofolato
(DHF) para 5,6,7,8tetrahidrofolato (THF) e é vital para o
crescimento in vivo dos parasitas.30
Entretanto, inibidores do DHF (metotrexato)
falham ao inibir esta via por desvio no
metabolismo.31
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Tabela 2. Principais alvos para quimioterapia antileishmania avaliados nos estudos de
docagem molecular. Fonte: Elaboração própria
ALVOS

Nº

PDB

ESPÉCIE

VIA METABÓLICA/FUNÇÃO

Tripanotiona redutase

19

2JK6

L. infantum

Pteridina redutase

17

Topoisomerase I

5

1E7W,
2XOX
2B9S

L. major, L.
donovani
L. donovani

Metabolismo redox (sobrevivência
do parasita)
Metabolismo de ácidos nucléicos

Arginase

5

1RLA,
1T5F
1D64
1PME,
2Y9Q
3CH7
3TUE

Homologia

DNA
3
MAPK4 (proteína quinase 3
ativada por mitogeno)
6-Fosfogliconolactonase
2
Triparedoxina peroxidase 2
I
Proteinase
1
leishmanolisina (gp63)
Adenina
fosforibosil 1
transferase
Gliceraldeído-3-fosfato
2
desidrogenase
Hipoxantina-guanina
1
fosforibosil transferase
Oligopeptidase B
1
γ-Glutamilcisteína
1
sintetase
Nucleosídeo hidrolase
1
Alvos diversos
21
Total
84

Relaxamento na tensão na hélice
de DNA
Metabolismo de aminoácidos

Homologia
Homologia

1LML

DNA
Serina/treonina
quinase
(sinalização intracelular)
L.braziliensis Via da pentose fosfato
L. major
Metabolismo redox (sobrevivência
do parasita)
L. major
Fator de virulência

1QB8

L. donovani

Metabolismo de ácidos nucléicos

1GYP,
1N1E
1PZM

L. mexicana

Metabolismo da glicose
Metabolismo de ácidos nucléicos

2XE4
3LVV

L.
tarentolae
L. major
Homologia

1EZR
-

L. major
-

As proteases de parasitas são fatores de
virulência para o hospedeiro e são alvos
promissores, uma vez que são expressas em
todo o ciclo de vida do parasita e não foram
identificadas em seres humanos. A
oligopeptidase
B
é
uma
proteína
citoplasmática e há evidências de que está
presente nas vesículas (endossomas).32 A
leishmaniosina (gp63), fator de virulência para
a infecção em L. major, L. mexicana e L.
donovani, é responsável pela inibição da lise
pelas proteínas do complemento e sua
liberação extracelular pode facilitar a
migração e difusão da forma evolutiva
promastigota através dos tecidos. Gp63
também cliva MHC e fatores de ativação de
macrófagos.33

Protease/fator de virulência
Metabolismo redox (sobrevivência
do parasita)
Metabolismo de ácidos nucléicos
-

A sobrevivência e o crescimento das
leishmanias dependem de bases de poliamina,
principalmente a espermidina, as quais são
sintetizadas em um processo metabólico que
envolve a enzima arginase.34 Interferir neste
processo pode ser uma potencial solução para
finalizar o ciclo de vida destes parasitas.
Conforme Tabela 2, cinco estudos avaliaram o
potencial inibitório in silico de algumas
moléculas sobre as algumas enzimas
arginases.35-39 Em tais trabalhos, a estrutura
3D foi construída através de homologia com a
enzima de Rattus norvegicus. No entanto,
como relatado anteriormente, modelos de
homologia
podem
apresentar
baixa
identidade com o receptor de interesse,
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podendo não refletir nas reais interações
moleculares fármaco-receptor.
A via de salvamento de purinas é
importante para a sobrevivência do parasita e
que têm uma variedade de funções que
incluem processos celulares e metabólicos
vitais, como produção de energia, sinalização
celular, síntese de cofatores e ácidos
nucleicos. Ao contrário das células
hospedeiras, em Leishmania sp. não há uma
alternativa para a síntese de purinas,40 o que a
torna um alvo molecular atraente para a
descoberta de fármacos antiparasitários.
A
enzima
hipoxantina-guanina
fosforibosiltransferase desempenha um papel
central no processo de aquisição de purinas e
que é responsável por reciclar a purina dentro
de células parasitárias.41 Esta via de
recuperação recupera purinas (adenina e
guanina) dos produtos de degradação do
metabolismo de nucleotídeos e de
hipoxantina e xantina. Em Leishmania, três
fosforribosiltransferases estão envolvidas na
reciclagem de purinas: hipoxantina-guanina
fosforribosiltransferase,
adenina
fosforribosiltransferases
e
xantina
fosforribosiltransferases todas as quais são
alvos potenciais para drogas.40 As
características das duas primeiras enzimas
podem ser encontradas na Tabela 2.
Ainda na via do metabolismo de ácidos
nucléicos, outra importante enzima foi
encontrada nos estudos de docagem
molecular: a nucleosídeo hidrolase. Ela é
capaz de catalisar a hidrólise de N-ribosila de
todas as purinas e pirimidinas. Os parasitas
usam a via de salvamento de purinas em vez
de obter nucleósidos de seu hospedeiro. As
nucleosídeo hidrolases foram encontradas em
procariotas e eucariotas, mas não em
mamíferos,42 tornando-as alvos interessantes
para o desenvolvimento de drogas mais
seletivas. Tal enzima é um marcador
filogenético importante em Leishmania, pois é
o antígeno principal da primeira vacina
licenciada contra a LV canina.43
Pesquisas recentes têm sido focadas nas
topoisomerases de DNA, enzimas que
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modulam a replicação, transcrição e
recombinação do DNA44 e a topoisomerase I
foi o terceiro alvo mais encontrado nos
estudos (Tabela 2). O DNA do cinetoplasto do
parasita possui vários locais de ligação
apropriados para fármacos antileishmania e a
replicação do DNA cinetoplástico circular
interligado parece ser particularmente
sensível a tais inibidores. Não existem
estruturas de DNA conhecidas nos seres
humanos que sejam equivalentes aquelas
pertencentes ao cinetoplasto, sendo assim,
uma via seletiva para a terapia
antileishmania.45
Fazendo parte da família das proteínas de
sinalização intracelular das serina/treonina
quinases, as MAPKs (proteína quinase ativada
por mitogeno) foram encontradas em três
estudos com docagem realizada por meio de
modelagem por homologia (Tabela 2). As
MAPK possuem função de transdução de sinal
que regulam as funções celulares essenciais
para a sobrevivência, a morfogênese de
tecidos, rearranjos do citoesqueleto,
proliferação, diferenciação e respostas
imunológicas e resposta ao stress.46 Em
protozoários, as MAPK4 auxiliam na fuga do
sistema imunológico do hospedeiro e
desempenha um papel significativo na
diferenciação morfológica de promastigotas
em formas amastigotas do parasita. As MPK4
de L. mexicana apresentam consideráveis
diferenças em relação as sequências de
aminoácidos com as MAPKs de mamífero,
tornando-se, assim, um potencial alvo para
agentes antileishmania.47
Por último, abordamos aqui as proteínas
da via glicolítica, gliceraldeído-3-fosfato
desidrogenase, e da via das pentoses fosfato,
a 6-fosfogliconolactonase. O metabolismo
energético dos tripanossomatídeos depende
unicamente das fontes de carbono disponíveis
no hospedeiro. Como os parasitas carecem de
um ciclo funcional de Krebs, eles usam a
glicólise como a única fonte de geração de
ATP.48 Sete das enzimas glicolíticas são
compartimentalizadas em organelas de tipo
peroxissomo, os glicosomas, que é uma
característica única dos tripanosomatídeos.
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Isto indica que é possível bloquear a produção
de energia por síntese de inibidores
específicos das enzimas da via glicolítica, uma
vez que a glicólise é a única fonte de energia
para esses parasitas.49
Além das enzimas da via glicolítica, alvos
promissores para inibição também incluem as
enzimas da via pentose fosfato, que
convertem glicose-6-fosfato em ribose-5fosfato. Tal etapa metabólica tem papel
crucial na proteção desses parasitas contra o
stress oxidativo, assim como na produção de
precursores dos nucleotídeos.50
Scotti et al.14 descreveu vários alvos
moleculares de diversas vias metabólicas que
foram excluídos deste trabalho: via das
pentose fosfato (ribose-5-fosfate isomerase);
metabolismo do lipídeos (esterol 24-C
metiltransferase);
via
glicolítica
(fosfoglicomutase); reguladores da expressão
gênica (histona desacetilase); metabolismo do
folato
e
ácidos
nucléicos
(serina
hidroximetiltransferase);
síntese
de
glicoproteínas
de
superfície
(manosiltransferase); via da respiração
anaeróbia (fumarate redutase), síntese de
poliaminas
(spermidina
sintase,
Sadenosilmetionina descarboxilase); enzimas
proteolíticas (dipeptidil carboxipeptidase).
Recentes publicações vêm apresentando a
estrutura 3D de várias proteínas essenciais ao
parasita: fumarato hidratase de L. major, que
participa do ciclo de Krebs e que possui
mecanismo distinto da enzima de seres
humanos;51 o transportador de Fe MIT1, que
regula a função mitocondrial;52 a proteína
NLRP3 envolvida no processo inflamatório e
na produção de IL-1β durante a infecção da
celulas por leishmania.53 Dessa forma, novos
alvos farmacológicos vêm sendo estudados e
sua estrutura 3D desvendada, tornando
possível ampliar os estudos de triagem por
meio dos estudos de docagem molecular para
novas moléculas para a terapia antileismania.

vacúolo parasitóforo do macrófago, onde o
composto deve entrar e permanecer ativo. A
molécula deverá ser permeável o suficiente
para passar através de várias membranas,
bem como permanecer estável em um
ambiente ácido e não deve ser substrato de
enzimas metabolizadoras xenobióticas. Além
disso, muitos compostos concebidos contra
alvos específicos do parasita apresentam
geralmente baixa seletividade.12
Na Tabela 3, podem encontrar detalhes de
alguns trabalhos encontrados sobre alvos para
quimioterapia
antileishmania
e
seus
respectivos inibidores de acordo com os
estudos de docagem molecular analisados.
Alguns estudos avaliaram alvos moleculares
clássicos por docagem molecular tripanotiona
redutase,25
nucleosídeo
42
hidrolase, entre outros - e com base em
investigações preliminares. Já em outros,
vários alvos foram avaliados numa tentativa
de encontrar aqueles com maior possibilidade
de interação com candidatos a fármaco.8,23,24
Em alguns deles, foram realizados ainda
estudos pré-clinicos com roedores,50 bem
como testes enzimáticos.28
De forma complementar aos estudos de
docagem molecular, é de grande importância
a avaliação da dinâmica molecular, técnica
computacional que avalia a evolução
temporal das posições e velocidades dos
átomos do complexo proteína-ligante e que
vem sendo utilizada por alguns autores.28,54,55
Os estudos de docagem molecular, associados
aos estudos in vitro e in vivo, vem
demonstrando ser uma etapa essencial no
planejamento de novos fármacos. Novos alvos
moleculares essenciais ao metabolismo e
sobrevivência do parasita vem sendo
descobertos. Além disso, o aprimoramento
das
técnicas
cristalográficas
e
espectroscópicas
vem
evoluindo
na
descoberta
de
novas
estruturas
tridimensionais e com melhor resolução.

A ligação do inibidor e consequente
bloqueio do alvo farmacológico é uma
condição necessária, mas não suficiente para
o sucesso terapêutico. O parasita na sua forma
amastigota intracelular é localizado dentro do
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Tabela 3. Alguns alvos para quimioterapia antileishmania e seus respectivos inibidores de acordo com os estudos de docagem molecular
Alvo/Pdb

Inibidor

Pais

Oligopeptidase B
(2XE4)

Antipain e outros

Brasil

Pteridina redutase
(1E7W)

Híbridos
oxadiazolbenzohidrazonas

Tripanotiona redutase
(2JK6)

Híbridos
aminoácidotriazol

Hipoxantina-guanina
fosforibosiltransferase
(1PZM)

2′-deoxiguanosina
5′-difosphato

Proteinase
leishmanolisina
(1LML)

Peptídeos

1496

Inferências

Referência

Modelos 3D de oligopeptidades em L. amazonensis foram obtidos usando
modelagem comparativa da enzima de L. major. Os modelos foram utilizados para
a triagem virtual. Os compostos selecionados neste estudo mostraram importantes
interações as enzimas com resíduos importantes, como Tyr490, Glu612 e Arg655,
indicando que poderiam atuar como inibidores dessas proteínas. Avaliações
farmacocinéticas e de toxicidade também mostraram bons resultados.
Malaysia O índice de seletividade mostrou que os compostos com maior número de grupos
hidroxilas têm esse índice baixo. Os compostos di-hidroxi apresentaram um bom
índice de atividade e seletividade. Entre os compostos halogenados, os compostos
com substituição de flúor exibiram boa atividade e índice de seletividade com a
ordem de 2-F> 3-F> 4-F.
India
18 compostos 1,2,3-triazol híbridos com L-aminoácido (Phe / Pro / Trp) foram
sintetizados e avaliados quanto a sua atividade antileishmaniana contra a forma
promastigotas de L. donovani. Alguns compostos não apresentaram citotoxicidade
em relação às células de macrófagos. Em estudos de docagem molecular, os
inibidores líderes mostraram interações com resíduos chave no sítio catalítico de
tripanotiona redutase.
India
O complexo enzima-inibidor mostrou-se estável após 24 ns em simulação de
dinâmica molecular com interação aminoácidos Glu125, Ile127, Lys87 e Val186.
Conclui-se que a pontuação de docagem molecular foi inversamente proporcional a
sua atividade biológica.
Tunísia A docagem molecular mostrou que um dos peptideos tem energia de interação
mínima e a complementaridade máxima da forma com o sítio ativo da proteína.
Inibe ainda a cinética de crescimento das leishmanas in vitro e reduz as lesões
cutâneas em camundongos BALB/c.

56

34

57

40

58
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Alvo/Pdb

Inibidor

Pais

Inferências

Topoisomerase 1
(2B9S)

Derivados
furopiridinodionas

India

6-Fosfoglicono
lactonase
(3CH7)

Dialquilfosforil
hidrazonas

Brasil

DNA
(2B3E)

Arilimidamidas

USA

Nucleosídeo hidrolase
(1EZR)

Análogos de
nucleosídeos

Brasil

Tripanotiona redutase
(2JK6)

Derivados
triciclicos,
fenotiazinas e
quinonas

India

A avaliação in vitro dos compostos contra a enzima humana e do parasita (LdTop1)
revelou inibição seletiva para LdTop1 em que seis compostos exibiram atividade
com EC50 na gama de 1-30 μM. Também exibiu atividade contra promastigotas de
Leishmania donovani. A investigação da modelagem molecular com LdTop1 revelou
supostos sítios de ligação na enzima que poderiam ser aproveitados para o
desenvolvimento de moléculas com melhor potência.
Os compostos mais ativos contra L. braziliensis apresentaram valores de IC50 na
gama 10-2 mM, semelhante a pentamidina. Dois compostos mostraram uma
diminuição dose-dependente no índice de infecção de macrófagos infectados.
Usando docagem molecular com 15 enzimas de L. braziliensis indicou que o alvo
provável dos compostos ativos é hexocinase, a primeira enzima da via glicolítica.
Os compostos formam complexos 1:1 com sequências AT no sulco menor de DNA e
a força de ligação varia com o tamanho do substituinte, carga e polaridade. Os
resultados estruturais e estudos de modelagem molecular fornecem uma
explicação para as diferenças nas afinidades de ligação para as arilimidamidas.
Os compostos apresentaram alta afinidade para a enzima. A docagem molecular
mostrou a forma de ligação dos compostos no interior do local ativo da nucleosídeo
hidrolase revelando os resíduos essenciais para uma inibição eficaz.
Foi observado um padrão de pontes de H em todos estes compostos com os
resíduos Thr335, Lys60, His461. Com o fato de estes resíduos ajudarem na
orientação do FAD para o local ativo formando o núcleo do domínio de ligação ao
FAD, o design de compostos seletivos e potentes que poderiam substituir o FAD in
vivo durante a síntese de Tripanotiona redutase pode ser implementado como uma
estratégia eficaz em conceber novos fármacos para a Leishmaniose.
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4. Conclusão

7

De acordo com este estudo, foram
selecionados
84
importantes
artigos
científicos. Foi possível encontrar várias
proteínas que desempenham importantes
funções biológicas nos parasitas e são
promissores alvos moleculares para o
desenvolvimento tecnológico de novos
fármacos antileishmania, sendo as principais:
tripanotiona redutase (2JK6), pteridina
redutase 1 (1E7W) e topoisomerase I (2B9S).
O presente estudo é um excelente ponto de
partida para futuros estudos de docagem
molecular com compostos leads que podem
apresentar
potencial
atividade
antileishmania.
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