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Resumo 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 1-2 milhões de novos 
casos de leishmaniose ocorrem a cada ano. As drogas disponíveis para 
tratamento têm sérias desvantagens e nenhuma vacina eficaz foi desenvolvida. 
Assim, são necessárias aplicações utilizando abordagens sistêmicas para 
descoberta de novos alvos para drogas/vacinas. Uma destas abordagens é o 
estudo de redes de interação proteica. Portanto, o objetivo principal deste trabalho 
é modelar redes de interação de proteínas para Leishmania braziliensis e 
Leishmania infantum a partir de seus proteomas preditos com base em 
informações estruturais. Para isso, as sequências das proteínas dos organismos 
alvos foram obtidas do TritrypDB e suas estruturas preditas através dos pacotes 
de programas MODELLER e Modpipe e dos servidores MHOLline e Phyre2. 
Posteriormente, essas estruturas passaram por processos de refinamento e foram 
então avaliadas. Um total de 480 e 463 proteínas de Leishmania braziliensis e 
Leishmania infantum, respectivamente, tiveram suas estruturas preditas dentro 
dos parâmetros estereoquímicos e energéticos aceitáveis. Estas foram divididas 
em subgrupos de acordo com sua localização subcelular, e a predição de 
interação foi realizada através do consenso entre o método de acoplamento de 
corpo rígido e acoplamento baseado em modelo. As redes resultantes se 
apresentaram biologicamente consistentes com diferença significativa quando 
comparado às redes aleatórias, e a partir destas, foi possível obter informações 
sobre estrutura, localização subcelular, interações entre proteínas e selecionar 
proteínas importantes para a estabilidade da rede de interação proteica. 

  
Palavras-chave: Simulação de Acoplamento Molecular. Leishmania braziliensis. 

Leishmania infantum. Rede de Interação Proteica. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

 
 

According to the World Health Organization, 1-2 million new cases of 
leishmaniasis occur each year. Available drugs for treatment have serious 
disadvantages, and no effective vaccine has been developed. Thus, applications 
using systemic approaches to discover new targets for drugs/vaccines are 
needed. One such approach is the study of protein interaction networks. 
Therefore, the main objective of this work is to model protein interaction networks 
for Leishmania braziliensis and Leishmania infantum from their predicted 
proteomes, based on structural information. In order to accomplish this, the protein 
sequences from the target organisms were obtained from TritrypDB, and their 
structures predicted through the MODELLER and Modpipe program packages and 
MHOLline and Phyre2 servers. Subsequently, these structures had undergone 
refining processes, and were evaluated. A total of 480 and 463 proteins of 
Leishmania braziliensis and Leishmania infantum, respectively, had their 
structures predicted within the acceptable stereoisomers and energy parameters. 
These were divided into subgroups according to their subcellular localization, and 
the prediction of interaction was carried out through consensus between the rigid 
body docking and docking based on model. The resulting networks were found to 
be biologically consistent with significant differences when compared against 
random networks, and from them, it was possible to obtain information on 
structure, subcellular localization, interactions between proteins in each proteome 
and select proteins important for the stability of the protein-protein network. 

 

Keywords: Molecular Docking Simulations. Leishmania braziliensis. Leishmania 

infantum. Protein-Protein Network. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As leishmanioses se apresentam como uma série de infecções 

mundialmente distribuídas que possuem como agentes etiológicos mais de 20 

espécies de parasitos do gênero Leishmania. Com aproximadamente 1.3 milhões 

de novos casos por ano, as leishmanioses têm se tornado um problema de saúde 

pública mundial.    

  Os medicamentos utilizados no tratamento das leishmanioses apresentam 

várias desvantagens como: elevada toxicidade, diversos efeitos colaterais, custo 

elevado e surgimento de resistência por parte dos parasitos. Somado a isso, 

atualmente nenhuma vacina eficaz contra espécies do gênero Leishmania foi 

desenvolvida.  

Observando o número de casos relatados de leishmanioses e as 

dificuldades no tratamento e prevenção dessas doenças, é possível perceber a 

necessidade de abordagens que permitam uma visão mais ampla do organismo 

estudado, tornando possível a descoberta de novos alvos para o desenvolvimento 

de fármacos e vacinas. Essa visão mais ampla pode ser alcançada através da 

Biologia de Sistemas, que por meio da integração de informações do genoma, 

transcriptoma e proteoma, permite uma maior compreensão dos processos 

biológicos complexos. 

Um dos métodos utilizados na Biologia de Sistemas é o estudo de redes 

biológicas celulares, como as redes de interação proteica, que fornecem 

informações necessárias para predizer quais proteínas de um genoma interagem 

e a maneira que elas interagem. Esta informação é de grande importância pois, 
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normalmente as proteínas não agem isoladamente na realização de funções, e 

sim, atuam formando complexos proteicos. 

Atualmente o estudo de redes de interação de proteína vem sendo 

utilizado em larga escala para diversas aplicações, que incluem: a compressão 

das funções biológicas e o contexto da proteína dentro da rede; o 

estabelecimento das interações e as mudanças na regulação associada à uma 

doença; identificação dos módulos associados com a uma doença, e desta 

maneira, a identificação de estruturas da rede que se apresentem como possíveis 

alvos para fármacos. 

Considerando os pontos levantados acima, é possível notar o grau de 

importância dos estudos que envolvem redes de interação de proteínas. Mais 

especificamente aqueles cujo objetivo é a busca de alvos para drogas e vacinas. 

Deste modo, o estudo de redes de interação de proteínas se apresenta como 

uma ferramenta para auxiliar na seleção de novos alvos potenciais. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Leishmaniose 

Com aproximadamente 1.3 milhões de casos anuais, as leishmanioses 

levam a óbito entre 20.000 e 40.000 pessoas anualmente. Apesar da ocorrência 

em 98 países, 90% dos casos de leishmaniose visceral ocorrem em apenas 6 

países, e 90% dos casos de leishmaniose cutânea em 10 países. O Brasil 

encontra-se nestes dois conjuntos de países (Alvar et al., 2012).   

No Brasil, de acordo com o Guia de Vigilância em Saúde (Ministério da 

Saúde, 2014), a transmissão das leishmanioses de 1993 a 2012, apresentou uma 

média anual de 26.965 casos em vários municípios de todas as unidades 

federadas. Além disso, é possível observar mudanças na sua incidência a partir 

das análises epidemiológicas. Inicialmente, as leishmanioses eram consideradas 

zoonoses de animais silvestres, acometendo pessoas em contato com regiões 

rurais. Posteriormente, a doença começou a ser relatada em zonas rurais 

desmatadas, e em regiões periurbanas. 

As leishmanioses são causadas por parasitos do gênero Leishmania 

pertencentes à família Trypanosomatidae, e compõem um grupo de doenças que 

apresentam vastas manifestações patológicas que podem ser divididas em três 

categorias: 1) leishmaniose visceral, esta representa a forma mais grave da 

doença que é caracterizada pelo desenvolvimento de hepatoesplenomegalia, e 

está principalmente associada às espécies Leishmania infantum e Leishmania 

donovani; 2) leishmaniose cutânea, caracterizada pela presença de lesões 

indolores na pele, e está principalmente associada às espécies Leishmania major, 

Leishmania tropica, Leishmania mexicana e Leishmania braziliensis; 3) 
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Leishmaniose Muco-cutânea que afeta geralmente as mucosas nasais, cavidade 

oral e faringe, e está associada à espécie L. braziliensis (Piscopo & Mallia, 2006). 

2.2 Tratamento e Controle das Leishmanioses 

A intervenção terapêutica utilizada no tratamento das leishmanioses 

geralmente é realizada através do uso de compostos antimoniais. A eficácia 

desses compostos para os dois principais tipos de leishmaniose (cutânea e 

visceral) foi confirmada em 1913 e 1915, contudo, além de apresentarem uma 

elevada toxicidade, eram muito instáveis quando expostos ao clima topical. Essas 

desvantagens motivaram o desenvolvimento dos compostos antimoniais 

pentavalentes, que apresentavam menor toxicidade e maior estabilidade (Haldar, 

Sen, & Roy, 2011).  

Apesar de serem utilizados a várias décadas, o mecanismo de ação dos 

compostos antimoniais pentavalente para leishmanioses não é bem 

compreendido. Porém, alguns estudos propõem que esses compostos, durante a 

metabolização, são convertidos para sua forma trivalente, que se apresenta mais 

ativa e tóxica (Haldar, et al., 2011; Wyllie & Fairlamb, 2006). Assim, mesmo com o 

avanço no desenvolvimento deste tipo de intervenção terapêutica, o tratamento 

com compostos antimoniais apresenta uma gama de efeitos colaterais, desde 

disfunção gastrointestinal, dores musculares difusas, enrijecimento das 

articulações, até a incontinência urinária transitória, arritmias cardíacas e 

pancreatite (Herwaldt, 1999; Murray, Berman, Davies, & Saravia, 2005). 

 Compostos com menor toxicidade também estão sendo utilizados, como a 

anfotericina B lipossomal e a miltefosina. A anfotericina B lipossomal é um 

antibiótico com capacidade de ligar-se tanto as moléculas de ergosterol presentes 
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na Leishmania, quanto ao colesterol presente nos macrófagos do hospedeiro, 

assim seu efeito leishmanicida dá-se pela interação com as moléculas 

necessárias para entrada da Leishmania em células hospedeiras (Paila, Saha, & 

Chattopadhyay, 2010). A miltefosina é um composto antitumoral relatado como 

inibidor de proteína kinase B (PKB) que foi descrito a primeira vez como 

leishmanicida no início de 1980 (Croft & Engel, 2006; Herrmann, Hintze, & 

Gercken, 1981; Ruiter, Zerp, Bartelink, van Blitterswijk, & Verheij, 2003). Desde 

então seu mecanismo de ação para as leishmanioses vem sendo estudado, 

porém continua sem elucidação (Dorlo, Balasegaram, Beijnen, & de Vries, 2012). 

Apesar dos tratamentos citados apresentarem uma toxicidade inferior à dos 

compostos antimoniais, alguns desses medicamentos possuem um elevado 

custo, tornando-os inviáveis em países com alto índice de pobreza, sendo esses 

as áreas mais endêmicas. Além disso, a má utilização clínica desses 

medicamentos tem possibilitado o desenvolvimento de resistência do parasito às 

drogas utilizadas (Tiuman, Santos, Ueda-Nakamura, Dias Filho, & Nakamura, 

2011). Isto pode ser observado na Índia, onde metade dos casos mundiais de 

leishmaniose visceral ocorre, mas apenas 40% dos pacientes com esse tipo de 

manifestação clínica apresentam melhoras com o tratamento (Lira et al., 1999; 

Sundar, 2002; Tiuman, et al., 2011).  

Além dos problemas vinculados ao tratamento das leishmanioses, existem 

dificuldades relacionadas com o desenvolvimento de vacinas, apesar da 

possibilidade de uma vacina ser atestada pela resistência à reinfecção 

apresentada por indivíduos que já se infectaram uma vez, e foram curados 

(Costa, Peters, Maruyama, de Brito, & de Miranda Santos, 2011).  
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Diversas metodologias já foram empregadas na tentativa de se obter uma 

vacina eficaz. Como o processo de inoculação de parasitas vivos, conhecido 

como leishmanização, que ocorreu na antiga União Soviética, Oriente Médio e 

Israel, e foi abandonada devido o desenvolvimento de lesões e imunossupressão 

em alguns indivíduos que passaram pelo procedimento (Greenblatt, 1980; 

Handman, 2001; Nadim, Javadian, Tahvildar-Bidruni, & Ghorbani, 1983). A 

utilização de parasitas mortos ou atenuados, também foi testada em diferentes 

países onde foi relatada eficácia variável, porém apresentaram problemas de 

viabilidade para produção em larga-escala (Antunes et al., 1986; Kumar & 

Engwerda, 2014; Rivier, Bovay, Shah, Didisheim, & Mauël, 1999; Vélez et al., 

2000).      

Outra abordagem que pode ser citada é a utilização de antígenos de 

superfície que a partir de testes em murinos sugeriu a utilização de um complexo 

de  glicoproteínas ligantes de fucose-manose para a obtenção de imunização 

contra a leishmaniose (Palatnik-de-Sousa, Paraguai-de-Souza, Gomes, & 

Borojevic, 1994; Santos et al., 2003), essa abordagem resultou em uma vacina 

veterinária licenciada denominada Leishmune (da Silva et al., 2000; Parra et al., 

2007). No entanto, problemas relacionados a produção, variação genética e 

polimorfismos dificultam o desenvolvimento de vacinas para aplicações em 

humanos (Kumar & Engwerda, 2014).    

 A pesar dos sucessos obtidos e dos avanços notáveis nos estudos, 

nenhuma vacina suficientemente eficaz para utilização em humanos foi 

desenvolvida (Rodrigues, Cordeiro-da-Silva, Laforge, Silvestre, & Estaquier, 

2016). 
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Desta forma, observando os problemas citados anteriormente, torna-se 

evidente a necessidade de estudos com abordagens capazes de integrar as 

informações já disponíveis sobre os parasitos causadores da leishmaniose, 

possibilitando uma visualização ampla do sistema biológico dos parasitos, e desta 

maneira, ponderar potenciais alvos não considerados antes. Assim, aplicações no 

contexto da Biologia de Sistemas, a qual integra diferentes conjuntos de dados, 

como genoma, transcriptoma e proteoma, podem ser utilizadas para busca de 

novos antígenos e alvos para fármacos. 

2.3 Biologia de Sistemas 

Um dos grandes desafios atuais da biologia é a elucidação da organização 

das interações entre as moléculas biológicas presentes nas redes celulares. Esta 

organização surge das interações dinâmicas entre vários componentes celulares, 

como genes, proteínas e metabólitos, e variam em natureza, efeito e força (Sauer, 

Heinemann, & Zamboni, 2007). Para isso, a Biologia de Sistemas apresenta-se 

como uma abordagem ampla capaz de integrar toda informação biológica obtendo 

assim uma visão sistemática do organismo a ser estudado (Pujol, Mosca, Farres, 

& Aloy, 2010), uma vez que a mesma permite simular a organização molecular 

dentro de um contexto biológico. 

Esta área da bioinformática baseia-se nos conceitos de sistema e de 

complexidade, sendo o primeiro referente aos elementos que possuem relação 

entre si, e o segundo referente a condição e relação desses elementos em um 

determinado momento. Por sua vez, sistemas complexos são compostos por 

elementos conectados formando um conjunto capaz de exibir propriedades que 

não seriam visualizadas através da avaliação das propriedades individuais destes 
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elementos. Assim, é possível obter informações, por exemplo, sobre a atividade 

de um determinado fármaco considerando a influência de compostos e enzimas 

sobre ele, isto através da multidisciplinariedade, integração e avaliação dos dados 

(Verli, 2014).    

Um dos métodos utilizados na Biologia de Sistemas que permite uma visão 

ampla do organismo alvo é o estudo de redes biológicas celulares, tais como as 

redes de co-expressão gênica (“gene coexpression network”), onde é possível, 

através da análise topológica da rede, inferir características de organização 

funcional do genoma, identificando assim mecanismos celulares associados a 

processos patológicos (Chan & Loscalzo, 2012). 

Outro tipo de redes biológicas celulares são as redes de interação 

proteína–proteína (“ppi networks”), que fornece informações necessárias para 

predizer quais proteínas de um genoma interagem e a maneira com que elas 

interagem (Harrington, Jensen, & Bork, 2008). 

2.4 Redes de Interação Proteica 

O estudo das redes biológicas celulares é um dos métodos utilizados na 

Biologia de Sistemas, onde o sistema é representado por grafos, em que os nós 

representam os elementos do sistema conectados por arestas. Assim, nas redes 

de interação proteica, os nós representam as proteínas, enquanto as arestas a 

interação dessas proteínas (Ravasz, Somera, Mongru, Oltvai, & Barabasi, 2002; 

Verli, 2014). 

Os grafos podem ser descritos como G(V,E), onde V = (v1,...,vn) é o 

conjunto de vértices ou nós, e E é o conjunto de arestas ou conectores descrito 

por E C V x V. Além disso, os conectores podem se apresentar como direcionais 
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ou não direcionais, o primeiro caso ocorre quando o conector é orientado a uma 

determinada direção, como v1→v2, assim, os nós apresentariam nós sucessores e 

antecessores, onde neste caso, v1 seria antecessor de v2 e v2 sucessor de v1. O 

segundo caso, as arestas não são direcionais, e apresentam conectores 

orientados para ambas direções possíveis, como v1↔v2, desta forma não é 

possível estabelecer sucessores e antecessores. Especificamente para redes de 

interação de proteína, as ligações não são direcionais (Figura 1), isto é, não existe 

um sentido no fluxo de informação (Ravasz, et al., 2002; Verli, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Além disso, as redes de interação de proteína, assim como outros tipos de 

redes biológicas, possuem características topológicas peculiares que podem ser 

avaliadas através de análises matemáticas oriundas da teoria de grafos. Algumas 

dessas características são: distribuição do número de interações e do coeficiente 

de agrupamento seguindo uma lei de potência e efeito de pequeno mundo 

(Barabasi & Oltvai, 2004). 

Nas redes biológicas é possível observar uma grande quantidade de nós 

com poucas interações e uma pequena quantidade de nós com muitas interações 

(Figura 2B). Diferentemente das redes aleatórias (Figura 2A), cuja distribuição do 

número de interações segue uma distribuição de Poisson, as rede biológicas 

possuem uma distribuição do número de interações seguindo uma lei de potência 

A B 

 Figura 1: Representação de um grafo. A) não direcional. B) 
direcional. 
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onde a probabilidade de encontrar um nó com um número K de interações é 

P(K)~K-γ. Sendo γ uma constante da distribuição. Desta maneira, redes biológicas 

são denominadas livres de escala (não apresentam uma escala uniforme no 

número de interações) (Barabasi & Oltvai, 2004). 

 

Outra característica das redes biológicas mencionada anteriormente está 

ligada a topologia modular que estas possuem, ou seja, a presença de módulos 

(grupos de nós altamente interconectados quando comparados com o restante da 

rede). A densidade dos nós é refletida pelo Coeficiente de Agrupamento (C), e o 

valor médio de C para os nós com K interações em redes biológicas segue 

também uma lei de potência (C(K)~K-1). Este conceito de modularidade assume 

que os componentes que formam o módulo possuem função em comum, sendo 

esta, separada das funções dos outros módulos, e que conjuntos de módulos são 

A B Figura 2 - Ilustração de tipos de redes (Verli, 2014). A) representação de uma 
rede aleatória para 109 conectores, cada um realizando valores de conexões 
próximo a 4. B)  representação de uma rede livre de escala para 109 conectores, 
com grau de distribuição seguindo uma lei de potência. Em laranja estão 
representados os conectores hubs, que apresentam um grande número de 
conexões. 
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responsáveis por determinadas funções celulares relativamente independentes de 

outros conjuntos de módulos (Barabasi & Oltvai, 2004; Ravasz, et al., 2002). 

A característica denominada “efeito de pequeno mundo” também é 

encontrada em redes biológicas, pois dois nós distintos quaisquer estão 

conectados por um caminho de poucas ligações. Esta característica é avaliada 

através do comprimento médio do caminho mais curto (Barabasi & Oltvai, 2004). 

Desta maneira pode-se perceber que perturbações locais podem afetar proteínas 

distantes na rede.  

Por fim, as redes biológicas se apresentam como estruturas robustas, uma 

vez que têm a capacidade de se ajustarem em função de mudanças de 

parâmetros que as definem. Assim, se houverem falhas aleatórias em uma 

grande quantidade de nós, os restantes ainda se apresentam compactos o 

suficiente para possuir caminhos que conectem dois nós distintos quaisquer 

(Barabasi & Oltvai, 2004). 

2.5 Interação proteína-proteína 

As interações entre proteínas fornecem informações de alta relevância 

para compreensão dos sistemas biológicos. Essas interações podem ser obtidas 

através de metodologias experimentais, como a técnica de duplo híbrido que 

identifica interações proteína-proteína utilizando testes de interações físicas 

(Harrington, et al., 2008), e os métodos de espectrometria de massa (Ho et al., 

2002). Porém esses métodos ao serem aplicados em larga-escala se apresentam 

como técnicas bastante laboriosas, com um custo elevado, e ainda sujeitas a 

erros sistemáticos (Harrington, et al., 2008; Jansen & Gerstein, 2004). Assim, tais 

obstáculos motivaram o desenvolvimento de métodos computacionais para 
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predição de interações proteicas, objetivando a construção de redes de interação 

com baixo custo e de maneira rápida, possibilitando sua aplicabilidade em larga-

escala, e fornecendo informações detalhadas da interação. 

Existem diversos métodos computacionais para predição de rede de 

interação proteica aplicáveis em larga-escala. Dentre os principais podem ser 

citados: os que detectam a interação através de mineração de texto, métodos 

baseados em algoritmos de aprendizagem de máquinas, os baseados em 

homologia de sequência utilizando banco de dados de interação, e métodos 

baseados em contexto genômico e informação estrutural (Kiel, Beltrao, & Serrano, 

2008; Kim et al., 2008; Matthews et al., 2001; Yu et al., 2004; Zahiri, Bozorgmehr, 

& Masoudi-Nejad, 2013).  

 A predição de interação através de mineração de texto utiliza banco de 

dados de artigos publicados, que são então explorados através de buscas 

automatizadas por padrões de texto predefinidos, desta maneira, a qualidade da 

predição depende da quantidade de artigos presente no banco de dados (Jaeger, 

Gaudan, Leser, & Rebholz-Schuhmann, 2008).  

 Os métodos por aprendizagem de máquinas consistem em busca de 

padrões para predição de interação através de algoritmos que utilizam modelos 

matemáticos. A partir de dados de interação proteica já resolvidos e de dados de 

proteínas que não interagem, conhecidos como conjunto de dados de 

treinamento, a ferramenta impõe interações em novos pares de proteínas 

anteriormente desconhecidas (Lo, Cai, Chen, & Chung, 2005; Zahiri, et al., 2013). 

Dentre os algoritmos de aprendizagem de máquina mais utilizados estão 

Máquinas de Vetores de Suporte, do inglês Support Vector Machine (SVM). Este 

conceito computacional classifica os dados de exemplo, obtidos a partir de banco 
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de dados, em duas amplas categorias, e a partir das características constrói um 

modelo capaz de impor as categorias a um novo conjunto de dados desconhecido 

(Zahiri, et al., 2013).   

Outros algoritmos para este tipo de predição utilizam o conceito de redes 

neurais artificias, que através de modelos matemáticos inspirados na arquitetura 

dos sistemas neurais biológicos realizam o reconhecimento de padrões. Este 

modelo consiste de uma quantidade diversificada de camadas, onde cada 

camada está ligada a próxima camada e o peso das ligações são ajustados a 

partir de um conjunto de treinamento. O modelo mais comum apresenta 3 

camadas, sendo essas: camada de entrada, que recebe os padrões, camada 

intermediária que realiza o reconhecimento desses padrões, e camada de saída 

onde é apresentado a solução do problema, assim a camada de saída classifica a 

dupla de proteínas como interação ou não interação (Zahiri, et al., 2013). 

A predição através de homologia de sequência utilizando bases de dados 

de interação, prediz uma interação a partir da comparação do proteoma alvo com 

redes de interação já determinadas, utilizando similaridade de sequência.  Este 

tipo de metodologia foi empregado anteriormente para construção de rede de 

interação proteica de espécies do gênero Leishmania (Florez et al., 2010; 

Rezende, Folador, Resende, & Ruiz, 2012). 

Dentre os principais métodos baseados em contexto genômico encontram-

se os métodos de co-localização, método bastante aplicável em genomas 

bacterianos, que prediz a interação a partir da localização dos genes no genoma 

(Muley & Ranjan, 2012); E o método de relação Filogenética, que utiliza a 

semelhança na distribuição filogenética das proteínas alvo, partindo da premissa 

de que proteínas funcionalmente relacionadas permanecem juntas em muitas 
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espécies, pois a perda de uma proteína envolvida em uma interação 

consequentemente desencadeia instabilidade na função realizada por elas, 

levando a perda do segundo membro do par de interação (Guimarães, Jothi, 

Zotenko, & Przytycka, 2006).  

 A predição de interação por informação estrutural utiliza do modelo chave-

fechadura proposto em 1894 por Emil Fisher, e através de complementaridade 

físico-química de estruturas proteicas ou através de similaridade de estrutura 

entre as proteínas alvo e proteínas com interações já conhecidas, é capaz de 

inferir interação entre as proteínas em questão (Edwards et al., 2002). Para que 

essa metodologia seja aplicada em larga escala, levando em consideração a 

grande diferença entre o número de proteínas com sequência conhecida e 

aquelas com estrutura resolvida, muitas vezes é necessário utilizar de métodos 

computacionais para prever a estrutura proteica, mesmo assim, esta metodologia 

apresenta precisão e cobertura superiores às previsões que não utilizam 

informação estrutural (Q. C. Zhang et al., 2012). 

2.6 Predição estrutural proteica 

A conformação de uma proteína é essencial para que esta desempenhe 

sua função, isto inclui sua interação com outras proteínas. O enovelamento que 

leva a proteína do estado desenovelado, caracterizado por uma alta entropia 

conformacional, para a conformação nativa é impulsionado principalmente pelo 

chamado efeito hidrofóbico, onde os aminoácidos hidrofóbicos tendem a se 

agrupar na porção interior da proteína, enquanto os aminoácidos hidrofílicos na 

porção superficial da proteína (J. C. Lee & Timasheff, 1981; Verli, 2014).  
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Informações sobre a conformação proteica são de grande relevância para 

ciência, sendo utilizada na avaliação de drogabilidade e planejamento racional de 

fármacos baseado nas características da superfície proteica, planejamento de 

experimentos sítio-dirigido, simulação de interação fármaco–proteína e proteína-

proteína, entre outros (Hopkins & Groom, 2002; Verli, 2014).  

 A determinação da conformação proteica pode ser realizada através de 

técnicas experimentais, tais como cristalografia de raios X e ressonância 

magnética nuclear, ou ainda predita por métodos computacionais baseados em 

simulação de forças físicas e dinâmicas moleculares ou baseados em 

comparações (Baker & Sali, 2001; Hopkins & Groom, 2002). Os critérios de 

escolha entre as metodologias computacionais podem ser visualizados na Figura 

3. 

As técnicas experimentais para determinação da estrutura proteica são 

laboriosas e pouco aplicáveis em larga escala, isso motivou o desenvolvimento de 

diferentes métodos computacionais para obtenção da estrutura tridimensional de 

proteínas. Atualmente, esses métodos in-silico são divididos em: métodos 

baseados em estrutura molde e métodos independentes de estrutura molde 

(Martí-Renom et al., 2000; Rangwala & Karypis, 2011).  

Um do métodos computacionais para obter a estrutura tridimensional de 

uma proteína baseados em estrutura molde é o método de modelagem 

comparativa que baseia-se na comparação de uma sequência de aminoácidos 

com estrutura terciária desconhecida e sequências de aminoácidos de proteínas 

com estruturas tridimensionais já resolvidas através de métodos experimentais 

depositadas em bancos de dados públicos, tais como o RCSC-PDB (Research 

Collaboraty for Structural Bioinformatics – Protein Data Bank) (Berman et al., 
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2000; Bernstein et al., 1977). A primeira etapa deste método é o alinhamento 

entre a sequência alvo e uma proteína molde que possua estrutura resolvida. 

Posteriormente, algoritmos, que se baseiam em técnicas de corpos rígidos ou de 

satisfação de restrições espaciais, são aplicados para extrair informações da 

estrutura 3D molde e transferir para o modelo a ser gerado (Martí-Renom, et al., 

2000; Verli, 2014). 

Outra forma de se obter a estrutura proteica terciária utilizando estruturas 

molde é o método de predição de enovelamento (threading); este permite a 

modelagem de estruturas que possuem baixa similaridade no nível primário com 

as proteínas de estrutura tridimensional resolvidas. A premissa básica desta 

técnica é que as estruturas terciárias das proteínas são mais conservadas do que 

suas sequências de aminoácidos. Sendo assim, haveria um limite de 

dobramentos proteicos possíveis. Na primeira etapa deste método é realizado o 

reconhecimento do tipo de enovelamento através da análise de estrutura 

secundária, polaridade e hidrofobicidade. Posteriormente o alinhamento da 

sequência de aminoácidos com estruturas depositadas em bancos de dados é 

realizado, e moldes são selecionados através de biblioteca de fragmentos. A 

construção do modelo é realizada através de técnicas semelhantes a modelagem 

comparativa. (Verli, 2014; Y. Zhang, 2008). 

Também é possível predizer a estrutura de uma proteína, sem que esta 

apresente identidade/similaridade com proteínas de estrutura tridimensional 

conhecida. Assim, a modelagem ab-initio é, dos métodos computacionais, a mais 

independente de estruturas moldes. Este método busca um modelo por 

minimização de energia, partindo de dois princípios: a estrutura nativa de uma 

proteína é a que se encontra próximo ao mínimo global de energia livre; E todas 
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as informações referentes à estrutura nativa de uma proteína estão contidas em 

sua sequência de aminoácidos (Baker & Sali, 2001; Verli, 2014; Q. C. Zhang, et 

al., 2012). Em contra partida, esta metodologia é somente aplicável a pequenas 

proteínas, demanda um alto custo computacional e possui uma confiabilidade 

inferior as metodologias citadas anteriormente (Baker & Sali, 2001; Verli, 2014). 

 

 

 

Figura 3: Fluxograma para escolha do método para busca conformacional de uma proteína 
(Verli, 2014). Apresenta as principais metodologias computacionais para predição de estrutura 
proteica e os critérios para escolha de cada método. 
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2.7 Construção da rede de interação proteica usando informação estrutural  

No contexto da bioinformática aplicada a estudos estruturais, métodos de 

simulação de dinâmica molecular em nível atômico vêm sendo utilizados para 

compreensão dos mecanismos de interação entre proteínas. Esses métodos 

levam em consideração a movimentação dos átomos de uma molécula em meios 

sólidos, líquidos ou gasosos, com função do tempo seguindo as leis de 

movimento de Newton. No entanto, as ferramentas disponíveis para realização 

dessas metodologias são pouco aplicáveis a dados em larga escala, seja pelo 

tempo computacional exigido ou custo de execução (Masahito Ohue, Matsuzaki, 

Uchikoga, Ishida, & Akiyama, 2014; van de Waterbeemd et al., 1997). 

Assim, uma das formas utilizadas para construção de redes de interação 

proteica utilizando informação estrutural é através do acoplamento (docking) 

macromolecular ou acoplamento de corpo rígido, no qual é feita uma pesquisa 

exaustiva de orientações de uma molécula em relação à outra a partir de suas 

coordenadas atômicas (Figura 4) (Smith & Sternberg, 2002). Esta busca exaustiva 

leva em consideração características físico-químicas, que estão relacionadas com 

as interações que possam ser formadas, como as ligações de hidrogênio, 

interações provenientes do efeito hidrofóbico, interações de van der Waals, 

interações eletrostáticas e as ligações covalentes. Também são levadas em 

consideração, características estruturais que estão associadas aos arranjos 

espaciais moleculares, dados por variações na orientação, posicionamento 

espacial e rotações de ligações químicas das moléculas interativas (Verli, 2014). 
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Figura 4: Predição de complexo proteico por Acoplamento Macromolecular (Szilagyi & 
Zhang, 2014): Construção do complexo pela montagem das estruturas dos monômeros em seus 
estados não ligados. O complexo final selecionado apresenta a melhor forma de 
complementariedade, energia livre e parâmetros eletrostáticos entre as interfaces dos 
componentes do complexo encontrado pelo programa. 

 

 

Outro método de predição de interação proteica baseado na informação 

estrutural é o acoplamento baseado em moldes. Este baseia-se na construção de 

complexos proteicos a partir de informações de complexos proteína-proteína 

resolvidos experimentalmente (Figura 5). Nesta metodologia, os moldes de 

interação entre cadeias proteicas são identificados a partir de uma biblioteca de 

complexos resolvidos, realizando assim um alinhamento de sequência ou 

estrutural das cadeias das proteínas alvo com as da biblioteca. E finalmente é 

realizada a construção do complexo pela sobreposição das proteínas alvo com as 

proteínas dos complexos resolvidos, e os resultados são avaliados através de 
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pontuações que medem a semelhança estrutural entre os componentes dos dois 

complexos (Szilagyi & Zhang, 2014; Qiangfeng Cliff Zhang et al., 2012). 

 

  

  

 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Predição de interação proteína-proteína baseada em um molde (Zhang et 
al., 2012). Tem-se a sequência de um par de proteínas alvo (QA, QB), seus modelos (MA, 
MB) são construídos. Após essa construção, encontra-se dois vizinhos estruturais 
próximos que interajam e que a estrutura desta interação esteja depositada em um banco 
de dados. Na figura os vizinhos estruturais que interagem são representados por: (NA1, 
NB3). Assim, por sobreposição dos modelos das proteínas alvo com seus respectivos 
vizinhos estruturais, um complexo é construído. 
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A avaliação dos complexos construídos a partir de um molde pode levar 

em consideração: a distância entre os componentes do complexo, baseada na 

distância das estruturas do molde; o número e a fração dos pares de resíduos que 

interagem no molde que foram conservados no complexo construído; a distância 

entre cada par de resíduos da interface de cada componente do complexo, 

baseado nas distâncias dos mesmos resíduos do molde e o número de resíduos 

da interface do complexo que alinham com os da interface do molde. A partir de 

abordagens estatísticas, as pontuações são combinadas em um único termo 

capaz de avaliar o complexo (Qiangfeng Cliff Zhang, et al., 2012). 

 Apesar da complexidade na predição de interação proteína-proteína 

utilizando informação estrutural, a duas metodologias citadas vem sendo 

aplicadas em larga-escala (Masahito Ohue, et al., 2014; Szilagyi & Zhang, 2014), 

e mostram-se ferramentas promissoras para construção de redes de interação 

proteica (Wass, Fuentes, Pons, Pazos, & Valencia, 2011; Yoshikawa, Tsukamoto, 

Hourai, & Fukui, 2009). 

2.8 Aplicação das redes de Interação proteica 

As aplicações para o estudo das redes de interação proteica são diversas. 

Uma dessas aplicações é a busca por novos genes associados com o câncer, 

que pode ser ilustrada através das análises feitas na rede de interação proteica 

de câncer colorretal, onde foram encontrados 35 genes a mais do que os 

encontrados por perfil de expressão gênica (B.-Q. Li, Huang, Liu, Cai, & Chou, 

2012). Além disso, Vinayagam e colaboradores também previram moduladores de 

sinal celular desconhecidos anteriormente em humanos, a partir do estudo 
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topológico de redes de interação. Esses moduladores ainda foram validados 

experimentalmente (Vinayagam et al., 2011).  

Outras aplicações promissoras no estudo de redes é a busca por novos 

alvos para fármacos e a previsão dos seus efeitos colaterais (Mizutani, Pauwels, 

Stoven, Goto, & Yamanishi, 2012). Dentro da parasitologia, esta aplicação foi 

executada em nematódeos, como a Brugia malayi, causador da filariose linfática 

(Taylor et al., 2011), e protozoários, como o Plasmodium falciparum, um dos 

agentes patológicos da malária, onde a partir da rede de interação foi possível 

selecionar proteínas com domínios drogáveis que se apresentaram importantes 

na estabilidade da rede (LaCount et al., 2005).  

Considerando o aumento no número de sequências genômicas completas, 

a grande quantidade de metodologias computacionais disponíveis, e por fim as 

deficiências citadas sobre as drogas utilizadas contra parasitos causadores das 

leishmanioses, além dos estudos já realizados anteriormente dentro da 

parasitologia, é possível observar que metodologias que envolvem as redes de 

interação de proteínas apresentam-se como uma abordagem promissora para 

auxiliar na busca por novos alvos para fármacos e vacinas eficazes contra 

espécies do gênero Leishmania. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

Modelar redes de proteínas para L. braziliensis e L. infantum a partir de 

seus proteomas preditos utilizando informação estrutural. 

3.2 Objetivos específicos 

1. Realizar a modelagem estrutural proteica em larga escala das proteínas 

presentes nos proteomas preditos dos organismos alvos do estudo; 

2. Avaliar as ferramentas de acoplamento e métricas de pontuação frente a 

controles positivos e negativos. 

3. Realizar o acoplamento macromolecular entre os modelos gerados; 

4. Realizar o acoplamento baseado em molde utilizando os modelos gerados; 

5. Avaliar as redes de interação de proteínas frente às propriedades das 

redes biológicas e realizar cálculos para índices topológicos para as proteínas 

presentes nas redes; 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Um fluxograma que apresenta a metodologia empregada no presente 

trabalho pode ser visualizado na Figura 6. 
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4.1 Obtenção dos dados 

 As sequências das proteínas de L. braziliensis e L. infantum, foram obtidos 

a partir da base de dados TriTrypDB (Aslett et al., 2010) no dia 03 de março de 

2014. Sendo o proteoma de L. braziliensis versão 8.0 

(LbraziliensisMHOMBR75M2904) e L. infantum versão 8.0 (LinfantumJPCM5). 

4.2 Modelagem estrutural proteica 

4.2.1 Modelagem através do programa Modeller 

Para predição das estruturas a partir de modelagem comparativa, foi 

realizada uma busca por estruturas resolvidas experimentalmente (moldes) 

semelhantes às proteínas alvo, através da ferramenta de alinhamento Basic Local 

Alignment Search Tool protein (Blastp) (Altschul, Gish, Miller, Myers, & Lipman, 

1990; Camacho et al., 2009). As proteínas dos organismos alvos do estudo foram 

alinhadas contra as proteínas presentes no Protein Data Bank (PDB) (Berman, et 

al., 2000; Bernstein, et al., 1977; Rose et al., 2015) carregadas no dia 08 de abril 

de 2014; apenas moldes que apresentassem um valor superior a 50% de 

identidade e 80% de cobertura em relação ao alvo no alinhamento foram 

selecionados. 

 As sequências das proteínas alvo e as coordenadas atômicas dos moldes 

obtidas do PDB foram submetidos ao algoritmo de alinhamento do programa 

Modeller versão 9.14, que utiliza além da sequência, informações estruturais do 

molde para construção do alinhamento. Assim, as sequências das proteínas alvo 

com as sequências dos moldes foram alinhadas, e o arquivo resultante do 

alinhamento foi submetido ao algoritmo padrão de construção dos modelos, 
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disponibilizado com o pacote de programas Modeller (Sali & Blundell, 1993; Webb 

& Sali, 2014). 

 O algoritmo de predição estrutural do pacote Modeller prediz modelos 

tridimensionais a partir da modelagem comparativa utilizando o alinhamento da 

sequência alvo com a sequência do molde, e extraindo as restrições espaciais a 

partir do arquivo de coordenadas atômicas do molde (arquivo PDB) obedecendo 

aos termos de uma função de densidade de probabilidade baseados em dados 

empíricos. Já seu algoritmo de alinhamento sequência-sequência baseia-se no 

método de programação dinâmica, que leva em consideração além da sequência 

do molde, as informações estruturais presentes no arquivo PDB do molde (Webb 

& Sali, 2014).  

 Outro algoritmo de alinhamento denominado Mafft (versão 7) também foi 

utilizado. Este além de apresentar sistema de pontuação diferente do empregado 

pelo pacote Modeller, utiliza dois métodos heurísticos, o método progressivo de 

Feng e Doolittle (Feng & Doolittle, 1987) e o de refinamento iterativo que levam 

em consideração informações evolutivas para gerar o alinhamento (Katoh, 

Misawa, Kuma, & Miyata, 2002; Katoh & Standley, 2013). 

 

4.2.2 Modelagem através dos programas Phyre2, Mholline e Modpipe 

 As sequências alvo que não tiveram seus moldes com porcentagem de 

identidade e cobertura satisfatórios através da ferramenta Blastp foram 

submetidas ao servidor Protein Homology/analogy Recognition Engine (Phyre) 

versão 2.0 e ao pacote de ferramentas Mholline, para construção de seus 

modelos (Capriles et al., 2010; Lawrence A. Kelley & Sternberg, 2009). 
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 O programa Phyre versão 2.0, constrói os modelos através de 

metodologias de predição utilizando múltiplos moldes e predição de 

enovelamento. Em sua primeira etapa há uma construção do perfil da proteína 

alvo que é composto do alinhamento contra proteínas de estrutura conhecida e 

predição de estruturas secundárias da sequência de interesse. Posteriormente 

este perfil é convertido em um modelo oculto de Markov (Hidden Markov Model - 

HMM) e este modelo é comparado contra um bancos de dados de HMM de 

proteínas com estrutura conhecida através do algoritmo de alinhamento HHsearch 

(Söding, 2005). Os modelos são então construídos com base nos fragmentos dos 

moldes selecionados e por fim é inserido as cadeias laterais (Eswar et al., 2003; 

L. A. Kelley, Mezulis, Yates, Wass, & Sternberg, 2015; Lawrence A. Kelley & 

Sternberg, 2009). 

 A ferramenta Mholline utiliza um combinado de programas para todas as 

etapas necessárias à construção dos modelos. Dentre os programas estão o 

pacote Modeller e o algoritmo BlastP, porém, diferente dos métodos já citados, a 

escolha do molde pelo Mholline depende da pontuação resultante do programa 

Blast Automatic Targeting for Structure (BATS), que utiliza abordagens 

estatísticas para avaliar os valores de alinhamento resultantes do Blast (Capriles 

et al., 2010).  

As proteínas que não foram modeladas pelos programas anteriores foram 

ainda submetidas ao pacote Modpipe versão 2.2.0 (Eswar, et al., 2003). Este 

pacote é uma versão automatizada do pacote de programas Modeller, que além 

do alinhamento sequência-sequência, disponibiliza a busca por moldes por 

alinhamento de perfil a partir da construção de um perfil para a sequência de 

interesse e comparação deste com perfis depositados em bancos de dados. Este 
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alinhamento é realizado pelo algoritmo do programa IMPALA (Schaffer et al., 

1999). 

4.3 Avaliação dos modelos 

 Os modelos gerados foram avaliados utilizando valores de qualidade 

extraídos a partir de suas coordenadas atômicas preditas, sendo assim foram 

avaliados os parâmetros estereoquímicos e valores de energia livre de cada 

modelo. 

Os parâmetros estereoquímicos foram obtidos a partir da análise da 

geometria geral e local do modelos gerados, através do programa Procheck 

(Laskowski, Macarthur, Moss, & Thornton, 1993). Este programa avalia os 

ângulos planos, os comprimentos de ligação e os ângulos torcionais φ (phi) e ψ 

(psi), que são responsáveis pela variação da conformação da cadeia principal, 

considerando as combinações típicas desses ângulos para formação de α-hélice 

e folhaβ. Por fim, através da combinação desses ângulos, a ferramenta produz o 

gráfico de Ramachandran, no qual pode ser visualizado os aminoácidos que 

tiveram seus valores descritos como esterioquimicamente mais favoráveis (Core) 

ou desfavoráveis (Disallowed) (Engh & Huber, 1991; Laskowski, et al., 1993; 

Morris, Macarthur, Hutchinson, & Thornton, 1992). O valor de energia livre foi 

avaliado através do potencial estatístico normalizado Discrete Optimized Protein 

Energy (DOPE), calculado pelos métodos do pacote de programas Modeller 

(Shen & Sali, 2006). Os limiares foram escolhidos de acordo com a 

recomendação de cada programa, assim, as proteínas com estrutura predita mais 

próxima da estrutura nativa apresentam valores de CORE>=90% e DOPE<=-1. 
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 Após a avaliação dos modelos gerados, para aumentar a precisão da 

estrutura predita, os modelos foram submetidos ao refinamento de estruturas 

descrito a seguir e posteriormente reavaliados.  

4.4 Refinamento dos modelos e reavaliação 

 De maneira geral, as ferramentas disponíveis com metodologia baseada 

em molde conseguem prever de maneira eficiente as estruturas das proteínas de 

interesse. Porém, para utilização dos modelos nas próximas etapas do projeto, 

como a predição de interação através de acoplamento, o refinamento atômico (full 

atomic) se faz necessário para aumentar a resolução dos modelos (Bradley, 

Misura, & Baker, 2005; J. Zhang, Barz, Xu, & Kosztin, 2015). 

Para alcançar esse objetivo foi utilizado o programa ModRefiner (Xu & 

Zhang, 2011), que adiciona átomos de carbono e nitrogênio à cadeia principal 

utilizando os parâmetros de distância, ângulos internos e ângulos de torção; além 

disso, a ferramenta realiza a minimização de energia da cadeia principal, com 

base em análise estatística de estruturas experimentais; e por fim, o programa 

adiciona os átomos das cadeias laterais, e realiza minimização de energia para 

todos os átomos.  

 Os modelos refinados construídos pelo programa ModRefiner foram 

reavaliados como descrito no tópico 4.3, e suas métricas foram comparadas as 

métricas das estruturas iniciais sem o refinamento. Os modelos que apresentaram 

melhores métricas, podendo então ser descritos como mais próximos da estrutura 

nativa, foram utilizados para construção da rede utilizando a metodologia de 

acoplamento macromolecular.  
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4.5 Avaliação do desempenho das ferramentas de acoplamento e métricas 
de pontuação  

 

As ferramentas Megadock versão 4.0.2 e Patchdock versão 1.3, possuem 

algoritmos baseados em complementariedade de forma, e que levam em 

consideração as propriedades físico-químicas. A ferramenta Megadock, possui 

metodologia semelhante e desempenho compatível ao programa de predição de 

interação ZDOCK (Chen, Li, & Weng, 2003; Chen & Weng, 2002), o qual 

apresenta um dos melhores resultados no evento bienal de avaliação de predição 

de interações (Critical Assessment of Prediction of Interactions - CAPRI). Neste 

evento, proteínas com interação identificada através de métodos experimentais, 

ainda não publicadas, são submetidas aos programas de predição de interação, 

sendo possível avaliar o desempenho dessas ferramentas e compara-las  

(Lensink & Wodak, 2010; Mintseris et al., 2007).  

Por outro lado, a ferramenta Megadock, diferentemente da ferramenta 

ZDOCK, apresenta a possibilidade de paralelização utilizando a plataforma de 

computação CUDA (Compute Unified Device Architecture), o que permite uma 

redução significativa do tempo de processamento computacional (M. Ohue et al., 

2014).  

A ferramenta Patchdock, assim como as ferramentas citadas 

anteriormente, apresentou um bom desempenho na CAPRI, além de ser uma das 

técnicas mais rápidas disponíveis (Mashiach et al., 2010). Portanto, devido a 

esses motivos, essas ferramentas foram escolhidas para incorporar a metodologia 

deste trabalho.  

Para tanto, as ferramentas foram primeiramente testadas frente a um 

controle positivo composto por proteínas com interação conhecida obtidas do 
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banco de teste de acoplamento de proteína-proteína versão 4.0 (Hwang, Vreven, 

Janin, & Weng, 2010) com uma única cadeia descrita no arquivo PDB referente à 

sua estrutura em forma não ligada, e um controle negativo composto por 

proteínas que não interagem obtidas da base de dados Negatome 2.0 (Blohm et 

al., 2014). 

 Desta forma foram obtidos os resultados considerados verdadeiros 

positivos e verdadeiros negativos, assim como os falsos positivos e falsos 

negativos. Posteriormente foi realizada a análise de desempenho das duas 

ferramentas através da metodologia da curva ROC (Receiver Operating 

Characteristics) aplicada no  ambiente de programação R utilizando o pacote 

ROCR (Sing, Sander, Beerenwinkel, & Lengauer, 2005). 

 A Curva ROC é um diagrama da proporção de verdadeiros positivos (True 

Positive Rate -TPR), que representa a sensibilidade da ferramenta que está 

sendo avaliada, em função da proporção de falsos positivos (False Positive Rate 

– FPR). A relação desta taxa com a especificidade da ferramenta avaliada se dá 

através da operação 1 menos FPR (1 - FPR). Assim, em uma predição ideal o 

TPR é igual a 1 e o FPR igual a 0, formando uma área sob a curva (AUC - Area 

Under the Curve) igual a 1. Porém em um conjunto de dados aleatório, o valor de 

AUC é de 0.5, devido a chance de um dado ser predito como positivo ou negativo 

ser a mesma (Muley & Ranjan, 2012). 

 Para obter as métricas necessárias para construção da curva ROC, 

sabendo que a predição de interação através do acoplamento macromolecular 

produz uma grande quantidade de estruturas (soluções) referentes à possível 

interação, e que eventos que ocorrem de forma aglomerada provavelmente não 

são aleatórios, técnicas baseadas no princípio de agrupamento foram utilizadas. 
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Desta maneira é possível inferir se o conjunto de estruturas resultantes do 

acoplamento macromolecular tem potencial de prever uma interação possível ou 

se seu resultado é aleatório, descrevendo uma interação que provavelmente não 

poderá ser observada para o organismo alvo do estudo (Kozakov, Clodfelter, 

Vajda, & Camacho, 2005; S. C. Li & Ng, 2010). 

Três ferramentas foram utilizadas para obter os valores das métricas 

utilizadas na construção da curva ROC: 1) PPI-score, algoritmo do programa 

Megadock; 2) Calibur versão 2013-04-15 (S. C. Li & Ng, 2010); 3) o módulo 

pyRMSD versão 4.0 da linguagem de programação python (Gil & Guallar, 2013). 

Para cálculo da primeira métrica, o PPI-score, que é referente a afinidade 

das proteínas, a ferramenta utiliza a melhor solução classificada pelo Megadock 

como estrutura representante e o conjunto de 1000 soluções com melhores 

posições como representantes do conjunto total. Assim, é calculado um z-score 

de cada uma das 1000 soluções frente a solução com a melhor posição, e um 

valor de score é atribuído ao acoplamento baseado na semelhança do conjunto 

total à estrutura representante (Masahito Ohue, et al., 2014). 

 O segundo valor, o Valor-Calibur, foi obtido através do algoritmo de 

agrupamento Calibur. Este valor refere-se ao limiar de distância média entre os 

átomos (Root-Mean-Square Deviation - RMSD) para construção dos grupos. Além 

disso, esse limiar é calculado para que somente x por cento dos valores de RMSD 

par-a-par das soluções estejam abaixo dele. Contudo o algoritmo utiliza uma 

heurística ao invés de calcular uma matriz n X n de valores de RMSD, onde n é o 

número de soluções a serem avaliadas. Assim, o programa seleciona 

aleatoriamente 10 soluções de cada 100, e realiza o cálculo de RMSD entre 

carbonos alfa dos pares dessas soluções e desta maneira define o limiar ideal 
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para agrupar todas as soluções. Para calcular o valor x mencionado acima, o 

algoritmo aplica a seguinte fórmula: x=min(100n-1/4,10), onde n é o número de 

soluções avaliadas (S. C. Li & Ng, 2010). 

 Para obtenção e analise do terceiro valor utilizado, considere um conjunto 

de pontos em um plano, onde cada ponto representa uma solução. A distância 

entre os pontos é medida pelo RMSD entre as soluções. Se separando as 

soluções em grupos por RMSD, e a distribuição destes grupos for aleatória, não 

haverá uma escala de comprimento característico. No entanto, se o resultado 

representar uma interação provável, haverá uma quantidade de soluções com 

baixo valor de RMSD, causada pela semelhança entre as soluções, formando 

assim um pico em sua distribuição, seguido de um mínimo (Kozakov, et al., 2005).  

Desta maneira é possível calcular a profundidade da separação entre os 

dois primeiros picos da distribuição. Esta profundidade é o terceiro valor utilizado, 

que aqui foi denominado de ∆ (Delta), sendo ∆ = f-max-f-mim/f-max, onde f-max é 

a altura do primeiro pico na distribuição, formado pelo primeiro grande grupo de 

soluções e o f-mim é a profundidade após o pico f-max, formada pelo menor 

grupo de soluções após o fmax (Kozakov, et al., 2005). Se ∆ = 0, não há 

separação das escalas nos grupos, no entanto, se ∆ = 1, há separação entre as 

escalas, tornando a separação em grupos ideal, como apresentado por Kozakov e 

colaboradores quando empregaram essa metodologia a um conjunto de dados, 

onde pode ser citado o complexo de DNAse 1ATN presente no PDB (Figura 7). 

Para aplicação deste método, é necessário obter o valor de RMSD para todos os 

pares de um conjunto de soluções e posteriormente separá-los em grupos de 

acordo com o RMSD. Para isso foi utilizado o módulo pyRMSD versão 4.0 da 

linguagem de programação python (Gil & Guallar, 2013).  
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Figura 7: Distribuição do RMSD de estruturas do complexo 1ATN do PDB geradas a partir 
de Acoplamento (Kozakov et al., 2005). 

 

Todas as métricas acima citadas foram calculadas para o grupo controle 

positivo e negativo. Posteriormente, através da construção da curva ROC e 

análise da especificidade e sensibilidade foi escolhido a métrica e os limiares 

capazes de selecionar os resultados do acoplamento que representassem uma 

provável interação. 

4.6 Predição da localização subcelular e Acoplamento Macromolecular 

 Para reduzir a chance de falsos positivos e melhorar o tempo 

computacional dispendido durante a realização do acoplamento macromolecular, 

a extensão Wolf Psort do programa Psort II para predição de localização 

subcelular foi utilizada. O algoritmo do Wof Psort utiliza o método K-nearest-

neighbor para reconhecimento de padrões de sítios de localização a partir de um 

conjunto de treinamento, onde é calculada a distância euclidiana entre as 

sequências de interesse e o conjunto de treinamento, e são estimados os sítios 

mais prováveis (Horton et al., 2007). A partir dessa metodologia foi possível dividir 

o conjunto de proteínas em grupos de acordo com a localização subcelular, 
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reduzindo assim a chance de predizer uma interação entre proteínas que não 

estão no mesmo compartimento celular. 

Assim, os modelos de cada grupo criado a partir da localização, foram 

então submetidos a construção do acoplamento macromolecular através dos 

programas, Megadock versão 4.0.2, algoritmo de acoplamento macromolecular 

com base em complementariedade e propriedades físico-químicas (Masahito 

Ohue, et al., 2014), e o PrismProtocol versão 1.0 (Tuncbag, Gursoy, Nussinov, & 

Keskin, 2011), algoritmo baseado em modelo. 

 O algoritmo do PrismProtocol é composto de quatro etapas, seguindo a 

premissa de que se as interfaces de interação de proteínas complementares são 

semelhantes as regiões de superfície de quaisquer outras proteínas, existe uma 

probabilidade dessas proteínas interagirem através dessa mesma região. Na 

primeira fase do algoritmo é extraída a região de superfície das proteínas alvo. 

Em seguida, através de alinhamento de estrutura, é realizada uma busca por um 

conjunto molde de complexos proteicos, e avaliada a região de superfície em 

busca de resíduos espaciais que serão então comparados aos resíduos espaciais 

das proteínas de interesse, este processo é realizado através da ferramenta 

Multiprot (Shatsky, Nussinov, & Wolfson, 2004). Na terceira fase, a estrutura de 

interação é construída e avaliada baseada na estrutura molde e finalmente a 

estrutura é refinada e flexibilizada pelo algoritmo FiberDock (Mashiach, Nussinov, 

& Wolfson, 2010) com o objetivo de resolver conflitos espaciais e classificar as 

soluções levando em consideração sua energia livre (Ogmen, Keskin, Aytuna, 

Nussinov, & Gursoy, 2005; Tuncbag, et al., 2011). 

 De acordo com Ohue e colaboradores (M. Ohue, Matsuzaki, Shimoda, 

Ishida, & Akiyama, 2013) complexos preditos através da metodologia baseada em 
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molde com energia livre inferior a -10kcal/mol representam uma interação 

possível. 

 Paralelamente, o programa Megadock utiliza o algoritmo de Katchalski-

Katzir que busca soluções prováveis em um espaço 3D baseado em 

Transformada Rápida de Fourier (Fast Fourier Transform - FFT) acoplamento de 

corpo rígido, com a função de pontuação considerando complementariedade 

geométrica e energia eletrostática (Masahito Ohue, et al., 2014). Através deste 

programa foram construídas 10800 soluções para cada par de proteínas, sendo 3 

soluções para cada rotação, e calculados os valores de ∆, PPI-score e valor-

Calibur como descrito no tópico 4.5 da metodologia para as 1000 melhores 

soluções. O número de soluções construídas está de acordo com recomendação 

dos desenvolvedores das ferramentas. 

 Assim, foi atribuído interação para os pares de proteínas que obedeciam 

aos limiares obtidos de ∆, PPI-score e valor-Calibur ou tiveram estrutura de 

interação resolvida pelo algoritmo do PrismProtocol. 

4.7 Banco de dados relacional para armazenamento dos dados 

O modelo de banco de dados relacional foi escolhido por apresentar 

tabelas que se relacionam entre si, permitindo agregar e relacionar todos os 

dados produzidos durante o desenvolvimento desde trabalho. A ferramenta 

utilizada como sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) foi o MySQL. No 

decorrer do trabalho, os resultados obtidos também foram armazenados em um 

banco de dados relacional com esquema criado pelos autores desse trabalho. Os 

programas para processamento de arquivos foram desenvolvidos nas linguagens 

PERL (Practical Extraction and Report Language) e Python, juntamente com 
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módulos de programação Perl’s Database Interface DBI para conexão com o 

banco e BioPerl (Stajich et al., 2002). 

4.8 Avaliação das redes de interação proteica 

As análises das redes foram realizadas através da avaliação das 

propriedades de redes de interação proteica já mencionadas anteriormente. 

Assim, o programa Cytoscape versão 2.8.3 (Shannon et al., 2003; Smoot, Ono, 

Ruscheinski, Wang, & Ideker, 2011) e o plug-in NetworkAnalyzer versão 2.7 

(Assenov, Ramirez, Schelhorn, Lengauer, & Albrecht, 2008) foram utilizados para 

verificar a distribuição do número de interações. 

Para avaliação do Coeficiente de Agrupamento e a média do Caminho 

Mais Curto, estes foram comparados aos mesmos índices, porém de redes 

aleatórias. Esse processo foi realizado no programa Cytoscape e plugin 

NetworkAnalyser, e a comparação dos índices foi realizada aplicando o teste-z. 

Cada proteína também foi avaliada em relação ao seu posicionamento 

dentro da rede. Para isso, os índices topológicos Grau (Degree) e o Maximal 

Centrality Clique (MCC) foram utilizados. O Grau é a própria contagem do número 

de proteínas vizinhas diretas que um nó (proteína) possui. Proteínas que 

apresentam um alto valor de Grau são denominadas “hubs”. Já o MCC é a 

medida relacionada a centralidade de um nó em relação aos módulos, e além 

disso, o tamanho do módulo influencia diretamente o valor do MCC. Assim, se 

uma proteína com um alto valor de Grau e MCC for neutralizada, provavelmente 

vários módulos de uma rede serão perturbados. Para o cálculo desses índices, o 

programa Cytoscape juntamente com o plug-in CytoHubba versão 1.6 (Lin et al., 

2008) foram utilizados. Todos esses resultados foram então incluídos no banco de 
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dados relacional, facilitando assim a extração de conhecimento e a seleção de 

potenciais proteínas importantes para a estabilidade da rede. 
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5 RESULTADOS 

 

A partir da base de dados TritrypDB, foram obtidos um total de 8357 e 

8239 proteínas de L. braziliensis e L. infantum, respectivamente. O alinhamento 

contra o PDB através da ferramenta Blastp para o proteoma das espécies 

Leishmania citadas retornou 518 e 512 proteínas respectivamente, com moldes 

com um mínimo de 50% de identidade e 80% de cobertura no alinhamento. 

Foram escolhidos de 1 a 3 moldes por proteína. 

5.1 Construção dos modelos 

Utilizando o Modeller, foram construídos 5 modelos a partir de cada molde 

para cada proteína, assim, foram obtidas de 5 a 15 estruturas preditas para cada 

uma das proteínas com moldes de acordo com os limiares citados anteriormente. 

Todos os modelos foram avaliados e somente um modelo foi escolhido para cada 

proteína (Os resultados detalhados da avaliação serão abordados mais adiante 

no tópico 5.2).  

As demais ferramentas utilizadas retornam um único modelo para cada 

proteína. Assim, 7839 proteínas de L. brazilienses e 7727 de L. infantum foram 

submetidas aos servidores Mholline e Phyre2, e 5981 e 5871, respectivamente, 

foram submetidos ao algoritmo do Modpipe. A quantidade de modelos construídos 

por cada uma das ferramentas pode ser visualizada na Tabela 1.  

Tabela 1: Proteínas modeladas por cada programa 

Espécies Total Modeller Phyre2 Mholline Modpipe Total de Proteínas 
modeladas por pelo menos 
um programa 

L. braziliensis 8357 518 1374 1858 253 2597 
L. infantum 8239 512 1415 1856 264 2582 
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5.2 Avaliação dos modelos 

 Os modelos foram avaliados através da ferramenta Procheck, e desta 

maneira foi obtido o valor CORE referente à porcentagem de ângulos de torção 

phi e psi de cada proteína na região mais favorável no gráfico de Ramachandran 

(Gráfico 1). Os modelos também foram avaliados frente ao potencial estatístico 

DOPE normalizado (Gráfico 2), onde modelos distantes da estrutura nativa são 

susceptíveis a apresentarem valores positivos, enquanto modelos próximos a 

estrutura nativa tendem a ter esse valor inferior a -1. Todos os modelos avaliados 

foram submetidos ao programa de refinamento ModRefiner e reavaliados frente 

as mesmas variáveis (Gráficos 1 e 2).   

 

 

Gráfico 1: Porcentagem de proteínas com modelos com o valor de CORE maior que 90%. 
Valor de Core calculado pelo Procheck antes do programa de refinamento (barra sólida) e depois 
do refinamento utilizando o programa Modrefiner (barra hachurada), para proteínas de L. 
braziliensis (LbrM) e L. infantum (LinJ). Modelos com esse valor maior que 90% têm maiores 
chances de ter uma conformação mais próxima da nativa. Valores de referência de acordo com 
Morris e colaboradores e Laskowski e colaboradores (Laskowski, et al., 1993; Morris, et al., 1992). 
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Os modelos pós refinamento foram comparados a sua versão antes do 

refinamento, e foi escolhido somente um modelo por proteína, sendo este o que 

apresentou valores de CORE e DOPE dentro dos limiares empregados. Para as 

proteínas com mais de um modelo dentro dos limiares foi escolhido aquele que 

apresentasse o maior valor de CORE e menor valor de DOPE respectivamente 

(Tabela 2). Assim foram submetidos ao acoplamento 480 proteínas de L. 

braziliensis e 463 proteínas de L. infantum, onde dessas, 365 e 360, 

respectivamente tiveram os modelos pós refinamento com métricas melhores que 

sua versão antes do refinamento. 

Tabela 2: Quantidade de estruturas de proteínas preditas por cada programa usadas 
durante acoplamento 

Espécies Modeller Mafft/Modeller Phyre2 Mholline Modpipe Total 

L. braziliensis 79 88 217 35 61 480 
L. infantum 101 81 222 41 18 463 

  

Gráfico 2 Porcentagem de proteínas com modelos com o valor de DOPE normalizado 
inferior a -1. Valor de DOPE normalizado calculado pelo método assess_normalized_dope do 
pacote de programas Modeller antes do programa de refinamento (barra sólida) e depois do 
refinamento utilizando o programa Modrefiner (barra hachurada), para proteínas de L. braziliensis 
(LbrM) e L. infantum (LinJ). Modelos com esse valor inferior a -1 tem maiores chances de ter a 
conformação próximo da real. Valor de referência presente no site do pacote de programas 
Modeller. https://salilab.org/modeller/9v6/manual/node189.html 
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Um fluxograma apresentando os resultados obtidos durante o processo de 

predição estrutural dos proteoma de interesse pode ser visualizado na Figura 8. 
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LInJ = 8239 
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Figura 8: Fluxograma dos resultados obtidos durante a predição estrutural proteica para o 
proteoma de Leishmania braziliensis e Leishmania infantum. 
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5.3 Predição da localização subcelular das proteínas 

 As sequências das proteínas que tiveram seus modelos selecionados 

como estruturas próximas à nativa com base nas métricas utilizadas foram 

submetidas ao programa Wolf Psort para predição da localização subcelular, e 

então separadas em grupos de acordo com a localização. Posteriormente o 

acoplamento foi realizado entre os modelos de cada grupo (Tabela 3). 

Tabela 3: Quantidade de proteínas presentes em cada grupo a partir da predição do Wolf 
Psort. 

Espécies Citosol Extracelular  Mitocôndria  Núcleo Membrana 
Plasmática 

Retículo 
Endoplasmático 

L. braziliensis 198 15 160 126 11 2 
L. infantum 225 13 143 97 11 1 

 

 As proteínas para as quais foram preditas duas localizações possíveis, 

sendo essas citosol e outra localização das citadas na tabela, foram incluídas em 

ambos os grupos. 

5.4 Avaliação desempenho das ferramentas de acoplamento e métricas de 
pontuação   

 Os pares de proteínas dos controles foram submetidos aos programas 

Megadock e PatchDock, sendo o controle positivo composto por 119 pares de 

proteínas, enquanto o controle negativo continha 147 pares de proteínas. 

 Para comparação entre as ferramentas e análise das métricas de 

pontuação, todos os resultados de acoplamento foram submetidos à abordagem 

descrita anteriormente na metodologia para obtenção dos valores de ∆ baseados 

em agrupamento par-a-par. O algoritmo para resgatar o valor do PPI-score é 

somente aplicável aos arquivos de acoplamento produzidos pelo Megadock. 

Desta forma, no Gráfico 3, foi comparado os valores PPI-score do Megadock com 

os valores de ∆ obtidos através de um agrupamento das 500 melhores soluções 
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de acoplamento de cada par de proteína geradas pelo Megadock, e com os 

valores de ∆ gerados a partir da de 1000 melhores soluções de acoplamento, 

sendo 500 desses gerados pelo Megadock e 500 gerados pelo PatchDock.  

 

 

 

Gráfico 3: Curva ROC para análise das métricas PPI-Score e ∆. Métricas: PPI-Score 
(Vermelho) das soluções geradas pelo Megadock para o controle positivo e negativo, ∆ (Amarelo) 
de 500 soluções geradas pelo Megadock, ∆ (Verde) de 1000 soluções, sendo essas as 500 
melhores soluções geradas pelo Megadock e 500 melhores geradas pelo Patchdock. 

  

Os valores de AUC obtidos foram 0,76 para PPI-Score, 0,72 para ∆ dos 

resultados do Megadock e 0,48 para ∆ dos resultados do Megadock e Patchdock 

juntos. Para obter melhores os valores de AUC, e dessa forma aumentar a 

especificidade e sensibilidade dos testes, foram retirados os resultados do 

Patchdock das análises (Gráfico 4). Neste gráfico também está representado a 

curva referente ao Valor-Calibur para as 1000 soluções do Megadock. 
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Gráfico 4: Curva ROC para análise das métricas PPI-Score, vl-calibur e ∆ do Megadock. 
Métricas: PPI-Score (Vermelho) dos arquivos de acoplamento gerados pelo Megadock para o 
controle positivo e negativo; vl-calibur (Amarelo) do programa Calibur para 1000 decoys gerados 
pelo Megadock, ∆ (Azul) gerado a partir do agrupamento de 1000 decoys do Megadock através do 
algoritmo RMSD_analise.py. 

 

Com o aumento do número de soluções do Megadock utilizadas para 

cálculo do ∆, o valor do AUC obtido mudou de 0,72 para 0,74, enquanto o valor do 

AUC obtido para o vl-calibur foi de 0,80. 

 A partir da análise dos gráficos, para determinar se o resultado do 

acoplamento retrata uma interação provável, foi escolhida a métrica vl-calibur= 11 

e vl-calibur= 13, por possuírem um valor de sensibilidade aceitável sem perda de 

especificidade. Os cortes de vl-calibur=11 apresentam 53% de sensibilidade e 

86% de especificidade, e vl-calibur=13 apresenta 24% de sensibilidade e 92% de 

especificidade.  
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5.5 Acoplamento macromolecular e Acoplamento baseado em modelo. 

 Das proteínas com estrutura predita, sem utilizar a informação sobre a 

localização subcelular, um total de 114.960 e 106.953 interações seriam testadas 

para L. braziliensis e L. infantum, respectivamente. Utilizando a informação da 

localização subcelular, esse número foi reduzido a 40.187 e 40.142 interações 

respectivamente, desta maneira também houve a redução na chance de falsos 

positivos. O total de interações que apresentaram as métricas de avaliação de 

acordo com os cortes escolhidos pode ser visualizada na Tabela 4.   

Tabela 4: Total de Soluções com vl-calibur igual ou superior a cada corte. 

Espécies   Vl-calibur>= 11 Vl-calibur>= 13 Prism  
Energia Livre<= -10kcal/mol 

L. braziliensis  32.836 20.968 472 

L. infantum  32.634 22.402 449 

5.6 Construção e avaliação da rede de interação proteica  

 Subsequentemente aos procedimentos de acoplamento, as interações 

entre pares de proteínas preditas pelo algoritmo do Megadock que 

apresentassem vl-calibur igual ou superior aos limiares (vl-calibur =11 e vl-

calibur=13) e as interações preditas através do algoritmo do PrismProtocol, com 

valores de energia livre inferiores a -10kcal/mol foram utilizados para construção 

da rede através do programa Cytoscape. Desta maneira, foram construídas redes 

com todos os resultados das duas ferramentas, onde estão presentes interações 

entre proteínas preditas por uma ou ambas as ferramentas, e redes com o 

consenso entre as duas ferramentas, onde o consenso representa as interações 

entre proteínas preditas por ambas ferramentas de acoplamento (Figuras 9, 10, 

11, 12, 13 e 14). 
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Figura 9: Rede de interação das proteínas de Leishmania braziliensis com o modelo do 
complexo apresentando vl - calibur >=13. Rede construída com as interações preditas pelo 
Megadock com vl-calibur >=13 e/ou todas as interações preditas pelo PrismProtocol com valor de 
energia livre inferior a -10kcal/mol, coloridas de acordo com a localização subcelular (Citosol, 
Citosol-mitocôndria, Citosol-núcleo, Extracelular, Mitocôndria, Núcleo e Membrana plasmática). O 
tamanho de cada nó varia de acordo com a quantidade de interações realizadas por esse, sendo 
maiores os que realizam muitas interações e menores os que realizam poucas interações. 
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Figura 10: Redes de interação das proteínas de Leishmania infantum com o modelo do 
complexo apresentando vl - calibur >=13. Rede construída com todas as interações preditas 
pelo Megadock com vl-calibur >=13 e/ou todas as interações preditas pelo PrismProtocol com 
valor de energia livre inferior a -10kcal/mol, coloridas de acordo com a localização subcelular 
(Citosol, Citosol-mitocôndria, Citosol-núcleo, Extracelular, Mitocôndria, Núcleo e Membrana 
plasmática). O tamanho de cada nó varia de acordo com a quantidade de interações realizadas 
por esse, sendo maiores os que realizam muitas interações e menores os que realizam poucas 
interações. 
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Figura 11: Redes de interação das proteínas de Leishmania braziliensis com o modelo do 
complexo apresentando vl - calibur >=11. Rede construída com todas as interações preditas 
pelo Megadock com vl-calibur >=11 e/ou todas as interações preditas pelo PrismProtocol com 
valor de energia livre inferior a -10kcal/mol, coloridas de acordo com a localização subcelular 
(Citosol, Citosol-mitocôndria, Citosol-núcleo, Extracelular, Mitocôndria, Núcleo, Membrana 
plasmática e Retículo endoplasmático). O tamanho de cada nó varia de acordo com a 
quantidade de interações realizadas por esse, sendo maiores os que realizam muitas interações e 
menores os que realizam poucas interações. 
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Figura 12:  Redes de interação das proteínas de Leishmania infantum com o modelo do 
complexo apresentando vl - calibur >=11. Rede construída com todas as interações preditas 
pelo Megadock com vl-calibur >=11 e/ou todas as interações preditas pelo PrismProtocol com 
valor de energia livre inferior a -10kcal/mol, coloridas de acordo com a localização subcelular 
(Citosol, Citosol-mitocôndria, Citosol-núcleo, Extracelular, Mitocôndria, Núcleo, Membrana 
plasmática e Retículo endoplasmático). O tamanho de cada nó varia de acordo com a 
quantidade de interações realizadas por esse, sendo maiores os que realizam muitas interações e 
menores os que realizam poucas interações. 
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Figura 13: Redes de interação das proteínas de Leishmania braziliensis com o modelo do 
complexo apresentando vl - calibur >=11 em consenso com os modelos de interação do 
PrismProtocol. Rede construída com todas as interações preditas em consenso entre o 
Megadock com vl-calibur>=11 e PrismProtocol com valor de energia livre inferior a -10kcal/mol, 
coloridas de acordo com a localização subcelular (Citosol, Citosol-mitocôndria, Citosol-núcleo, 
Extracelular, Mitocôndria, Núcleo e Membrana plasmática). O tamanho de cada nó varia de 
acordo com a quantidade de interações realizadas por esse, sendo maiores os que realizam 
muitas interações e menores os que realizam poucas interações. 
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Figura 14:  Redes de interação das proteínas de Leishmania infantum com o modelo do 
complexo apresentando vl - calibur >=11 em consenso com os modelos de interação do 
PrismProtocol. Redes construída com todas as interações preditas em consenso entre o 
Megadock com vl-calibur>=11 e PrismProtocol com valor de energia livre inferior a -10kcal/mol, 
coloridas de acordo com a localização subcelular (Citosol, Citosol-mitocôndria, Citosol-núcleo, 
Extracelular, Mitocôndria, Núcleo e Membrana plasmática). O tamanho de cada nó varia de 
acordo com a quantidade de interações realizadas por esse, sendo maiores os que realizam 
muitas interações e menores os que realizam poucas interações. 
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Após a construção da rede, estas passaram por processos de avaliação 

frente as suas características topológicas, onde, primeiramente foram avaliadas 

quanto a sua propriedade de livre escala (Tabelas 5 e 6). 

Tabela 5: Características das redes de interação proteica para L. braziliensis 

Rede Número de Nós  Número de interações  Correlação  R²* 

Não consenso com 
vl-Calibur >= 13 

454 21.192 0.347 0.038 

Não consenso com 
vl-Calibur >= 11 

475 32.907 -0.041 0.000 

Consenso 272 397 0.896 0.907 

 

 
Tabela 6: Características das redes de interação proteica para L. infantum 

Rede Número de Nós  Número de interações  Correlação  R²* 

Não consenso com 
vl-Calibur >= 13 

442 22.558 0.420 0.066 

Não consenso com 
vl-Calibur >= 11 

456 32.689 0.108 0.013 

Consenso 250 394 0.900 0.872 

 

*R² - Coeficiente de determinação: este valor é usado para avaliar a propriedade 
livre escala da rede, possui uma variação entre o intervalo de 0 a 1 e foi calculado 
utilizando a ferramenta Network Analyzer do programa Cytoscape. Quando 
valores próximos a 1, o modelo proposto explica fortemente os dados, sendo o 
oposto quando valores próximos a 0. 
 

 A partir desta avaliação, foi observada uma grande discrepância entre os 

valores da rede construída a partir do consenso entre Megadock e PrismProtocol 

e as redes não consenso. Por isso, a rede consenso foi utilizada até o final do 

estudo.  

As redes consenso, também foram avaliadas quanto ao seu Coeficiente de 

Agrupamento e média do Caminho Mais Curto frente a 1000 redes aleatórias 

criadas a partir da rede avaliada. Estas, foram comparadas utilizando teste-z 

(Tabelas 7 e 8).  

Tabela 7: Comparação do Coeficiente de Agrupamento e média do Caminho Mais Curto da 
Rede consenso predita de Leishmania braziliensis frente a redes aleatórias 

Índice  Rede Consenso  Rede Aleatória   p-value  

Coeficiente de Agrupamento 0.044 
 

0.012±0.005 p<0.05 

Média do Caminho Mais Curto 4.396 4.790±0.090 p<0.05 
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Tabela 8: Comparação do Coeficiente de Agrupamento e média do Caminho Mais Curto da 
Rede consenso predita de Leishmania infantum frente a redes aleatórias 

Índice  Rede Consenso  Rede Aleatória   p-value  

Coeficiente de Agrupamento 0.047 
 

0.019±0.007 p<0.05 

Média do Caminho Mais Curto 4.185 
 

4.348±0.080 p<0.05 

 

 Posteriormente as avaliações, as proteínas presentes nas redes de 

interação consenso foram organizadas, de forma a selecionar as proteínas que 

apresentassem um alto Grau (Degree) e MCC, também comumente nomeadas de 

proteínas hubs. Essas métricas foram obtidas através do plug-in CytoHubba e de 

acordo com seus desenvolvedores, estes índices topológicos são alguns dos 

utilizados para seleção de proteínas responsáveis pela estabilidade da rede 

(http://hub.iis.sinica.edu.tw/cytoHubba/supplementary/index.htm) (Figuras 13 e 

14).  

 

 

   
 A        B  

Figura 15: Posicionamento na rede das 10 proteínas de Leishmania braziliensis com alto 
Grau e MCC. Quanto mais vermelha a cor do nó das proteínas maior o seu Grau ou MCC. (A) As 
10 proteínas com maior valor de Grau. (B) As 10 proteínas com maior valor de MCC. 

http://hub.iis.sinica.edu.tw/cytoHubba/supplementary/index.htm
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Das proteínas listadas a partir do Grau e MCC, três pertencentes ao 

proteoma de L. braziliensis e quatro ao proteoma de L. infantum são descritas 

como hipotéticas (Tabela 9). Desta maneira, o presente estudo traz informações 

adicionais para tais proteínas.   

Tabela 9: Lista de proteínas e suas descrições obtidas no TrytripDB 

Proteínas Anotação  

LbrM.04.0880 
LbrM.06.1050 

Enzima de conjugação da Ubiquitina 
Aldolase desoxirribose-fosfato 

LbrM.35.3070 
LbrM.33.1610 
LbrM.27.1690 
LbrM.20.4000 

Proteína hipotética 
QA-SNARE 
RNA polimerase II-LIKE 
Auto-antígeno 1 da síndrome Sjogren 

LbrM.21.0060 
LbrM.23.0540 
LbrM.34.0170 
LbrM.35.1480 
LbrM.34.0740 
LinJ.10.1260 
LinJ.27.2570 
LinJ.36.0340 
LinJ.36.5160 
LinJ.26.0470 
LinJ.25.2220 
LinJ.34.2710 
LinJ.24.2220 
LinJ.05.0550 
LinJ.23.1170 

Proteína hipotética 
Proteína hipotética 
Fator-like 2 da robisilação do ADP 
Adenilato cinase 
Proteasome activator protein pa26 
Proteína rab de ligação ao GTP 
Proteína cinase  
Subunidade beta 2 do proteassoma 
Subunidade do fator 2 de iniciação da tradução 
Proteína hipotética 
Subunidade alfa do succinil-CoA sintase 
Serina acetiltransferase SAT 
Enzima e2 de conjugação da Ubiquitina  
Proteína cinase 
Proteína hipotética 

   
A               B 

Figura 16: Posicionamento na rede das 10 proteínas de Leishmania infantum com alto Grau 
e MCC. Quanto mais vermelha a cor do nó das proteínas maior o seu Grau ou MCC. (A) As 10 
proteínas com maior valor de Grau. (B) As 10 proteínas com maior valor de MCC. 
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LinJ.24.1440 
LinJ.21.0070 

Proteína hipotética 
Proteína hipotética 

5.7 Integração de dados 

Com o intuito de armazenar e relacionar toda a informação produzida 

durante o estudo, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (RDBMS 

– “Relational Database Management System”) MySQL foi utilizado. Possibilitando 

assim um modo eficiente de extrair correlações e resultados.   

Além disso, as formatações de arquivos necessárias, a carga dos dados 

para o banco e a automatização do processo foram realizadas através de 

programas escritos em linguagem Perl utilizando os módulos de programação DBI 

e BioPerl. A Figura 17 ilustra o modelo entidade-relacionamento criado para o 

banco de dados utilizado neste trabalho. 

 

Figura 17:  Modelo de entidade relacional. Banco de dados composto de quatro tabelas com os 
dados das modelagens e alinhamento. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Para utilizar uma das metodologias empregadas na Biologia de Sistemas, 

isto é, a construção de redes de interação de proteínas baseada em informação 

estrutural, e com a ausência de estruturas resolvidas experimentalmente para o 

proteoma das espécies de Leishmania, a predição estrutural, por meio de 

modelagem comparativa foi utilizada nesse trabalho. Porém há limitações nesse 

tipo de modelagem, observando que a estrutura predita depende diretamente da 

similaridade da sequência alvo com a da proteína molde resolvida 

experimentalmente que por sua vez está intimamente ligada à sua própria 

qualidade, além de problemas mais complexos como a modelagem de regiões 

transmembranas (Floudas, 2007; Verli, 2014). 

Metodologias que não enfrentam algumas dessa problemáticas como a 

predição de estrutura proteica por primeiros princípios (ab initio), capaz de 

construir modelos na ausência de um molde, ainda se apresentam inviáveis 

quando aplicadas em larga escala, devido seu alto custo computacional, além 

disso apresentam baixa acurácia quando aplicadas a sequências com mais de 

100 resíduos (Moult, Fidelis, Kryshtafovych, Schwede, & Tramontano, 2014). 

Baseado nos obstáculos citados, pôde-se compreender a dificuldade em 

predizer estruturas proteicas de um proteoma completo, e porquê a maior parte 

das proteínas não tiveram suas estruturas preditas neste trabalho. Além disso, 

uma diferença na quantidade de modelos construídos por cada programa foi 

observada; essa discrepância é resultante das diferentes metodologias 

empregadas por cada um deles. Inicialmente, restringimos o Modeller a usar 

moldes que apresentassem mais de 50% de identidade. Esse preceito não é 



72 
 

 

seguido pelos demais programas usados, pois o modo de escolha dos moldes 

muda de acordo com o programa. O MHOLline, por exemplo, utiliza o programa 

Blast Automatic Targeting for Structures (BATS), que atribui uma pontuação 

própria para a escolha do molde (Capriles, et al., 2010; Cavalcanti et al., 2003), 

encontrando assim moldes que antes não foram usados. 

Além da diferença nos métodos de escolha dos moldes, há os métodos de 

alinhamento para busca por moldes utilizados por cada programa. Como o 

servidor Phyre2 e o programa Modpipe, que além do alinhamento sequência-

sequência, realizam busca de moldes por perfil (Eswar, et al., 2003; Lawrence A. 

Kelley & Sternberg, 2009). Somado a isso, há as diferenças nos algoritmos 

empregados por cada um deles, onde o Phyre2 utiliza o algoritmo HHsearch 

(Söding, 2005), enquanto o Modpipe utiliza o algoritmo do programa IMPALA 

(Schaffer, et al., 1999). Baseado nisso, é possível visualizar a partir da Tabela 1, a 

importância da utilização de múltiplas metodologias para predição conformacional 

de um proteoma completo, seja na busca pela estrutura mais próxima à nativa ou 

para ampliar a quantidade de estruturas resolvidas. 

Outro ponto observado sobre a qualidade das estruturas geradas está 

relacionado ao refinamento após a modelagem. A comparação entre as estruturas 

reduzidas preditas pelos programas de busca conformacional e as estruturas 

após o processo de refinamento full-atomic pode ser observada nos Gráficos 1 e 

2, que apresentam uma diferença significante de qualidade entre as estruturas pré 

e pós refinamento nas duas métricas utilizadas na avaliação. O consenso entre 

essas diferentes métricas, permite uma confiabilidade maior nos dados gerados, 

principalmente quando tais modelos serão utilizados em metodologias que 

necessitam de uma elevada acurácia.  
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O acoplamento é uma das metodologias que necessita de tal acurácia, e 

seu resultado está intimamente ligado a qualidade das estruturas utilizadas. 

Assim, a qualidade dos modelos gerados influencia diretamente na qualidade e 

possibilidade de construção de complexos a serem preditos, que por sua vez, tem 

interação direta com a confiabilidade da rede a ser construída. Por tais motivos, 

somente as proteínas que apresentaram métricas dentro dos padrões exigidos 

pelos algoritmos usados no decorrer do trabalho foram aplicadas para construção 

da rede.  

Além da qualidade dos modelos preditos, o desempenho das ferramentas 

utilizadas também tem grande influência sobre as características da rede, 

principalmente quando aplicados em larga-escala, onde o custo computacional e 

o tempo de processamento também devem ser levados em consideração. Desta 

forma, foram testadas durante o trabalho ferramentas de acoplamento de corpo 

rígido com aplicabilidade em larga-escala, e a ferramenta Megadock apresentou 

um bom desempenho frente ao conjunto de dados controle utilizados. 

Em outros estudos, o Megadock também vem se apresentado como uma 

excelente ferramenta, e uma das mais promissoras quando o objetivo é a 

predição de interação para uma grande conjunto de dados, devido a possibilidade 

de ser aplicado em plataformas de computação paralela, tais como máquinas 

multi-processadas e utilizando recurso de Unidades de Processamento Gráfico 

(GPU – Graphic Process Unit) (Matsuzaki, Ohue, Uchikoga, & Akiyama, 2014; 

Matsuzaki et al., 2013; M. Ohue, et al., 2013). 

Apesar do bom desempenho da ferramenta de corpo rígido, da mesma 

forma que ocorre com a predição das estruturas, a utilização de um consenso 

entre múltiplos métodos de acoplamento também permite uma confiabilidade 
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maior à rede de interação a ser gerada, como pode ser observado nos resultados 

do trabalho. Este mesmo fato foi observado por Ohue e colaboradores (M. Ohue, 

et al., 2013), quando empregado a um conjunto de proteínas com interação 

conhecida, onde o consenso entre métodos de acoplamento baseados e não 

baseados em moldes, mostrou um precisão mais elevada do que a utilização 

destes de forma separada. Assim, somente as redes construídas a partir do 

consenso entre as duas metodologias apresentou a característica de livre escala 

representada pelo cálculo de variabilidade dos dados nas Tabelas 5 e 6.  

Em contrapartida, a utilização do consenso reduz a sensibilidade na 

predição da rede, e desta forma, a uma redução no número de nós e interações 

observados, como foi apresentado nas Tabelas 5 e 6. Este viés também foi 

relatado por Ohue e colaboradores, onde a utilização do acoplamento baseado 

em modelo, reduziu drasticamente o universo do estudo (M. Ohue, et al., 2013). 

Desta forma, a rede construída a partir do consenso das duas ferramentas 

representa 3,2% do proteoma total de L. braziliensis e 3,0% do proteoma de L. 

infantum, enquanto a rede construída com as informações das duas ferramentas 

sem o consenso representa 5,5% para ambos os proteomas. 

Este universo, mesmo se tratando da rede não consenso, ainda é bastante 

reduzido frente aos proteomas completos das Leishmanias, isto ocorre pela 

escassez de informações estruturais disponíveis, seja para utilização como molde 

na construção da estrutura proteica, ou como molde utilizado para predição da 

interação. Apesar disto, a rede aqui proposta poderá ser incorporada a outras 

redes de Leishmania construídas utilizando diversas outras metodologias, 

elevando a quantidade de informações e a confiabilidade de ambas as redes, 

como proposto por Zhang e colaboradores (Q. C. Zhang, et al., 2012).  
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A redução do número de interações, assim como a do número de nós 

observada com o consenso das metodologias, pode ainda ter sido ressaltada pela 

separação dos grupos por localização subcelular, porém a utilização de múltiplas 

metodologias, mesmo aplicáveis em larga escala, demanda um elevado tempo 

computacional, e ainda está sujeita a erros. A separação das estruturas preditas 

de acordo com a localização subcelular reduz a possibilidade de falsos positivos 

assim como a demanda computacional.  

Todos os cuidados tomados nas escolhas de estruturas, metodologias e 

métricas de interações, tem como resultado uma rede onde os valores de 

Coeficiente de Agrupamento e Média do Caminho Mais Curto são 

significantemente diferentes de redes aleatórias, como pode ser visualizado nas 

Tabelas 7 e 8, sugerindo assim uma confiabilidade nos dados apresentados. 

Desta maneira, foi possível extrair proteínas com valores significantes de 

Grau e MCC, que podem ser avaliadas de maneira mais aprofundada em outros 

estudos para desenvolvimento de fármacos. Isto porque, a deleção de proteínas 

com alto valor de Grau, geralmente denominadas de hubs, tem uma probabilidade 

maior para letalidade do que deleção de proteínas não hubs (Jeong, Mason, 

Barabasi, & Oltvai, 2001; I. Lee et al., 2008). Este é um fenômeno conhecido 

como regra da centralidade-letalidade. 

A importância das proteínas hubs se dá pela magnitude de alterações 

estruturais da rede quando há a remoção de tal proteína, aumentando a 

proporção de pares inacessíveis e a média do caminho mais curto. Assim, 

biologicamente a remoção de uma proteína hub tem maior chance de causar 

alterações funcionais na rede (Albert, Jeong, & Barabasi, 2000).  
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7 CONCLUSÕES 

 

O presente estudo desenvolveu um método diferente do já abordado em 

outros estudos para a construção de redes de interação proteica de organismos 

do gênero Leishmania (Rezende, et al., 2012).  Aqui, foi proposto a utilização de 

múltiplas metodologias de predição de conformação espacial para construção de 

uma rede de interação de proteínas com base em informação estrutural.  

Através da utilização de várias formas de alinhamento, busca por moldes, 

construção de modelo e predição do complexo final, foi possível a construção de 

uma rede de interação livre de escala para parte do proteoma de L. braziliensis e 

L. infantum. E a partir da avaliação das redes de interação, foi possível selecionar 

proteínas que apresentaram um elevado grau de importância na estabilidade da 

rede, dentre estas proteínas selecionadas como hubs, algumas são descritas 

como hipotéticas, assim, os resultados deste estudo além de disponibilizar 

informações sobre a estrutura das proteínas, informações sobre as interações 

entre essas proteínas, localização subcelular e a estrutura dos complexos 

formados, também disponibiliza novas informações sobre estas proteínas 

hipotéticas, uma lista de proteínas hubs que podem ser utilizadas em estudos 

futuros, e uma rede de interação proteína-proteína para parte do proteoma das 

Leishmanias investigadas.  

E finalmente, acredita-se que a metodologia aqui proposta possa ser útil 

para construção de novas redes de interação proteína-proteína, assim como as 

redes de interação preditas durante o estudo, que apresentaram características 

de redes biologicamente consistentes, possam ser utilizadas para outros estudos 

dos organismos abordados, e incorporadas a outras redes de interação da 

mesma espécie para a obtenção de uma rede cada vez mais robusta.   
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