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RESUMO

Introdução: O Omeprazol (OME) é um fármaco prescrito para tratamento de
problemas gástricos que tem apresentado propriedades genotóxicas mediadas
por  mecanismos diretos  e  indiretos  como mutagenicidade,  clastogenicidade,
formação  de  aductos  de  DNA,  estresse  oxidativo,  clivagem de  proteínas  e
interação com alvos biológicos. Diante disso, este trabalho objetivou analisar as
interações  moleculares  do  OME  com  a  proteína  Poli  (ADP-ribose)  (PAR)
polimerase-1 (PARP-1), através do Docking molecular. Metodologia: O ligante
OME e a proteína PARP-1 foram obtidos do banco de dados ZINC e Banco de
Dados  de  Proteínas,  respectivamente.  O  Docking  molecular foi  realizado
utilizando o programa SwissDock por meio da configuração padrão, preparação
automática do ligante e receptor, e seleção automática de local para docagem.
Os  programas  UCSF  Chimera  e  Studio  Discovery  foram  utilizados  para  a
visualização dos resultados. Resultados e Discussão: A molécula de OME
apresentou  valores  negativos  de  ΔG  (-8.68  a  -8.93)  e  FullFitness
(-1370.79  a  1373.34)  entre  as  três  mais  favoráveis  ligações  com  o  sítio
catalítico  de   PARP-1,  tendo  o  valor mais  negativo  de  Fullfitness  e  valor
aproximado ao ΔG  quando comparado a molécula de Olaparibe, um inibidor
de  PARP-1. O  OME  interage  por  diversas  maneiras  com  os  resíduos  de
aminoácidos GLY863; TYR907, HIS862, ILE 872, ILE 895, ALA 895, LIS903,
LEU877; TYR896, semelhantemente ao Olaparibe. Conclusões:  A molécula
do OME apresenta interação com a proteína PARP-1 de acordo com os valores
de afinidade observados, interagindo com resíduos de aminoácidos presentes
no sítio  catalítico e podendo exibir  capacidade inibitória.  Esta inibição pode
diminuir  reparo  de  danos  ao  DNA  provados  por  eventos  genotóxicos
relacionados ao OME.

Palavras-chave – Omeprazol; Poli (ADP-ribose) (PAR) polimerase-1; Docking
molecular. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI 
CNPJ:14.378.615/0001-60 
Registro: ISSN 2594-522X



ABSTRACT

Introduction: Omeprazole  (OMP)  is  a  medicament  prescribed  for  gastric
disturbance treatment that has been shown genotoxic properties mediated by
direct  and  indirect  mechanisms  such  as  mutagenicity,  clastogenicity,  DNA
adducts  formation,  oxidative  stress,  protein  cleavage,  and  biological  target
interactions.  Therefore,  this  work  aims  to  analyze  the  OMP  molecular
interactions  to  Poly  (ADP-ribose)  (PAR)  polymerase-1  (PARP-1)  proteins,
though molecular docking. Methodology: Ligand OME and the PARP-1 protein
were  acquired  through  the  ZINC  database  and  the  Protein  Data  Bank,
respectively. The molecular docking was performed by the SwissDock program
though the standard configuration, automatic ligand and receptor preparation,
and  automatic  docking  location  selection.  The  UCSF  Quimera  and  Studio
Discovery programs were used to identify the results. Results and Discussion:
The  OME  molecule  presented  negative  values  of  ΔG  (-8.68  to  -8.93)  and
FullFitness (-1370.79 to 1373.34) among the three most favorable ligations with
PARP-1 catalytic site, having the most negative FullFitness value and a value
close to the  ΔG when compared to Olaparibe molecule, a PARP-1 inhibitor.
OME  interacts  through  several  ways  with  the  subsequent  protein  residues:
GLY863,  TYR907, HIS862, ILE872,  ILE895,  ALA895,  LIS903,  LEU877,
TYR896, similarly to Olaparibe. Conclusion: The OME molecule interacts with
PARP-1 protein according to the observed affinity values, interacting with amino
acids  residues  at  the  catalytic  site  and  can  exhibit  inhibitory  capacity.  This
inhibition  can  reduce  the  repair  in  DNA  damage  provided  by  genotoxic
consequences associated with OME.

Keywords  -  Omeprazole;  Poly  (ADP-ribose)  (PAR)  polymerase-1;  Docking
molecular.
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INTRODUÇÃO

O  Omeprazol  (OME)  é  um  fármaco  prescrito  internacionalmente  para
tratamento  de  problemas  gástricos  devido  sua  eficiência  em  diminuir  a
secreção estomacal e em permitir rápida cicatrização das lesões na mucosa.
Diversos estudos têm descrito os efeitos genotóxicos do OME provocados por
meio  de  mecanismos  diretos  e  indiretos  que  vão  desde  mutagenicidade,
clastogenicidade, formação de aductos de DNA, estresse oxidativo, clivagem
de proteínas e interação com alvos biológicos (PAZ et al., 2020).

Em investigações  anteriores  detectamos que  o  OME possui  disposição  em
interagir  com  vários  alvos  celulares,  incluindo  a  enzima  Poli  (ADP-ribose)
(PAR)  polimerase-1  (PARP-1)  (Dados  não  publicados).  Esta  proteína  está
envolvida em inúmeros processos biológicos como manutenção da estabilidade
genômica  através  do reconhecimento,  recrutamento  de fatores  de  reparo  e
manutenção  de  danos  ao  DNA,  além  de  desempenhar  participação  na
diferenciação celular, transcrição de genes, mitose e apoptose (WANG Y, LUO
W, WANG Y, 2019). Diante do exposto, o objetivo deste estudo concentrou-se
em analisar as interações moleculares do OME com a proteína PARP-1 por
meio de Docking molecular.

METODOLOGIA

O  Docking  molecular  foi  realizado  utilizando  o  programa  SwissDock,
(http://www.swissdock.ch/),  através  do  qual  selecionou-se  o  ligante  OME
presente  no  banco  de  dados  ZINC  (http://zinc.docking.org/),  sob  nº  de
registro  4693574,  e  a  proteína  PARP-1  presente  no  Banco  de  Dados  de
Proteínas (PDB) (https://www.rcsb.org/), sob nº de registro 5DS3. 

A docagem foi executada de acordo com a configuração padrão do programa,
considerando  o  ligante  flexível,  receptor  rígido  e  automática  preparação  da
proteína (adição de hidrogênio, retirada de H20 e outras moléculas). A região
de docagem foi  posicionada automaticamente  no sítio  catalítico  da enzima,
substituindo o ligante co-cristalizado presente na estrutura protéica original.  Os
resultados foram analisados pelo programa UCSF Chimera e Studio Discovery,
pelos quais se obtiveram as imagens tridimensionais e as interações do OME
com resíduos de aminoácidos do sítio ativo da proteína.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O  Docking forneceu  48  posições  diferentes  de  interações,  entretando  os
resultados da tabela 1 apresentam  os três melhores valores de energia de
ligação ΔG (kcal/mol) e de energia total  FullFitness (kcal/mol) relacionados as
principais  posições que molécula do OME pode exibir  no  sítio  catalítico da
proteína PARP-1.  Com base nestes dados, percebe-se que a interação entre o
OME e a proteína acontece de maneira favorável, tendo em vista os valores
negativos  de  ΔG  (-8.68  a  -8.93) e  FullFitness  (-1370.79  a  1373.34) que
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demonstram  a  capacidade  da  molécula  em  se  ligar  espontaneamente  ao
receptor alvo e afinidade.

Tabela 1 - Valores da energia total  FullFitness (kcal/mol)  e energia de ligação ΔG (kcal/mol)
obtidas na interação entre o omeprazol com sítio ativo de PARP-1 através de SwissDock.

Colunas1 FullFitness (kcal/mol) Colunas2 ΔG (kcal/mol)

-1373.34 -8.93

-1371.14 -8.71

-1370.79 -8.68

Foi  evidenciado  que  a  molécula  de  OME interage  no  interior  do  sítio  ativo
catalítico  com  os  resíduos  de  aminoácidos  por  ligações  de  hidrogênio
convencional  nos  resíduos  de  GLY863;  empilhamento π-π  em  TYR907,
HIS862 (HSD862); interação alquil com ILE 872, ILE 895, ALA 895, LIS903,
LEU877 e interação π-aquil em TYR896, HIS862 (HSD862) (Figura 1)

Figura 1 -  A)  Imagem tridimensional da proteína PARP-1, tendo o omeprazol ligado no sítio
ativo  catalítico  (Seta)  B)  Representação  gráfica  das  interações  moleculares  OME  com  a
proteína e ligação com resíduos de aminoácidos.

 

A)                                                B) 

Um exemplo dos inibidores de PARP-1 é o Olaparibe, o primeiro medicamento
aprovado  pela  Food  and  Drug  Administration (FDA)  que  apresenta  uma
afinidade de ligação variando de - 8,04 a - 10,38 (Kcal/mol) e alto potencial de
inibição. Nossa análise encontrou dados parecidos aos valores relatados na
literatura para a molécula de Olaparibe, identificando o valor de -1104.8815
para FullFitness e -10.009041 para ΔG. Analisando os resultados, observa-se
que a molécula de OME apresenta um valor mais negativo  de Fullfitness e
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valor aproximado de ΔG comparado a molécula de Olaparibe, indicando que o
OME apresenta uma afinidade pela PARP-1 comparável com o Olaparibe 

Análises feitas através de modelagem computacional e estudos com estruturas
co-cristalizadas  sugeriram que  os  principais  inibidores  de  PARP-1  realizam
ligações  de  hidrogênio  com  resíduos  de  aminoácidos  presentes  no  sitio
catalítico da enzima PARP-1, incluindo ligações  com os resíduos GLY863 e
SER804, além da ligação com TYR907. Observando isso, a molécula do OME
foi  capaz de interagir  com estes  mesmos resíduos de aminoácidos que se
apresentam  como  recurso  essencial  para  inibição  eficaz  da  PARP-1
(ELMASRY, G.F. et al., 2019).

A devida interação da molécula de OME com resíduos do sítio catalítico pode
ser  responsável  pela  inibição da função enzimática  da proteína.  A PARP-1
funciona como um sensor de dano a DNA e transdutor de sinal, que se liga a
quebras de DNA, catalizando a transferência de cadeias poli (ADP-ribose) (Par)
em si  e  em  proteínas  alvos  (PARilação),  promovendo   o  recrutamento  de
efetores de reparo de DNA e modificando a estrutura da cromatina.  Dessa
maneira,  a  inibição  da  atividade  catalítica  da  PARP-1  pelo  OME  pode
interromper  a  PARilação,  impedindo  o  reparo  de  danos  de  fita  simples,
acumulando defeitos no DNA provocados, a exemplo, por eventos oxidativos
do OME (MATEO, J et al., 2019).

CONCLUSÕES

Os resultados de  Docking molecular  indicam que a  molécula do omeprazol
apresenta interação com a proteína PARP-1 semelhante a do Oliparibe, em
virtude  dos  valores  de  afinidade  observados,  bem  como  interações  com
resíduos de aminoácidos presentes no sítio catalítico. Pode-se predizer que a
molécula do omeprazol apresenta previsão de inibir a atividade enzimática de
PARP-1,  diminuindo  reparo  de  danos  ao  DNA  provados  por  eventos
genotóxicos relacionados ao OME.
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