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Este livro teve como objetivo principal realizar uma análise estrutural
da enzima acetilcolinesterase e da sua ligação com diferentes inibidores
utilizados no tratamento da doença de Alzheimer.

Para realizar estas análises foram utilizados arquivos PDB obtidos
gratuitamente no site Protein Data Bank (Disponível em:
http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do). Os códigos apresentados
(PDBids) referem-se aos arquivos PDB utilizados para produzir as
imagens no software RasMol.

A partir da seleção dos arquivos PDB, foi utilizado o software RasMol
2.7.4.2 para o desenvolvimento de scripts para gerar as imagens
presentes no livro. Este programa computacional pode ser obtido
gratuitamente no site Home Page for RasMol and OpenRasMol
(Disponível em: http://www.openrasmol.org/).

O RasMol permite a utilização de diferentes comandos interativos por
meio da Janela RasMol Command Line. Mais informações sobre os
comandos utilizados neste programa podem ser encontrados no Manual
do RasMol (Disponível em:
http://www.csb.yale.edu/userguides/graphics/ rasmol/rasmol.pdf).

1 Introdução
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Código PDB: 2ACE

A acetilcolinesterase (AChE), também conhecida como colinesterase
verdadeira ou específica, é uma enzima encontrada em neurônios do
sistema nervoso central e periférico, com função de hidrolisar a
acetilcolina (ACh) nas sinapses colinérgicas (Raves, Harel, Pang,
Silman, Kozikowski, Sussman, 1997). A degradação da Ach ocorre em
uma velocidade muito alta, aproximadamente 80 milissegundos
(Goodsell, 2004).

Devido a esta função, a AChE participa do processo de regulação da
transmissão dos impulsos nervosos. Possui também uma função
secundária, denominada ação não-colinérgica, que consiste no
processamento e deposição da proteína β-amiloide em seu sítio ativo
periférico (Raves, Harel, Pang, Silman, Kozikowski, Sussman, 1997).

O arquivo PDB 2ACE refere-se à AChE da arraia Torpedo californica,
sendo formada por 573 resíduos. Em sua estrutura secundária, a AChE
apresenta 16 alfa-hélices e 14 fitas beta. Podem ser observadas três
pontes de enxofre entre os resíduos de cisteína 67 e 94, 254 e 265, e 402
e 521 (Raves, Harel, Pang, Silman, Kozikowski, Sussman, 1997; Santos,
2016).

Na figura 1, as alfa-hélices estão representadas em verde matiz
(greentint) no modo Ribbon 325, as fitas beta em azul matiz (bluetint) no
modo Cartoons e os demais resíduos em branco (white) no modo Trace
50. Os átomos de enxofre das três pontes de enxofre formadas entre os
resíduos de cisteína 67 e 94 (inferior à esquerda), 254 e 265 (superior à
esquerda), e 402 e 521 (à direita) estão representados no modo Spacefill
e Colour CPK.

O script foi desenvolvido para o software RasMol, utilizando o arquivo
2ace.pdb (Quadro 1).

2 Acetilcolinesterase (AChE)
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Figura 1 – Acetilcolinesterase

Legenda de cores
Estrutura Cor Amostra de cor

Alfa-hélices Verde matiz (greentint)
Fitas beta Azul matiz (bluetint)

Demais estruturas Branco (white)
Átomos de enxofre de 
resíduos de cisteínas

Amarelo (padrão CPK)
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Quadro 1 – Script desenvolvido para a acetilcolinesterase

load 2ace.pdb
wireframe off
trace 50
colour white
select helix
ribbon 325
colour greentint
select sheet
cartoons
colour bluetint
select cys67.sg, cys94.sg, cys254.sg, cys265.sg, cys402.sg, cys521.sg
spacefill
colour cpk
rotate x 5
rotate y -15
rotate z 5
zoom 150
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Código PDB: 2ACE

A acetilcolina (ACh) é um neurotransmissor localizado nos terminais
axônicos do sistema nervoso central, periférico e células musculares,
atuando como mediador químico entre os neurônios. Em sua síntese,
participam a enzima colina acetiltransferase e a acetilcoenzima A
(Ventura, Abreu, Freitas, Sathler, Loureiro, Castro, 2010).

Logo após a sua síntese, a ACh é armazenada em pequenas vesículas no
terminal axônico e, ao receber um impulso elétrico, é liberada por
exocitose na fenda sináptica, onde é atraída pelos receptores
colinérgicos do próximo neurônio. Ao final da transmissão, a AChE, que
se encontra na fenda sináptica hidrolisa a Ach em colina e acetato,
interrompendo o processo para evitar o acúmulo do neurotransmissor
(Goodsell, 2005, 2004; Santos, 2016; Ventura, Abreu, Freitas, Sathler,
Loureiro, Castro, 2010).

Na figura 2, observa-se a ligação da Ach com a AChE. As alfa-hélices da
AChE estão representadas em verde matiz (greentint) no modo Ribbon
325, as fitas beta em azul matiz (bluetint) no modo Cartoons e os demais
resíduos em branco (white) no modo Trace 50. A ACh está representada
no modo Wireframe 65, Spacefill 150 e Colour CPK.

O script foi desenvolvido para o software RasMol, utilizando o arquivo
2ACE.pdb (Quadro 2).

3 Acetilcolina (Ach)
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Figura 2 – Acetilcolina e acetilcolinesterase

Legenda de cores
Estrutura Cor Amostra de cor

AChE
Alfa-hélices Verde matiz (greentint)
Fitas beta Azul matiz (bluetint)

Demais estruturas Branco (white)
ACh

Átomo de carbono Cinza claro (padrão CPK)
Átomo de oxigênio Vermelho (padrão CPK)

Átomo de nitrogênio Azul celeste (padrão CPK)
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Quadro 2 – Script desenvolvido para a acetilcolina e acetilcolinesterase

load 2ace.pdb
wireframe off
trace 50
colour white
select helix
ribbon 325
colour greentint
select sheet
cartoons
colour bluetint
select ach
wireframe 65
spacefill 150
colour cpk
rotate x 271
translate y -3
translate x -2
zoom 380
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Código PDB: 2ACE

No sítio ativo da acetilcolinesterase (AChE) são encontrados vários
subsítios funcionais, constituídos por regiões que contém resíduos de
aminoácidos que exercem diferentes funções nas interações
moleculares.

Um importante sítio esterásico é denominado tríade catalítica,
formado pelos resíduos de aminoácidos serina 200 (SER200), glutamato
327 (GLU327) e histidina 440 (HIS440). Este sítio desempenha um
importante papel na ação catalítica da AChE (Almeida, 2015; Goodsell,
2005; Santos, 2016).

Na figura 3, observa-se a ACh e os resíduos da tríade catalítica da AChE.
Na AChE, as alfa-hélices estão representadas em verde matiz (greentint)
no modo Ribbon 325, as fitas beta em azul matiz (bluetint) no modo
Cartoons e os demais resíduos em branco (white) no modo Trace 50. Os
resíduos da tríade catalítica estão representados no modo Wireframe 80:
a SER200 está representada em rosa (pink), o GLU327 em púrpura
(purple) e a HIS440 em magenta (magenta). A ACh está representada no
modo Wireframe 65, Spacefill 150 e Colour CPK.

O script foi desenvolvido para o software RasMol, utilizando o arquivo
2ACE.pdb (Quadro 3).

4 Tríade catalítica
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Figura 3 – Tríade catalítica

Legenda de cores
Estrutura Cor Amostra de cor

AChE
Alfa-hélices Verde matiz (greentint)
Fitas beta Azul matiz (bluetint)

Demais estruturas Branco (white)
Tríade catalítica

SER200 Rosa (pink)
GLU327 Púrpura (purple)
HIS440 Magenta (magenta)

ACh
Átomo de carbono Cinza claro (padrão CPK)
Átomo de oxigênio Vermelho (padrão CPK)

Átomo de nitrogênio Azul celeste (padrão CPK)
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Quadro 3 – Script desenvolvido para a tríade catalítica

load 2ace.pdb
wireframe off
trace 50
colour white
select helix
ribbon 325
colour greentint
select sheet
cartoons
colour bluetint
select ach
wireframe 65
spacefill 150
colour CPK
select ser200
wireframe 80
colour pink
select glu327
wireframe 80
colour purple
select his440
wireframe 80
colour magenta
rotate x 271
translate y -3
translate x -2
zoom 450

Doença de Alzheimer: O papel da acetilcolinesterase e seus inibidores

17



Referências
Almeida JR. Planejamento, ensaio e otimização in silico de novos 
protótipos inibidores da enzima acetilcolinesterase [tese]. Ribeirão 
Preto: Faculdade de Ciências Farmacêuticas; 2015. [acesso 22 ago. 
2018]. Disponível em: 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60136/tde-17042015-
094002/pt-br.php.

Goodsell D. Molecule of the month: Acetylcholine receptor [internet].
2005 [acesso 07 ago. 2018]. Disponível em:
https://pdb101.rcsb.org/motm/54.

Goodsell D. Molecule of the month: Acetylcholinesterase [internet].
2004 [acesso 07 ago. 2018]. Disponível em:
https://pdb101.rcsb.org/motm/71.

Santos LGC. Inibição da enzima acetilcolinesterase por diferentes 
fármacos utilizados na terapêutica do mal de Alzheimer: análise 
bioquímica e estrutural utilizando o software RasMol [trabalho de 
conclusão de curso]. Bauru: Universidade Paulista; 2016.

Doença de Alzheimer: O papel da acetilcolinesterase e seus inibidores

18



Código PDB: 2ACE

A cavidade oxiânion corresponde a um outro subsítio da AChE. É
composta pela cadeia principal dos aminoácidos: glicina 118 (GLY118),
glicina 119 (GLY119) e alanina 201 (ALA201) (Almeida, 2015;
Greenblatt, Dvir, Silman, Sussman, 2003; Santos, 2016).

Na figura 4, observa-se a AChE com as alfa-hélices representadas em
verde matiz (greentint) no modo Ribbon 325, as fitas beta em azul matiz
(bluetint) no modo Cartoons e os demais resíduos em branco (white) no
modo Trace 50. Os resíduos da cavidade oxiânion da AChE estão
representados no modo Wireframe 80: o resíduo GLY118 em vermelho
laranja (redorange), GLY119 em ouro (gold) e ALA201 em vermelho (red).
Ach está representada no modo Wireframe 65, Spacefill 150 e Colour
CPK.

O script foi desenvolvido para o software RasMol, utilizando o arquivo
2ACE.pdb (Quadro 4).

5 Cavidade oxiânion
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Figura 4 – Cavidade oxiânion
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Legenda de cores
Estrutura Cor Amostra de cor

AChE
Alfa-hélices Verde matiz (greentint)
Fitas beta Azul matiz (bluetint)

Demais estruturas Branco (white)
Cavidade oxiânion

GLY118 Vermelho alaranjado (redorange)
GLY119 Ouro (gold)
ALA201 Vermelho (red)

ACh
Átomo de carbono Cinza claro (padrão CPK)
Átomo de oxigênio Vermelho (padrão CPK)

Átomo de nitrogênio Azul celeste (padrão CPK)
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Quadro 4 – Script desenvolvido para a cavidade oxiânion

load 2ace.pdb
wireframe off
trace 50
colour white
select helix
ribbon 325
colour greentint
select sheet
cartoons
colour bluetint
select ach
wireframe 65
spacefill 150
colour cpk
select gly118
colour redorange
wireframe 80
trace off
select gly119
colour gold
wireframe 80
trace off
select ala201
colour red
wireframe 80
cartoon off
rotate x 271
translate y -3
translate x -2
zoom 450
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Código PDB: 2ACE

O subsítio aniônico, também conhecido como subsítio de ligação à
colina ou subsítio hidrofóbico, faz parte do sítio ativo da AChE. Este
subsítio é composto pelos aminoácidos: triptofano 84 (TRP84), tirosina
130 (TYR130), glutamato 199 (GLU199), glicina 441 (GLY441) e
isoleucina 444 (ILE444). Estes resíduos participam da ligação com a
ACh (Almeida, 2015; Pereira, 2015; Santos, 2016).

Na figura 5, observa-se a AChE com as alfa-hélices representadas em
verde matiz (greentint) no modo Ribbon 325, as fitas beta em azul matiz
(bluetint) no modo Cartoons e os demais resíduos em branco (white) no
modo Trace 50. Os resíduos do subsítio aniônico da AChE estão
representados no modo Wireframe 80: o resíduo TRP84 em azul celeste
(skyblue), TYR130 em rosa quente (hotpink), GLU199 em verde azulado
(greenblue), GLY441 em verde (green) e ILE444 em azul (blue). Ach está
representada no modo Wireframe 65, Spacefill 150 e Colour CPK.

O script foi desenvolvido para o software RasMol, utilizando o arquivo
2ACE.pdb (Quadro 5).

6 Subsítio aniônico
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Figura 5 – Subsítio aniônico

Doença de Alzheimer: O papel da acetilcolinesterase e seus inibidores

Legenda de cores
Estrutura Cor Amostra de cor

AChE
Alfa-hélices Verde matiz (greentint)
Fitas beta Azul matiz (bluetint)

Demais estruturas Branco (white)
Subsítio aniônico

TRP84 Azul celeste (skyblue)
TYR130 Rosa quente (hotpink)
GLU199 Verde azulado (greenblue)
GLY441 Verde (green)
ILE444 Azul (blue)

ACh
Átomo de carbono Cinza claro (padrão CPK)
Átomo de oxigênio Vermelho (padrão CPK)

Átomo de nitrogênio Azul celeste (padrão CPK)
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Quadro 5 – Script desenvolvido para a subsítio aniônico

load 2ace.pdb
wireframe off
trace 50
colour white
select helix
ribbon 325
colour greentint
select sheet
cartoons
colour bluetint
select ach
wireframe 65
spacefill 150
colour cpk
select trp84
colour skyblue
wireframe 80
select tyr130
colour hotpink
wireframe 80
select glu199
colour greenblue
wireframe 80
select gly441
colour green
wireframe 80
select ile444
colour blue
wireframe 80
rotate y 135
translate y -5
translate x 1
zoom 380
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Código PDB: 2ACE

O bolso de acilação corresponde a uma área de ligação localizada na
base do sítio ativo da AChE. Sua função é reconhecer a entrada de
moléculas na região catalítica, limitando a entrada de substratos no
sítio ativo de acordo com o tamanho da molécula. Este subsítio é
composto pelos seguintes aminoácidos: triptofano 233 (TRP233),
fenilalanina 288 (PHE288), fenilalanina 290 (PHE290) e fenilalanina
331 (PHE331) (Greenblatt, Dvir, Silman, Sussman, 2003; Pereira, 2015;
Santos, 2016).

Na figura 6, observa-se a AChE com as alfa-hélices representadas em
verde matiz (greetint) no modo Ribbon 325, as fitas beta em azul matiz
(bluetint) no modo Cartoons e os demais resíduos em branco (white) no
modo Trace 50. Os resíduos do bolso de acilação da AChE estão
representados no modo Wireframe 80: o resíduo TRP233 em ciano
(cyan), PHE288 em verde mar (seagreen), PHE290 em violeta (violet) e
PHE331 em rosa quente (hotpink). A ACh está representada no modo
Wireframe 65, Spacefill 150 e Colour CPK.

O script foi desenvolvido para o software RasMol, utilizando o arquivo
2ACE.pdb (Quadro 6).

7 Bolso de acilação
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Figura 6 – Bolso de acilação

Doença de Alzheimer: O papel da acetilcolinesterase e seus inibidores

Legenda de cores
Estrutura Cor Amostra de cor

AChE
Alfa-hélices Verde matiz (greentint)
Fitas beta Azul matiz (bluetint)

Demais estruturas Branco (white)
Bolso de acilação

TRP233 Ciano (cyan)
PHE288 Verde mar (seagreen)
PHE290 Violeta (violet)
PHE331 Rosa quente (hotpink)

ACh
Átomo de carbono Cinza claro (padrão CPK)
Átomo de oxigênio Vermelho (padrão CPK)

Átomo de nitrogênio Azul celeste (padrão CPK)
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Quadro 6 – Script desenvolvido para a bolsa de acilação

load 2ace.pdb
wireframe off
trace 50
colour white
select helix
ribbon 325
colour greentint
select sheet
cartoons
colour bluetint
select ach
wireframe 65
spacefill 150
colour CPK
select trp233
wireframe 80
colour cyan
select phe288
wireframe 80
colour seagreen
select phe290
wireframe 80
colour violet
select phe331
wireframe 80
colour hotpink
rotate x 265
rotate x 9
translate y -8
translate x -1
zoom 300
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Código PDB: 2ACE

O subsítio aniônico periférico está localizado em uma região
denominada “entrada do gorge”. Sua principal função é conduzir a
região polar do substrato para o interior do sítio ativo. Também pode
funcionar como sítio de ligação para inibidores alostéricos. Além disso,
pode atuar como um local de interação da AChE. Este subsítio é
composto pelos aminoácidos: aspartato 72 (ASP72), tirosina 121
(TYR121), serina 122 (SER122), triptofano 279 (TRP279), fenilalanina
330 (PHE330) e tirosina 334 (TYR334) (Pereira, 2015; Santos, 2016;
Silva, 2009).

Na figura 7, observa-se a AChE com as alfa-hélices representadas em
verde matiz (greentint) no modo Ribbon 325, as fitas beta em azul matiz
(bluetint) no modo Cartoons e os demais resíduos em branco (white) no
modo Trace 50. O subsítio aniônico periférico está representado no
modo Wireframe 80: o resíduo ASP72 em verde azulado (greenblue),
TYR121 em azul (blue), SER122 em verde (green), TRP279 em verde mar
(seagreen), PHE330 em violeta (violet) e TYR334 em ciano (cyan). A ACh
está representada no modo Wireframe 65, Spacefill 150 e Colour CPK.

O script foi desenvolvido para o software RasMol, utilizando o arquivo
2ACE.pdb (Quadro 7).

8 Subsítio aniônico periférico
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Figura 7 – Subsítio aniônico periférico

Legenda de cores
Estrutura Cor Amostra de cor

AChE
Alfa-hélices Verde matiz (greentint)
Fitas beta Azul matiz (bluetint)

Demais estruturas Branco (white)
Subsítio aniônico periférico

ASP72 Verde azulado (greenblue)
TYR121 Azul (blue)
TRP279 Verde mar (seagreen)
PHE330 Violeta (violet)
TYR334 Ciano (cyan)
SER122 Verde (green)

ACh
Átomo de carbono Cinza claro (padrão CPK)
Átomo de oxigênio Vermelho (padrão CPK)

Átomo de nitrogênio Azul celeste (padrão CPK)

32



Doença de Alzheimer: O papel da acetilcolinesterase e seus inibidores

Quadro 7 – Script desenvolvido para o subsítio aniônico periférico

load 2ace.pdb
wireframe off
trace 50
colour white
select helix
ribbon 325
colour greentint
select sheet
cartoons
colour bluetint
select ach
wireframe 65
spacefill 150
colour CPK
select asp72
wireframe 80
colour greenblue
select tyr121
wireframe 80
colour blue
select ser122
wireframe 80
colour green
select trp279
wireframe 80
colour seagreen
select phe330
wireframe 80
colour violet
select tyr334
wireframe 80
colour cyan
rotate x 95
translate y 8
zoom 300
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Código PDB: 1ACJ

A tacrina (C13H14N2) é um fármaco utilizado no tratamento da doença
de Alzheimer. Sua interação com a AChE ocorre com os resíduos de:
▪ triptofano 84 (TRP84) do subsítio aniônico,
▪ fenilalanina 330 (PHE330) do subsítio aniônico periférico e
▪ histina 440 (HIS440) da tríade catalítica (Harel, Schalk, Ehret-

Sabatier, Bouet, Goeldner, Hirth et al., 1993; Santos, 2016).

Na figura 8, observa-se a AChE com as alfa-hélices representadas em
verde matiz (greentint) no modo Ribbon 325, as fitas beta em azul matiz
(bluetint) no modo Cartoons e os demais resíduos em branco (white) no
modo Trace 50. Os aminoácidos TRP84, PHE330 e HIS440 estão
representados no modo Wireframe 80, em azul celeste (skyblue), PHE330
em violeta (violet) e HIS440 em magenta (magenta), respectivamente. A
tacrina (THA) está representada nos modos Wireframe 80, Spacefill 140
e Colour CPK.

O script foi desenvolvido para o software RasMol, utilizando o arquivo
1ACJ.pdb (Quadro 8).

9 Interações entre AChE e Tacrina
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Figura 8 – Interações entre a tacrina e a AChE

Legenda de cores
Estrutura Cor Amostra de cor

AChE
Alfa-hélices Verde matiz (greentint)
Fitas beta Azul matiz (bluetint)

Demais estruturas Branco (white)
Subsítio aniônico

TRP84 Azul celeste (skyblue)
Subsítio anônico periférico

PHE330 Violeta (violet)
Tríade catalítica

HIS440 Magenta (magenta)
Tacrina

Átomo de carbono Cinza claro (padrão CPK)
Átomo de nitrogênio Azul celeste (padrão CPK)
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Quadro 8 – Script desenvolvido para a tacrina

load 1acj.pdb
select all
colour white
cartoon
wireframe off
select helix
colour greentint
select sheet
colour bluetint
select tha
wireframe 80
spacefill 140
colour cpk
select trp84
wireframe 80
colour skyblue
select phe330
wireframe 80
colour violet
select his440
wireframe 80
colour magenta
rotate x -115
rotate y -50
translate y -5
translate x 3
zoom 400
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Código PDB: 1EVE

O donepezil (C24H29NO3) é um outro fármaco utilizado no tratamento
da doença de Alzheimer, cuja interação com a AChE ocorre por meio dos
resíduos de:
▪ triptofano 84 (TRP84) do subsítio aniônico,
▪ glicina 118 e 119 (GLY118 e GLY119) da cavidade oxiânion,
▪ tirosina 121, triptofano 279 e fenilalanina 330 (TYR121, TRP279 e

PHE330) do subsítio aniônico periférico,
▪ serina 200 (SER200) da tríade catalítica,
▪ fenilalanina 288, 290 e 331 (PHE288, PHE290 e PHE331) do bolso de

acilação (Kryger, Silman, Sussman, 1999; Santos, 2016).

Na figura 9, observa-se a AChE com as alfa-hélices representadas em
verde matiz (greentint) no modo Ribbon 325, as fitas beta em azul matiz
(bluetint) no modo Cartoons e os demais resíduos em branco (white) no
modo Trace 50. Os resíduos de aminoácidos que interagem com o
donepezil estão representados no modo Wireframe 80: TRP84 em azul
celeste (skyblue), GLY118 em vermelho alaranjado (redorange), GLY119
em ouro (gold), TYR121 em azul (blue), TRP279 em verde mar
(seagreen), PHE330 em violeta (violet), SER200 em rosa (pink), PHE288
em ciano (cyan), PHE290 em magenta (magenta) e PHE331 em rosa
quente (hotpink), respectivamente. O donepezil (E2020) está
representado nos modos Wireframe 80, Spacefill 140 e Colour CPK.

O script foi desenvolvido para o software RasMol, utilizando o arquivo
1EVE.pdb (Quadro 9).

10 Interações entre AChE e Donepezil
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Figura 9 – Interações entre a donepezil e a AChE

Legenda de cores
Estrutura Cor Amostra de cor

AChE
Alfa-hélices Verde matiz (greentint)
Fitas beta Azul matiz (bluetint)

Demais estruturas Branco (white)
Subsítio aniônico

TRP84 Azul celeste (skyblue)
Cavidade oxiânion

GLY118 Vermelho alaranjado (redorange)
GLY119 Ouro (gold)

Subsítio aniônico periférico
TYR121 Azul (blue)
TRP279 Verde mar (seagreen)
PHE330 Violeta (violet)

Tríade catalítica
SER200 Rosa (pink)

Bolso de acilação
PHE288 Ciano (cyan)
PHE290 Magenta (magenta)
PHE331 Rosa quente (hotpink)

Donepezil
Átomo de carbono Cinza claro (padrão CPK)
Átomo de oxigênio Vermelho (padrão CPK)

Átomo de nitrogênio Azul celeste (padrão CPK)
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Quadro 9 – Script desenvolvido para o donepezil

load 1eve.pdb
select all
colour white
cartoon
wireframe off
select helix
colour greentint
select sheet
colour bluetint
select 2001
wireframe 80
spacefill 140
colour cpk
select trp84
wireframe 80
colour skyblue
select gly118
wireframe 80
colour redorange
select gly119
wireframe 80
colour gold
select tyr121
wireframe 80
colour blue
select trp279
colour seagreen
wireframe 80
select phe330
wireframe 80
colour violet
select ser200
wireframe 80
colour pink
select phe288

colour cyan
wireframe 80
select phe290
colour magenta
wireframe 80
select phe331
colour hotpink
wireframe 80
rotate y 150
rotate x 4
translate x -1
traslate y 1
zoom 300
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Código PDB: 1DX6

A galantamina (C17H21NO3) é um outro fármaco, utilizado também na
terapia da doença de Alzheimer. Sua interação com a AChE ocorre por
meio dos resíduos de:
▪ aspartato 72 e fenilalanina 330 (ASP72 e PHE330) do subsítio

aniônico periférico,
▪ triptofano 84 e glutamato 199 (TRP84 e GLU199) do subsítio

aniônico,
▪ glicina 118, 119 e alanina 201 (GLY118, GLY119 e ALA201) da

cavidade oxiânion,
▪ serina 200 (SER200) da tríade catalítica,
▪ fenilalanina 288 e 290 (PHE288 e PHE290) do bolso de acilação

(Kryger, Silman, Sussman, 1999; Santos, 2016).

Na figura 10, observa-se a AChE com as alfa-hélices representadas em
verde matiz (greentint) no modo Ribbon 325, as fitas beta em azul matiz
(bluetint) no modo Cartoons e os demais resíduos em branco (white) no
modo Trace 50. Os aminoácidos que interagem com a galantamina estão
representados no modo Wireframe 80: ASP72 em ciano (cyan), PHE330
em violeta (violet), TRP84 em azul celeste (skyblue), GLU199 em verde
azulado (greenblue), GLY118 em vermelho alaranjado (redorange),
GLY119 em ouro (gold), ALA201 em vermelho (red), SER200 em rosa
(pink), PHE288 em verde mar (seagreen) e PHE290 em rosa quente
(hotpink), respectivamente. A galantamina (GNT) está representada nos
modos Wireframe 80, Spacefill 140 e Colour CPK.

O script foi desenvolvido para o software RasMol, utilizando o arquivo
1DX6.pdb (Quadro 10).
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Figura 10 – Interações entre a galantamina e a AChE

Legenda de cores
Estrutura Cor Amostra de cor

AChE
Alfa-hélices Verde matiz (greentint)
Fitas beta Azul matiz (bluetint)

Demais estruturas Branco (white)
Subsítio aniônico periférico

ASP72 Ciano (cyan)
PHE330 Violeta (violet)

Subsítio aniônico
TRP84 Azul celeste (skyblue)

GLU199 Verde azulado (greenblue)
Cavidade oxiânion

GLY118 Vermelho alaranjado (redorange)
GLY119 Ouro (gold)
ALA201 Vermelho (red)

Tríade catalítica
SER200 Rosa (pink)

Bolso de acilação
PHE288 Verde mar (seagreen)
PHE290 Rosa quente (hotpink)

Galantamina
Átomo de carbono Cinza claro (padrão CPK)
Átomo de oxigênio Vermelho (padrão CPK)

Átomo de nitrogênio Azul celeste (padrão CPK)
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Quadro 10 – Script desenvolvido para a galantamina

load 1dx6.pdb
select all
colour white
cartoon
wireframe off
select helix
colour greentint
select sheet
colour bluetint
select gnt
wireframe 80
spacefill 140
colour cpk
select asp72
wireframe 80
colour cyan
select phe330
wireframe 80
colour violet
select trp84
wireframe 80
colour skyblue
select glu199
wireframe 80
colour greenblue
select gly118
wireframe 80
colour redorange
select gly119
wireframe 80
colour gold
select ala201
wireframe 80
colour red

select ser200
wireframe 80
colour pink
select phe288
wireframe 80
colour seagreen
select phe290
wireframe 80
colour hotpink
rotate y 167
translate x -1
zoom 270
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Código PDB: 1VOT

A huperzina A (C15H18N2O) também corresponde a um outro fármaco
utilizado no tratamento da doença de Alzheimer. Sua interação com a
AChE ocorre por meio dos resíduos de:
▪ triptofano 84, tirosina 130 e glutamato 199 (TRP84, TYR130 e

GLU199) do subsítio aniônico,
▪ glicina 117, 118, 119 e alanina 201 (GLY117, GLY118, GLY119 e

ALA201) da cavidade oxiânion,
▪ tirosina 121 e fenilalanina 330 (TYR121 e PHE330) do subsítio

aniônico periférico,
▪ serina 200 e histidina 440 (SER200 e HIS440) da tríade catalítica

(Kryger, Silman, Sussman, 1999; Santos, 2016).

Na figura 11, observa-se a AChE com as alfa-hélices representadas em
verde matiz (greentint) no modo Ribbon 325, as fitas beta em azul matiz
(bluetint) no modo Cartoons e os demais resíduos em branco (white) no
modo Trace 50. Os aminoácidos que interagem com a huperzina A estão
representados no modo Wireframe 80: TRP84 em azul celeste (skyblue),
TYR130 em rosa quente (hotpink), GLU199 em verde azulado
(greenblue), GLY117 em roxo (purple), GLY118 em vermelho alaranjado
(redorange), GLY119 em ouro (gold), ALA201 em vermelho (red), TYR
121 em azul (blue), PHE330 em violeta (violet), SER200 em rosa (pink) e
HIS440 em magenta (magenta), respectivamente. A huperzina A (hupA)
está representada nos modos Wireframe 80, Spacefill 140 e Colour CPK.

O script foi desenvolvido para o software RasMol, utilizando o arquivo
1VOT.pdb (Quadro 11).
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Figura 11 – Interações entre a huperzina A e a AChE

Legenda de cores
Estrutura Cor Amostra de cor

AChE
Alfa-hélices Verde matiz (greentint)
Fitas beta Azul matiz (bluetint)

Demais estruturas Branco (white)
Subsítio aniônico

TRP84 Azul celeste (skyblue)
TYR130 Rosa quente (hotpink)
GLU199 Verde azulado (greenblue)

Cavidade oxiânion
GLY117 Púrpura (purple)
GLY118 Vermelho alaranjado (redorange)
GLY119 Ouro (gold)
ALA201 Vermelho (red)

Subsítio aniônico periférico
TYR121 Azul (blue)
PHE330 Violeta (violet)

Tríade Catalítica
SER200 Rosa (pink)
HIS440 Magenta (magenta)

Huperzina A
Átomo de carbono Cinza claro (padrão CPK)
Átomo de oxigênio Vermelho (padrão CPK)

Átomo de nitrogênio Azul celeste (padrão CPK)
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Quadro 11 – Script desenvolvido para a huperzina A

load 1vot.pdb
select all
colour white
cartoon
wireframe off
select helix
colour greentint
select sheet
colour bluetint
select hupa
colour cpk
wireframe 80
spacefill 140
select trp84
wireframe 80
colour skyblue
select tyr130
wireframe 80
colour hotpink
select glu199
wireframe 80
colour greenblue
select gly117
wireframe 80
colour purple
select gly118
colour redorange
wireframe 80
select gly119
colour gold
wireframe 80
select ala201
colour red
wireframe 80

select tyr121
wireframe 80
colour blue
select phe330
colour violet
wireframe 80
select ser200
wireframe 80
colour pink
select his440
wireframe 80
colour magenta
rotate x 256
rotate y 4
translate y 7
translate x 1
zoom 400
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Código PDB: 1GQR

A rivastigmina (C10H15NO) corresponde a mais um fármaco utilizado no
tratamento da doença de Alzheimer. Sua interação com a AChE ocorre
por meio dos resíduos de:
▪ triptofano 84 (TRP84) do subsítio aniônico,
▪ glicina 118, 119 e alanina 201 (GLY118, GLY119 e ALA201) da

cavidade oxiânion,
▪ fenilalanina 288 e 290 (PHE288 e PHE290) do bolso de acilação,
▪ fenilalanina 330 (PHE330) do subsítio aniônico periférico (Bar-On,

Millard, Harel, Dvir, Enz, Sussman et al., 2002; Nascimento, 2009;
Santos, 2016).

Na figura 12, observa-se a AChE com as alfa-hélices representadas em
verde matiz (greentint) no modo Ribbon 325, as fitas beta em azul matiz
(bluetint) no modo Cartoons e os demais resíduos em branco (white) no
modo Trace 50. Os aminoácidos que interagem com a rivastigmina estão
representados no modo Wireframe 80: TRP84 em azul celeste (skyblue),
GLY118 em vermelho alaranjado (redorange), GLY119 em ouro (gold),
ALA201 em vermelho (red), PHE330 em violeta (violet), PHE288 verde
mar (seagreen), PHE290 rosa quente (hotpink), respectivamente. A
rivastigmina (SAF) está representada nos modos Wireframe 80, Spacefill
140 e Colour CPK.

O script foi desenvolvido para o software RasMol, utilizando o arquivo
1GQR.pdb (Quadro 12).

Doença de Alzheimer: O papel da acetilcolinesterase e seus inibidores

13 Interações entre AChE e Rivastigmina

51



Doença de Alzheimer: O papel da acetilcolinesterase e seus inibidores

Figura 12 – Interações entre AChE e rivastigmina

Legenda de cores
Estrutura Cor Amostra de cor

AChE
Alfa-hélices Verde matiz (greentint)
Fitas beta Azul matiz (bluetint)

Demais estruturas Branco (white)
Subsítio aniônico

TRP84 Azul celeste (skyblue)
Cavidade oxiânion

GLY118 Vermelho alaranjado (redorange)
GLY119 Ouro (gold)
ALA201 Vermelho (red)

Bolso de acilação
PHE288 Verde mar (seagreen)
PHE290 Rosa quente (hotpink)

Subsítio aniônico periférico
PHE330 Violeta (violet)

Rivastigmina
Átomo de carbono Cinza claro (padrão CPK)
Átomo de oxigênio Vermelho (padrão CPK)

Átomo de nitrogênio Azul celeste (padrão CPK)
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Quadro 12 – Script desenvolvido para a rivastigmina

load 1gqr.pdb
select all
colour white
cartoon
wireframe off
select helix
colour greentint
select sheet
colour bluetint
select saf
wireframe 80
spacefill 140
colour cpk
select emm
wireframe 80
spacefill 140
colour cpk
select gly118
wireframe 80
colour redorange
select gly119
wireframe 80
colour gold
select ala201
wireframe 80
colour red
select trp84
wireframe 80
colour skyblue
select phe288
wireframe 80
colour seagreen

select phe290
wireframe 80
colour hotpink
select phe330
wireframe 80
colour violet
rotate y 167
translate x -1
zoom 270
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