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RESUMO
A tuberculose (Tb) é uma doença infectocontagiosa que acomete os pulmões, causada
pelo bacilo Mycobacterium tuberculosis (MTb), e atinge um terço da população mundial.
Nos últimos anos o MTb tem apresentado resistências aos fármacos antituberculose
(anti-Tb). Uma alternativa viável para acelerar o processo de estudos para potenciais
drogas é a utilização da bioinformática por meio do docking molecular (DM). Assim, o
objetivo deste trabalho foi propor ligantes alternativos aos fármacos conhecidos a partir
do uso de DM. Os compostos testados foram obtidos na base de dados
PubChem/ZINC. Os aminoácidos dos sítios ativos das proteínas de interesse foram
definidos a partir de proteínas já descritas. Os resultados destes estudos mostraram-se
vantajosos para alguns compostos, rifampicina e derivados de isoniazida, os quais
apresentaram-se com maior afinidade que as drogas usualmente utilizadas com
destaque para a rifampicina, pois, foram obtidos valores de -8,7 kcal/mol com a catalase
peroxidase (padrão isoniazida), -6,5 kcal/mol para a proteína ribossomal S1 (padrão
ácido pirazinóico) e com a arabinosil transferase, -9,3 kcal/mol (padrão etambutol).
Desta forma, a rifampicina e os derivados da isoniazida futuramente, poderão contribuir
para os estudos in vivo e in vitro de novas abordagens quimioterápicas contra o Mtb, de
forma isolada ou associada.
PALAVRAS-CHAVE: Biologia computacional; Ligantes; Mycobacterium tuberculosis.

MOLECULAR ANCHORAGE OF DRUGS AND DERIVATIVES WITH PROTEINS
FROM Mycobacterium tuberculosis

ABSTRACT
Tuberculosis (Tb) is an infectious disease that affects the lungs, caused by the bacillus
Mycobacterium tuberculosis (MTb), and affects one third of the world's population.. In
recent years, MTb has shown resistance to anti-tuberculosis (anti-Tb) drugs. A viable
alternative to speed up study process for potential drugs is use of bioinformatics through
molecular docking (DM). Thus, aim of this work was to propose alternative ligands to
drugs known from use of DM. Tested compounds were obtained from PubChem/ZINC
database. The amino acids of active sites proteins interest were defined from previously
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described proteins. The results these studies proved to be advantageous for some
compounds, rifampicin and isoniazid derivatives, which presented with greater affinity
than commonly used drugs, especially rifampicin, as we obtained values of -8.7 kcal/mol
with catalase peroxidase (isoniazid standard), -6.5 kcal/mol for ribosomal protein S1
(pyrazinoic acid standard) and with arabinosyl transferase, -9.3 kcal/mol (ethambutol
standard). Thus, rifampicin and isoniazid derivatives in future may contribute to in vivo
and in vitro studies of new chemotherapeutic approaches against Mtb, alone or in
association.
KEYWORDS: Computational biology; Ligands; Mycobacterium tuberculosis.

INTRODUÇÃO
A tuberculose (Tb) é uma doença infectocontagiosa e mortal que geralmente

acomete os pulmões, causada pelo bacilo Mycobacterium tuberculosis (MTb) também
conhecido por bacilo de Koch. Acredita-se que cerca de um terço da população mundial
apresente essa bactéria de forma inativa no organismo (infecção latente) (OMS, 2016;
BARBERIS et al., 2017).

Apenas no ano de 2016 foram constatados 10,4 milhões de novos casos e cerca
de 10,7 milhões de mortes provenientes da doença, sendo que 90% dos casos
ocorreram em países não desenvolvidos, sem planejamento de saúde. Em 2017, foram
constatados 10 milhões de casos incidentes de Tb e 1,6 milhões de óbitos,
apresentando respectivamente 1,8% e 3,9% de redução de casos se comparado ao
ano de 2016 (OMS, 2018; CDC, 2019).

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2019), o Brasil está entre os 30
países de alto índice de Tb, em 2017 foram diagnosticados cerca de 72,7 mil casos
novos da doença, com incidência de 10,0 a 74,7 casos por 100 mil habitantes e taxa de
4,48 mil óbitos (2,2 por 100 mil habitantes).

O tratamento anti-Tb é feito por meio de medicamentos antibióticos aprovados e
fornecidos pelo Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos – EUA e
também pelo Ministério da Saúde (MS). São utilizados Isoniazida, rifampicina,
etambutol e ácido pirazinóico, administrados durante dois meses, que consiste em uma
fase intensiva, seguida da fase de continuação, a qual pode durar entre quatro ou sete
meses (CDC, 2016). O abandono ou administração incorreta do tratamento promove
um aumento significativo no número de casos de MTb resistente, assim como efeitos
colaterais (OMS, 2011; BRASIL, 2019)Em 2016 foi reportado pelo Ministério da Saúde)
que houve eficácia da quimioterapia de 74,6%, em casos com registros laboratoriais,
porém, com 10,8% de evasão e 4,1% sem desfecho(BRASIL, 2019).

Uma alternativa viável para acelerar o processo de estudos para potenciais
fármacos anti-Tb é a utilização do acoplamento molecular para análise de possíveis
proteínas interativas presentes no sistema biológico de MTb, e assim, descobrir
possíveis alvos quimioterápicos (SHARMA; BISHT, 2017).

Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo propor ligantes
alternativos para os alvos moleculares proteicos que apresentam interações com
fármacos conhecidos no tratamento anti-Tb, bem como ampliar o conhecimento dos
mecanismos de ação destas drogas.
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MATERIAL E MÉTODOS
Para esse estudo foram buscadas as estruturas tridimensionais das proteínas no

PDB (Protein Data Bank-http://rcsb.org). A estrutura 2D dos compostos foram obtidas
nas bases de dados PubChem (http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov) e ZINC (STERLING;
IRWIN, 2015), e salva em 3D no formato .pdb usando o programa MarvinSketch
(https://chemaxon.com/products/marvin).

Neste estudo foi comparado a capacidade de interação de algumas proteínas
presentes na estrutura do MTb com fármacos utilizados no tratamento da Tb. As
proteínas em questão foram: catalase-peroxidase (Código PDB: 1SJ2); a proteína
ribossomal S1 (Código PDB: 4NNI); e a arabinosil transferase (Código PDB: 7BVF). Os
fármacos e derivados foram: isoniazida (PubChem CID 3767); piruvato de isoniazida
(ZINC4974291); glucuronato de isoniazida (ZINC4539129); ácido alfa-cetoglutárico de
isoniazida (ZINC30731295); rifampicina (ZINC95544552); etambutol (ZINC19364219) e
ácido pirazinóico (PubChem CID 1047) sobre essas proteínas.

Os aminoácidos dos sítios ativos das proteínas de interesse foram definidos a
partir dos trabalhos: catalase-peroxidase (SRIVASTAVA et al., 2017); proteína
ribossomal S1 (YANG et al., 2015); arabinosil transferase (ZHANG, 2020), estas foram
selecionadas por apresentar uma única cadeia. Abriu-se os arquivos, baixados pelo
PDB, no WordPad, e foi excluído os complementos “HETATM” e “CONECT”.

O AutoDockTools 1.5.6 (SANNER et al., 1996) foi utilizado para preparar as
moléculas de ligantes e os receptores, convertidas para o formato .pdbqt, que logo
seriam utilizadas nos cálculos de acoplamento e também preparo do arquivo de
configuração (conf) com as coordenadas da grid box, ajustada ao sítio ativo. Logo após,
o docking molecular foi executado com o programa Autodock Vina (TROTT & OLSON,
2010).

O programa PyMol Molecular Graphics System versão 2.3.3, Schrödinger, LLC,
foi utilizado para verificar o complexo ideal considerando todos os aspectos
estereoquímicos. Em seguida, foi utilizado o Discovery Studio v20.1.0.19295 (BIOVIA,
2019) para visualização do diagrama 2D e 3D.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
ANCORAGENS MOLECULARES DE LIGANTES COM CATALASE-PEROXIDASE

A catalase-peroxidase é alvo de vários estudos que visam encontrar um
tratamento mais eficiente para Tb. Ao inibir essa enzima, ocorre um desequilíbrio no
status redox do MTb, causando desestruturação de membranas devido a peroxidação
lipídica e consequentemente morte celular (UNISSA et al., 2016). Desta forma, foi
realizado o acoplamento molecular entre essa estrutura alvo e diferentes ligantes,
incluindo a isoniazida (droga padrão), alguns dos seus derivados, bem como outros
fármacos que são comercializados contra a Tb (Quadro 1).

Foram observados que alguns desses derivados apresentaram maior afinidade
com a proteína do que a própria isoniazida. Além disso, a rifampicina apresentou
afinidade de -7,8 kcal/mol, mostrando-se como um forte candidato para estudos de
associações quimioterápicas.

http://rcsb.org
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov
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QUADRO 1: Resultado dos melhores complexos
gerados a partir da combinação da estrutura cristalina de
catalase-peroxidase com drogas. Abaixo estão os
valores de afinidade das melhores posições.

Ligante AFINIDADE
(kcal/mol)

Isoniazida -5,8 kcal/mol
Piruvato de isoniazida -6,4 kcal/mol

Glucuronato de isoniazida -7,4 kcal/mol
Ácido alfa cetoglutárico de isoniazida -6,6 kcal/mol

Rifampicina -7,8 kcal/mol
Ácido pirazinóico -5,1 kcal/mol

Etambutol -5,4 kcal/mol
Por meio dos diagramas 2D e 3D foi possível observar os tipos de

interações/ligações do sítio ativo do receptor enzimático com a isoniazida e rifampicina
(Figuras 1A e 1B).

Mesmo a isoniazida (-5,8 kcal/mol) apresentando uma das menores afinidade,
exceto quando comparada a ácido pirazinóico (-5,1 kcal/mol) e ao etambutol (-5,4
kcal/mol), o resultado da primeira é maior que de outros trabalhos, como de Prakash et
al. (2017) para catalase selvagem com -4,05 kcal/mol e -4,81 kcal/mol, da catalase
mutante, e de Srivastava et al. (2017), para catalase selvagem de -4,81 até -5,69
kcal/mol e mutante de -4,67 até -4,72 kcal/mol, neste último trabalho em sítios distintos
da proteína.

De acordo com as figuras abaixo é evidente a diferença das características das
interações entre o alvo quimioterápico e os fármacos analisados. Segundo Kollman e
Allen (1972), a respeito da natureza das ligações de hidrogênio, uma dessas é a maior
região aceptora de densidade eletrônica da rifampicina no sítio catalítico da catalase
peroxidase, quando comparado ao fármaco padrão, na ligação de hidrogênio (região
em verde da imagem 3D da Figura 1). Além disso, no contexto com a rifampicina,
apresentou ligação de hidrogênio, ligação intermolecular forte, diferente do contexto
com a droga padrão, bem como o número de aminoácidos envolvidos na ligação
(imagem 2D das figuras 1 A e 1 B). Assim, a partir destas observações, é possível
compreender a maior afinidade da rifampicina.

De forma inédita apresenta-se o glucuronato de isoniazida e o piruvato de
isoniazida com características da ancoragem molecular semelhantes a rifampicina, com
um número de aminoácidos interagindo com o sítio catalítico da catalase-peroxidase
maior que do medicamento padrão e região aceptora maior de densidade eletrônica
(ligação de hidrogênio) destes derivados, porém, naturalmente menor nesses dois
aspectos quando comparados a rifampicina.

É compreensível, a partir do raciocínio traçado inicialmente, que à medida que
reduz essa região aceptora, o número de aminoácidos envolvidos e tipos de ligações
intermoleculares mais intensas, aumenta a energia livre de ligação e, por conseguinte,
reduz a afinidade (TAO et al., 2020). É o caso dos resultados inéditos dos derivados
ácido alfa cetoglutárico de isoniazida e piruvato de isoniazida, em seguida, as outras
drogas usuais anti-Tb (etambutol e ácido pirazinóico, respectivamente), a partir das
observações oriundas das imagens 2D e 3D produzidas de todos os derivados e
fármacos utilizados neste estudo (dados não apresentados) e do Quadro 1.
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FIGURA 1: Visualização 2D e 3D da interação entre a estrutura-cristalina de
Visualização 2D e 3D da (A: catalase-peroxidase e isoniazida); (B: catalase-peroxidase
e rifampicina) e a nuvem eletrostática da interação do receptor com o ligante.
A

B

ANCORAGENS MOLECULARES DE LIGANTES COM PROTEÍNA RIBOSSOMAL S1
(RpsA)

A proteína ribossomal S1 de MTb é uma molécula que tem como ligante principal
o ácido pirazinóico, forma ativa da pirazinamida.  Como já descrito, a resistência à
pirazinamida é causada por mutações no PncA, gene codificador da pirazinamidase
que está envolvida na conversão da droga em ácido pirazinóico (DILLON et al., 2017).

Ancoragens moleculares foram realizadas com essa proteína e com os mesmos
ligantes apresentados anteriormente, conforme os resultados exibidos no Quadro 2.
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QUADRO 2: Resultado dos melhores complexos
gerados a partir da combinação da proteína ribossomal
S1 com drogas. Abaixo estão os valores de afinidade
das melhores posições.

Ligante AFINIDADE
(kcal/mol)

Ácido pirazinóico -3,5 kcal/mol
Isoniazida -3,4 kcal/mol

Piruvato de isoniazida -4,3 kcal/mol
Glucuronato de isoniazida -4,1 kcal/mol

Ácido alfa cetoglutárico de isoniazida -3,5 kcal/mol
Rifampicina -6,2 kcal/mol

Etambutol -2,5 kcal/mol

Conforme mostrado no Quadro 2, o DM da proteína ribossomal S1 com o ácido
pirazinóico apresentou baixa afinidade, exceto quando comparado ao etambutol. O DM
do ácido pirazinóico quando comparado a outros trabalhos, como de Khan et al. (2019)
para a proteína selvagem (-6,88 kcal/mol) e a mutante (de -3,4 até -4,62 kcal/mol),
obteve um resultado maior apenas para um dos sítios dessa última variante da
proteína.

O ácido pirazinóico e a isoniazida são drogas que apresentam similaridades em
suas estruturas químicas. Desta forma, foi feito o estudo de DM da isoniazida e seus
derivados com a proteína ribossomal S1. O Quadro 2 mostra que o atracamento entre a
isoniazida e a proteína ribossomal S1 gerou maior energia livre de ligação (-3,4
kcal/mol), assim menor afinidade quando comparado ao contexto do ácido pirazinóico.
Porém, os derivados (ácido alfa cetoglutárico de isoniazida, glucuronato de isoniazida e
piruvato de isoniazida), apresentaram afinidades maiores (-3,5 kcal/mol, -4,1 kcal/mol e
-4,3 kcal/mol, respectivamente), exceto para o primeiro derivado que foram obtidos
valores equivalentes.

Quanto à rifampicina essa teve melhor afinidade à proteína ribossomal S1,
apesar de apresentar uma grande semelhança nos tipos de ligações, quando
comparado ao ácido pirazinóico, porém, seguindo o raciocínio anteriormente colocado,
um dos fatores que pode auxiliar no entendimento da maior afinidade, consiste no
número de aminoácidos que interagem ao alvo quimioterápico, como encontrado em
nossos resultados (Figura 2 A e B, ambas 2D). Além disso, consequentemente, o
número das regiões aceptoras das densidades eletrônicas envolvidas nas ligações de
hidrogênio, região em verde nas imagens 3D tanto da figura 3 A como da 3 B, está em
maior quantidade na proteína em questão interagindo com a rifampicina, quando
comparada ao contexto com o fármaco padrão.
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FIGURA 2: Visualização 2D e 3D da (A: proteína ribossomal S1 e ácido pirazinóico);
(B: proteína ribossomal S1 e rifampicina) e a nuvem eletrostática da interação do
receptor com o ligante.
A

B

ANCORAGEM MOLECULAR DO ARABINOSIL TRANSFERASE COM ETAMBUTOL
A arabinosil transferase é uma enzima do MTb, capaz de sintetizar a

arabinogalactano, componente fundamental da parede celular dessas bactérias
(ZHANG, 2020). Por meio da simulação de DM entre a arabinosil transferase e o
etambutol, foi obtido o valor de -4,6 kcal/mol, correspondente à afinidade, desta forma,
ao ocorrer a interação entre a enzima e o ligante em questão, este poderá interferir na
biossíntese de peptídeoglicanos do M. tuberculosis (ZHANG, 2020). Outros ligantes
(isoniazida: -4,8 kcal/mol; ácido pirazinóico: -4,1 kcal/mol e glucuronato de isoniazida: -
6,3 kcal/mol) foram testados por ancoragem molecular com a arabinosil transferase, e
apresentaram afinidades maiores que a droga padrão, exceto para o ácido pirazinóico.
Além desses, a rifampicina apresentou afinidade ainda maior, -9,3 kcal/mol,
demonstrado no Quadro 3.
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QUADRO 3: Resultado dos melhores complexos
gerados a partir da arabinosil transferase com fármacos
e derivados. Abaixo estão os valores de afinidade das
melhores posições.

Ligante AFINIDADE
(kcal/mol)

Etambutol -4,6 kcal/mol
Isoniazida -4,8 kcal/mol

Piruvato de isoniazida -6,0 kcal/mol
Glucuronato de isoniazida -6,3 kcal/mol

Ácido alfa cetoglutárico de isoniazida -5,6 kcal/mol
Rifampicina -9,3 kcal/mol

Ácido Pirazinóico -4,1 kcal/mol
A afinidade do etambutol (-4,6 kcal/mol), quando comparada com a mesma

ancoragem realizada por Das et al., (2020), com -4,52 kcal/mol, o nosso resultado foi
bem próximo.

Diferente do resultado para o alvo quimioterápico anterior (proteína ribossomal
S1), o número de aminoácidos da droga padrão que interage com a enzima é maior que
o da rifampicina, bem como há uma semelhança nos tipos da maioria das ligações nos
dois contextos de interação (imagens 2D tanto da figura 3 A e B), porém, o número e o
tamanho das regiões aceptoras das densidades eletrônicas (região em verde nas
imagens 3D) foram maiores com a rifampicina, quando comparado ao etambutol.
Assim, podendo ser, nessa situação, a característica que definiu a maior afinidade da
arabinosil transferase à rifampicina.

FIGURA 3: Visualização 2D e 3D da (A: Arabinosil transferase e etambutol); (B:
Arabinosil transferase e rifampicina) e a nuvem eletrostática da interação do receptor
com o ligante.
A
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B

AFINIDADE TOTAL OBTIDA POR MEIO DA ANÁLISE POR ANCORAGENS
MOLECULARES

Como pode ser visto no Gráfico 1, alguns ligantes mostraram-se bastante
eficientes na interação com as proteínas alvos, tendo em vista alguns valores altamente
negativos, logo com maior afinidade, como a catalase peroxidase com glucuronato de
isoniazida apresentando -7,4 kcal/mol, a catalase peroxidase com piruvato de
isoniazida apresentando -6,4 kcal/mol e a catalase peroxidase com ácido alfa-
cetoglutárico de isoniazida, apresentando -6,6 kcal/mol.

A rifampicina é um fármaco antibiótico de primeira escolha importante para
tratamento da tuberculose, age induzindo diversas enzimas que metabolizam drogas, a
exemplo do CYP3A4 (NIEMI et al., 2003). Todas as ancoragens moleculares com essa
droga obtiveram maiores afinidades para todas as proteínas analisadas neste trabalho,
quando comparado a todas as outras, principalmente, para o acoplamento com
arabinosil transferase com energia livre de ligação de -9,3 kcal/mol. Estes resultados
evidenciam a necessidade de mais estudos com associações quimioterápicas
envolvendo a rifampicina, devido à versatilidade dessa droga em interagir fortemente
com várias proteínas do patógeno, bem como os derivados de isoniazida, que foi
apresentado de forma inédita e foram obtidos resultados promissores, vale ressaltar,
melhores que as drogas padrões em todas as situações avaliadas, com o intuito
científico de contornar a resistência do bacilo.
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GRÁFICO 1: Melhores afinidades obtidas por meio de DM.

CONCLUSÕES
Os resultados destes estudos mostraram-se bastante vantajosos para alguns

compostos (piruvato de isoniazida, glucuronato de isoniazida e ácido alfa cetoglutárico
de isoniazida), alguns apresentaram maior afinidade que as drogas comercializadas,
exceto para a rifampicina. Desta forma, esses compostos podem futuramente contribuir
para o desenvolvimento de novas quimioterapias que se apresentem mais eficientes
contra o M. tuberculosis.

Foi possível observar as interações ocorridas entre o ligante e o seu alvo,
identificando grupos de aminoácidos funcionais que possibilitaram ligações favoráveis,
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e a partir disso, estudar ajustes na estrutura química do fármaco afim de potencializar
sua ação.

A maioria das ligações/interações testadas entre proteínas e ligantes foram
ligações convencionais de hidrogênio, de carbono-hidrogênio, não covalentes e força
de Van der Waals. Assim, esses derivados poderão ser usados em estudos in vitro e in
vivo de forma isolada e/ou associadas com rifampicina contra a M. tuberculosis,
podendo apresentar efeitos sinérgicos ou aditivos, bem como reduzir as chances de
casos refratários.

Devido a pandemia não foi possível realizar pesquisas in vitro e in vivo com os
achados desse estudo, bem como o elevado custo para a execução de tais
procedimentos, fato relacionado ao contexto atual acadêmico/científico do país.
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