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Resumo 
 

Segundo a Organização Pan-americana da saúde (OPAS/OMS) a tuberculose (TB) 

humana, causada principalmente pelo Mycobacterium tuberculosis (Mtb), é provavelmente a 

doença infectocontagiosa com mais mortes no Brasil, sendo a segunda mais mortal do mundo 

entre os adultos, seguido do HIV/Aids. Estima-se, que mais ou menos 30% da população 

mundial estejam infectadas, com cerca de 220 mil casos notificados em 2012.  Devido a estes 

dados, o desenvolvimento de novas moléculas com potencial terapêutico, tornou-se urgente 

para o auxilio no tratamento da doença. 

Um dos alvos mais interessantes é a enzima purina nucleosídeo fosforilase de Mtb 

(MtPNP), tendo em vista que ela pertence à via de salvamento das purinas e acredita-se que a 

sua atividade está envolvida no processo de latência da mycobacteria. A ação da enzima é 

catalisar a clivagem reversível da ligação N-glicosídica de (desóxi-)ribonucleosídeos, na 

presença de ortofosfato inorgânico como um segundo substrato, gerando uma base púrica 

livre e a (desoxi/ribose)-1-fosfato. 

Recentemente foi descoberto que o aciclovir (ACY), possui um poder inibitório 

altamente seletivo para a MtPNP (ki=150 nM), quando comparado com a sua análoga humana 

(HsPNP) (ki= 91 um). O objetivo deste trabalho é a construção de um modelo farmacofórico 

3D para realizar uma triagem virtual de pequenas moléculas (TV) com características 

semelhantes ao ACY, porém com um maior poder inibitório. Para isso utilizamos técnicas de 

química medicinal assistida por computador, onde a estrutura da MtPNP (PDB ID: 3IX2), foi 

utilizada para a elaboração de um modelo farmacofórico 3D baseado na molécula do ACY 



Seminário Interno de Avaliação da Iniciação Científica – PUCRS, 02 a 06 de junho de 2014 

associada a MtPNP. Após, o modelo foi utilizado para selecionar moléculas (através da TV) 

que apresentassem características inibitórias. Então os compostos selecionados serão 

submetidos a processos de docagem molecular, onde serão avaliados o modo de associação na 

enzima alvo. Inicialmente foi utilizado um conjunto de moléculas, cujas foram obtidas através 

do banco de dados ZINC, mais especificamente um subconjunto de 1217 moléculas 

aprovadas pelo FDA (Food and Drugs Administration), assim reduzindo a possibilidade de 

inibidores tóxicos. Obtivemos como resultado parcial 326 moléculas que se enquadraram no 

farmacóforo construído através de TV. Testes in vitro serão realizados com as moléculas 

promissoras obtidas após a docagem molecular. 
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