
Vivianny Aparecida Queiroz Freitas1; Andressa Santana Santos; Carolina Rodrigues Costa1; Hildene Meneses e Silva1, Benedito Rodrigues da Silva Neto1; Maria do 
Rosário Rodrigues Silva1.

1-Universidade Federal de Goiás, Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, Goiânia, GO, Brasil

OBJETIVOS 

Avaliar o mecanismo de ação do flavonoide morina

sobre leveduras do complexo C. neoformans bem

como elucidar potenciais inibidores de enzimas

importantes na membrana celular fúngica.

Leveduras do complexo C. neoformans apresentam

resistência aos agentes antifúngicos fazendo com

que se busque diferentes terapias para a

criptococose. A investigação de produtos naturais

como potenciais agentes antifúngicos tem sido alvo

de muitos estudos e com isso a elucidação do

mecanismo de ação destes compostos tem sido

cada vez mais importante. Análises in silico como a

simulação de docking molecular realizada

computacionalmente auxilia a busca do mecanismo

de ação de novas terapias.

INTRODUÇÃO 

Estes resultados mostraram que o composto age sobre a membrana

celular das leveduras pertencentes ao complexo C. neoformans, e a

trealose 6-fosfato fosfatase representa um alvo em potencial para

elucidação do mecanismo de ação que envolve a membrana celular.

CONCLUSÕES

RESULTADOS
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ANÁLISES IN VITRO E IN SILICO DO MECANISMO DE AÇÃO DA MORINA EM LEVEDURAS DO 
COMPLEXO Cryptococcus neoformans

METODOLOGIA
O doseamento de ergosterol sob ação da morina foi

realizada segundo Arthington et al.,(1999) e a

verificação de lesão da membrana celular segundo

Ahmad et al., (2011). A análise in silico foi realizada

pelo método GDE(Guided differential evolution)

implementado no programa Molegro Virtual Docker

(MVD) para obter a posição cristalográfica do ligante

para a previsão da interação proteína-ligante.
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Figura 2- Esquema da citometria de fluxo para avaliar lesão de membrana

Figura 1- Esquema do doseamento do ergosterol

Figura 3- Esquema da análise in silico

Figura 4 - Porcentagem de lesão celular em várias concentrações a partir da CIM (32

µg/mL)

Imagem 1- Estrutura cristalográfica da enzima trehalose-6-phosphate phosphatase de C.
neoformans (Difração de Raios X (2,5 Å). A: em vermelho estão representadas as α-hélices e
em azul as fitas-β. Em cinza estão representados os loops e as cavidades com potencial
capacidade para ligação usadas no re-docking estão em amarelo. Código de acesso PDB: 5DX9
(Miao et al. 2017). B: ) Esfera de docking (verde) usada nas simulações de docking molecular.
Parâmetros usados: raio da esfera de docking (15 Å), número de séries (20), tamanho da
população máxima (50), coordenadas atômicas (X= 0,48; Y= 22,13; Z=21,00). C: Sobreposição da
melhor estrutura de docking gerada no MVD com o ligante Trealose-6-fosfato (T6P).
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Figura 3- Porcentagem de redução do ergosterol na CIM (32 µg/mL) de morina e de

fluconazol (2 µg/mL)
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