
Análise e aplicação da técnica de Docking Molecular no estudo de compostos fenólicos do Jambu e
da Andiroba e suas atuações no quadro de obesidade e no processo de cognição.

Palavras-Chave: [Molecular docking], [Obesidade e perda cognitiva], [Polifenóis]

Autores/as:
Juliana Cassamatta Brandolise [Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP]

Lívia Mateus Reguengo  [Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP]
Monize  Valéria Ramos Da Silva [Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP]

Prof./ª Dr./ª Mário Roberto Maróstica Junior [Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP]

INTRODUÇÃO:
A obesidade está associada à presença de um quadro inflamatório de baixo grau e de estresse

oxidativo. Tais fenômenos são complementares, logo, se potencializam, levando ao comprometimento
de, e aumentando, assim, o risco de indivíduos obesos desenvolverem doenças cardiovasculares e
neurodegenerativas. (SIPPEL et al., 2014; HORN et al., 2017; GEMELLI et al., 2013; BARBOSA;
MEDEIROS; AUGUSTO, 2006)

Nesses indivíduos, o tecido adiposo é responsável por produzir mais mediadores inflamatórios e
reduzir a concentração de compostos anti inflamatórios. Esse desequilíbrio aumenta a chance de
desenvolvimento de resistência à insulina, o que afeta vias importantes no contexto neurodegenerativo,
como a Fosfatidilinositol 3-quinase/ proteína quinase b (PI3-K / AKT) e a glicogênio sintase quinase 3β
(GSK3β); o que culmina em eventos como a hiperfosforilação da tau e formação de beta amilóide,
condições comuns em patologias, como o Alzheimer (SIPPEL et al., 2014; LAURETTI et al., 2020).

Compostos fenólicos são estruturas com atividades antioxidantes e anti inflamatórias, uma vez
que apresentam grupamentos hidroxilas ligados ao anel aromático e seus derivados são capazes de se
ligarem a fatores de transcrição específicos do citoplasma (SALGADO; MORZELLE, 2017; PEREIRA
e ANGELIS-PEREIRA, 2014). Dadas essas propriedades e a fisiopatologia das doenças
neurodegenerativas associadas à obesidade observa-se potencial para aplicação dos mesmos no
desenvolvimento de estratégias terapêuticas frente à neurodegeneração.

Por se originarem nas plantas em resposta ao estresse, esses compostos são amplamente
encontrados no reino vegetal. No Brasil, existem espécies ricas em fenólicos que permanecem
sub-exploradas (ARNOSO; COSTA ;SCHMIDT, 2019; RUFINO, 2010). Andiroba (Carapa guianensis)
e Jambu (Acmella oleracea), são duas espécies de origem amazônica, com fenóis e flavonoides em sua
composição que foram as escolhidas para a realização desse estudo de docking molecular (GILBERT;
FAVORETO, 2010; DA SILVA; DA SILVA DE ALMEIDA, 2014; UTHPALA; NAVARATNE, 2021).

O docking molecular consiste em uma técnica empregada para desenvolver e aprimorar drogas.
A partir dele, pode-se prever e quantificar as interações formadas entre ligantes e proteínas alvos, de
modo a obter parâmetros importantes como afinidade e estabilidade. (FERREIRA et al., 2015)

Por se tratar de uma técnica de análise computacional, que não exigiria a presença em laboratório
(dado o contexto pandêmico presente no início da elaboração do presente trabalho), optou-se por
aplicá-la para estudar as interações formadas entre os principais compostos fenólicos presentes na
Andiroba e no Jambu e proteínas alvos de quadros neurodegenerativos associados à obesidade.
OBJETIVOS:

Identificar e analisar, por meio de docking molecular, as interações estabelecidas entre
compostos fenólicos presentes na Andiroba e no Jambu e proteínas, que participam do eixo
obesidade-neurodegeneração.
METODOLOGIA:

Para a seleção dos compostos fenólicos e das proteínas utilizadas no docking molecular foi
realizada uma revisão da literatura utilizando o Scielo, PubMed, Science Direct, CAPES e BVS.
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A seleção dos ligantes levou em consideração, principalmente, trabalhos que descreviam a
composição química da Andiroba e do Jambu, quantificando os principais compostos fenólicos. A
recorrência do composto em diferentes trabalhos e sua quantidade foram determinantes para a escolha.

O ponto de partida para a seleção das proteínas a serem utilizadas como alvo foi o estudo dos
principais mecanismos de associação entre a obesidade (e as comorbidades a ela associada) e o
desenvolvimento de condições neurodegenerativas. Utilizou-se revisões e revisões sistemáticas
publicadas nos últimos cinco anos, selecionando as vias mais recorrentes. Estudos aprofundados sobre as
mesmas foram realizados, a fim de estabelecer os melhores alvos de ativação, bem como sua relevância
direta nos desfechos do Alzheimer.

Após a revisão e seleção iniciou-se o docking molecular. As proteínas foram obtidas no Protein
Data Bank (https://www.rcsb.org/) em formato pdb. Os códigos utilizados foram consultados em
trabalhos anteriores de docking, sendo obrigatório que as moléculas escolhidas apresentassem resolução
superior a 2.0 Å e que as estruturas estivessem atualizadas. A preparação da molécula de proteína
ocorreu com o uso do Autodock 4.2. Foram retiradas as cadeias que não seriam utilizadas, moléculas de
água, ligantes, íons e heteroátomos. Adicionaram-se hidrogênios polares, além de checar e reparar
átomos faltantes. Cargas de Kollman foram adicionadas e distribuídas antes das moléculas serem salvas
no formato pdbqt.

As estruturas dos compostos fenólicos foram baixadas no PubChem e convertidas no OpenBabel
para o formato pdbqt.  No AutoDock foram inseridas e preparadas como ligantes.

As coordenadas dos sítios ativos das proteínas foram obtidas pelo PrankWeb
(https://prankweb.cz/), um recurso online responsável por prever os sítios de ligação das proteínas. No
AutoDock definiu-se e ajustou-se o tamanho do gridbox.

Tendo preparado proteínas, ligantes e gridboxs iniciou-se o processo de docagem, que considerou
fixa a proteína, e o ligante, móvel. Foram testadas 50 posições, com utilização do algoritmo genético
lamarckiano. Os parâmetros selecionados nessas análises foram: energia de ligação, constante de
inibição e número e distância das ligações de hidrogênio.

A conformação (run/pose) escolhida para cada análise foi a de menor energia de ligação dentro
do maior cluster (grupo de runs/poses). Tais estruturas, formadas pela interação ligante-proteína, foram
salvas em formato pdbqt para serem melhor visualizadas e representadas a partir de programas como o
Pymol e o LigPlot (etapa em realização).
RESULTADOS E DISCUSSÃO:

1. Revisão da literatura - compostos fenólicos selecionados
Tabela 1 - Principais compostos fenólicos encontrados durante a revisão de literatura realizada

A seleção das moléculas a serem utilizadas no docking foi pautada, principalmente, pela
recorrência das mesmas nos diferentes trabalhos analisados. Sendo assim, ácido ferúlico, ácido
clorogênico e ácido p-cumárico foram selecionados por se tratarem dos principais constituintes
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encontrados no Jambu. No caso da Andiroba, como alguns de seus fenólicos já haviam sido encontrados
no Jambu, optou-se por selecionar novas classes, sendo elas os ácido p-hidroxibenzoico, ácido
protocatecuico e ácido vanílico. Por fim, a naringenina foi selecionada dado o conhecimento prévio do
seu potencial de aplicação no contexto das doenças neurodegenerativas associadas à obesidade,
conforme descrito por DEVI et al. (2021).

2. Revisão da literatura - proteínas selecionadas
Para a seleção das proteínas com potencial de serem inibidas por tais compostos considerou-se

que o aumento da produção de citocinas inflamatórias no contexto obesogênico inibe o receptor
insulínico. Com isso, não há ativação de PI3K e inibição da GSK3β, o que leva a hiperfosforilação da
TAU, formação de emaranhados neurofibrilares e produção e o acúmulo de beta amiloide (HUR; ZHOU,
2010; AKHTAR; SANGEETA, 2020; YANG et al., 2018; SEDZIKOWSKA; SZABLEWSKI, 2021;
LAURETTI et al., 2020).Intervenções que ativem a PI3K e/ou inibam a GSK3β foram consideradas
interessantes para evitar eventos neurodegenerativos, logo houve interesse em selecionar alvos
relacionados a essas vias. As proteínas selecionadas estão descritas na tabela abaixo:

Tabela 2 - Tabela das principais proteínas encontradas durante a revisão de literatura realizada

3. Docking molecular
Durante as análises de docking, cada proteína selecionada foi testada com todos os sete

compostos fenólicos selecionados. As energias de ligação formadas nessas interações foram dispostas
em um heat map, no qual as cores mais escuras indicam menores energias de ligação e maior capacidade
de inibição/estabilidade; enquanto as mais claras representam maiores energias de ligação e menor
capacidade de inibição/estabilidade. Os resultados das análises podem ser observados abaixo:

Figura 1 - Heatmap das energias de ligação obtidas a partir do Docking molecular realizado entre o composto fenólico
disposto na vertical e a proteína alvo disposta na horizontal

O intervalo das energias de ligação encontradas no presente estudo variou de -2,17 kcal/ mol a
-7,50 kcal/mol.
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A menor energia de ligação foi alcançada na docagem realizada entre TNFR1 + naringenina,
resultando em -7,50 kcal/mol As interações formadas entre CD36 + naringenina, CD5K + ácido
clorogênico e CD5K + naringenina também foram dignas de notas com energias de ligação equivalentes
a -7,27 kcal/mol, -7,13 kcal/mol e -7,01 kcal/mol, respectivamente. A maior energia de ligação
originou-se da interação entre GAP43 e ácido clorogênico, sendo equivalente a -2,17 kcal/mol.
Considerando que na natureza as moléculas tendem a serem encontradas nas conformações de mais
baixa energia (PYNE; GAYATHRI, 2005), pode-se dizer que as três primeiras interações citadas são
mais passíveis de acontecerem espontaneamente e, portanto, podem ser estratégias com maior potencial
de inibição no contexto obesidade-neurodegeneração. Enquanto isso, a interação de caráter inibitório
entre GAP43 e ácido clorogênico parece ser mais difícil de ocorrer, dada a maior energia de ligação.

A disposição de cores no heatmap leva a crer que, a depender da proteína alvo escolhida, o uso
de compostos fenólicos podem ser mais ou menos interessantes no contexto neurodegenerativo. Alvos
como a PTEN, que concentra a maior quantidade de cores azuis escuras, principalmente nas faixas de
energia de ligação entre -5,01 kcal e -7,0 kcal/mol, podem ser mais estáveis. Por outro lado, proteínas
como a Calpaína, por apresentar o maior número de energias de ligação nas colorações azuis mais claras,
principalmente nas faixa entre -3,01 kcal/mol e -4 kcal/mol, podem ter suas interações menos
espontâneas com tais compostos.

O heatmap permite visualizar, também, que existem diferenças nas interações formadas, de
acordo com o composto fenólico que é escolhido, independentemente da proteína a ser usada.
Naringenina, ácido clorogênico, ácido p-cumárico e ácido ferúlico se destacam dos demais compostos
que compõem o diagrama por apresentarem tons mais escuros de azul.

4. Representação gráfica
Levando em consideração a interação com melhor energia de ligação obtida [TNFR1 +

naringenina: -7,50 kcal/mol de energia de ligação], os softwares Pymol e LigPlot foram utilizados para
representar graficamente o resultado encontrado.

Figuras 4 e 5: Representações 2D e 3D das interações formadas entre a naringenina e a TNFR1
Em ambas as representações pode-se observar que a naringenina interage com a TNFR1 a partir

dos resíduos de aminoácidos Tyr150, Gly121 e Val58. Essas interações ocorrem a partir da formação de
ligações de hidrogênio cujas distâncias são, respectivamente, 1.9  Å., 2.3  Å. e 2.6  Å..

CONCLUSÕES:
A inflamação crônica de baixo grau e o estresse oxidativo podem associar a obesidade a

desfechos neurodegenerativos. Compostos com características anti-inflamatórias e antioxidantes, como
os fenólicos, podem ser estratégias interessantes para atenuar tais fenômenos.

Por meio de uma ampla revisão da literatura foram selecionados compostos fenólicos presentes
na Andiroba e no Jambu e proteínas relacionadas com a obesidade e o desenvolvimento de doenças
neurodegenerativas. Tais estruturas foram preparadas submetidas a análises de docking molecular
utilizando o Autodock.
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Os melhores resultados de energia de ligação foram encontrados nas interações formadas entre os
fenólicos e a PTEN. Além disso, ácido clorogênico, ácido p-cumárico, ácido ferúlico e naringenina se
destacaram (independentemente da proteína escolhida) dos demais compostos.

A interação com melhor energia de ligação (-7,50 kcal/mol) foi formada a partir da ligação da
naringenina com TNFR1, sendo essa representada tanto em 3D quanto em 2D. A ligação do composto
com a proteína ocorreu por formação de ligações de hidrogênio com os resíduos Tyr150, Gly121 e
Val58.
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