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Resumo

No sistema nervoso central de mamíferos, a transmissão sináptica rápida entre
células nervosa é realizada primariamente pelo receptor α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-
isoxazolpropiônico (AMPA), um Receptor Ionotrópico de Glutamato, que está relacio-
nado com a aprendizagem, memória e homeostase do sistema nervoso. Deficiências
em seu funcionamento são correlacionadas com o desenvolvimento de muitas desor-
dens cerebrais, tais como epilepsia, esquizofrenia, autismo, Parkinson e Alzheimer.
O uso dos análogos de wilardina tem se mostrado uma poderosa ferramenta para o
entendimento dos mecanismos de ativação e dessensibilização deste receptor, pois
a modificação em um único átomo deste ligante permite a observação de variados
níveis de eficácia. Neste trabalho, tirando vantagem das estruturas de Flúor Wilar-
dina (1.35Å), Hidrogênio Wilardina (1.65Å), Bromo Wilardina (1.8Å) e Iodo Wilardina
(2.15Å), co-cristalizadas com o receptor GluA2 com os códigos 1MQI, 1MQJ, 1MQH e
1MQG, respectivamente, buscou-se diferenciar energeticamente a eficácia dos quatro
ligantes. Os complexos foram submetidos a cálculos energéticos baseados na teoria
do funcional da densidade (DFT), sob a óptica do método do fracionamento molecular
com caps conjugados (MFCC). Os resultados obtidos mostram uma relação entre os
valores energéticos e a ordem de eficácia de cada wilardina (FW > HW > BrW > IW),
ainda evidenciam a importância de E705, R485, Y450, S654, T655, T480 e P478 como
os aminoácidos que contribuem mais fortemente com a interação dos quatro agonis-
tas parciais wilardina. Juntamente com isto, delineamos o comportamento de M708,
sendo atraído pelos ligantes FW e HW, e repelido por BrW e IW. Com os dados relata-
dos neste trabalho, faz-se possível um melhor entendimento do receptor AMPA, o que
pode servir como auxilio no desenvolvimento de novos fármacos para este sistema.

Palavras-Chave: Energia de Ligação; DFT; MFCC; Wilardinas; Receptor Ionotró-
pico de Glutamato.
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Abstract

In the central nervous system (CNS) of mammalian, fast synaptic transmis-
sion between nerve cells is performed primarily by α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-
isoxazolepropionic acid (AMPA) receptors, an ionotropic glutamate receptor that is re-
lated with learning, memory and homeostasis of the nervous system. Impairments in
their functions are correlated with development of many brain desorders, such as epi-
lepsy, schizophrenia, autism, Parkinson and Alzheimer. The use of willardiine analogs
has been shown a powerful tool to understanding of activation and desensitization me-
chanisms of this receptors, because the modification of a single ligand atom allows
the observation of varying levels of efficacy. In this work, taking advantage of Fluorine
Willardiine (1.35Å), Hydrogen Willardiine (1.65Å), Bromine Willardiine (1.8Å) and Io-
dine Willardiine (2.15Å) structures co-crystalized with GluA2 with codes 1MQI, 1MQJ,
1MQH and 1MQG, we attempted to energetically differentiate the four ligands efficacy.
The complexes were submitted to energetic calculations based on density functional
theory (DFT), under the optics of molecular fractionation with conjugate caps (MFCC)
method. Obtained results show a relationship between the energetic values and willar-
diines efficacy order (FW> HW > BrW > IW), also show the importance of E705, R485,
Y450, S654, T655, T480 e P478 as the amino acids that contribute most strongly with
the interaction of four partial agonists. Furthermore, we outlined the M708 behaviour,
attracted by FW and HW ligands, and repels by BrW and IW. With the datas reported
on this work, it is possible for a better understanding of the AMPA receptor, which can
serve as an aid in the development of new drugs for this system.

Keywords: Binding energies; DFT; MFCC; Willardiines; Ionotropic glutamate re-
ceptor.
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INTRODUÇÃO



Capítulo 1. Introdução 2

1.1 O Sistema Nervoso

OSistema nervoso central contém mais de 100 bilhões de neurônios. Diferentes
sinais chegam a estes neurônios através de sinapses localizadas nos den-
dritos neuronais e corpo celular. Estes sinais, advindos principalmente da

ativação dos receptores sensoriais, são "processados" (função integrativa) e levam a
respostas diversificadas no organismo, como a contração de músculos esqueléticos e
da musculatura lisa, assim como a secreção de substâncias químicas pelas glândulas
exócrinas e endócrinas, que agem em diversas partes do corpo (funções motoras).
Pode-se observar na figura 1.1 a relação de controle do sistema nervoso sobre cada
orgão do corpo humano.

Figura 1.1: Figura esquemática indicando o controle do sistema nervoso simpático e paras-
simpático sobre todas as partes do corpo humano.

Fonte: Adaptado de Golan et al., 2009.
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Sob uma óptica histológica, o sistema nervoso é composto por uma rede de neurô-
nios e por células gliais, sendo a primeira responsável pela transmissão de sinais pelo
corpo, e a segunda pelo fornecimento de suporte e nutrição aos neurônios e auxiliar
na neurotransmissão, além da formação da bainha de mielina. Morfologicamente, este
sistema é dividido em Sistema Nervoso Central (SNC) e Sistema Nervoso Periférico
(SNP), onde o SNC consiste do encéfalo e medula espinhal e o SNP por neurônios
sensoriais, gânglios e neurônios que se conectam ao SNC.

O neurônio (Figura 1.2) é uma célula excitável que processa e transmite informa-
ções por sinapses elétricas ou químicas. As sinapses elétricas são caracterizadas
pela formação de canais que conduzem íons de uma célula para a próxima. A maioria
destas sinapses são formadas a partir de pequenas estruturas protéicas, as junções
comunicantes (ou junções gap), que permitem o movimento livre de íons do interior de
uma célula para o interior da outra. Este tipo de sinapse é pouco encontrada no Sis-
tema Nervoso Central, entretanto é através das junções gap que o potencial de ação
é transmitido de uma célula para a outra no músculo visceral e no músculo cardíaco.

Figura 1.2: Neurônio em sua estrutura básica formando uma sinapse química.

Fonte: Adaptado da internet.

O predomínio das sinapses utilizadas para transmissão de sinais no SNC de hu-
manos é de origem química. Nessa estruturas, o neurônio pré-sinaptico secreta, em
seu terminal, neurotransmissores que atuarão em proteínas receptoras presentes na
membrana do neurônio pós-sinaptico, promovendo a modulação da célula nervosa



Capítulo 1. Introdução 4

(SOBOLEVSKY; ROSCONI; GOUAUX, 2009). Nos últimos anos, mais de quarenta
substâncias neurotransmissoras foram descobertas, sendo as mais conhecidas a ace-
tilcolina, norepinefrina, epinefrina, histamina, ácido γ-aminobutírico (GABA), glicina,
serotonina, dopamina e o ácido glutâmico (ORREGO; VILLANUEVA, 1993).

A figura 1.3 ilustra a estrutura básica de uma sinapse química, ao mostrar um ter-
minal pré-sinaptico único na superfície da membrana de um neurônio pós-sinaptico.
O terminal pré-sinaptico é separado do corpo celular do neurônio pós-sinaptico pela
fenda sináptica, cuja largura é de aproximadamente 200 a 300 Å. No interior da célula
pré-sinaptica encontram-se vesículas transmissoras que, com a passagem do poten-
cial de ação, liberam neurotransmissores contidos em seu interior na fenda sináptica.
Esta liberação de transmissores é correlacionada com a entrada de cálcio no sistema
(PENMATSA; WANG; GOUAUX, 2013).

Figura 1.3: Células pré e pós-sinapticas formando uma sinapse química. Representação das
vesículas transmissoras, proteínas receptoras e fenda sináptica.

Fonte: Adaptado da internet.

Na membrana do neurônio pós-sinaptico existem proteínas receptoras, estas são
compostas por 2 regiões: (1) uma região de ligação externa à membrana onde se
liga o neurotransmissor e (2) uma região ionófora, que atravessa a membrana pós-
sinaptica em direção ao interior da célula. O componente ionóforo pode ser de dois
tipos, um canal iônico ou um ativador de segundo mensageiro, como indicado na figura
1.4.
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Figura 1.4: Estrutura equemática diferenciando os dois tipos de componentes ionóforos de
uma proteína neuroreceptora. (A) Observa-se um canal iônico, e em (B) observa-se um ativa-
dor de segundo mensageiro.

Fonte: Adaptado de Golan et al., 2009.

Os canais iônicos na membrana neuronal pós-sináptica são geralmente de dois ti-
pos: (1) canais catiônicos que, quando abertos, permitem a passagem dos íons sódio,
mas que podem permitir a passagem de íons potássio ou cálcio e (2) canais aniôni-
cos, que permitem a passagem de íons cloreto e também de pequenas quantidades
de outros ânions (GUYTON; HALL, 2006).

Este tipo de receptor é comumente relacionado com processos rápidos no sistema
nervoso. Quando um neurotransmissor ativa um canal iônico, o canal geralmente abre
em uma fração de milissegundos; quando a substância transmissora não está mais
presente, o fechamento do canal é igualmente rápido (GUYTON; HALL, 2006; GOLAN
et al., 2009). A abertura e o fechamento dos canais iônicos fornecem meios para um
controle muito rápido do fluxo de íons em neurônios pós-sinápticos.

Muitas funções do sistema nervoso requerem mudanças prolongadas nos neurô-
nios, com a duração de segundos a meses após a substância transmissora inicial ter
se dissipado. A estimulação dos canais iônicos é incapaz de provocar este tipo de
modificação no neurônio, pois com a saída do transmissor há o fechamento do canal.
Portanto, outro tipo de componente ionóforo é incitado, este é baseado na ativação de
um sistema químico de "segundo mensageiro", sendo este "mensageiro"responsável
pela produção do efeito prolongado (GUYTON; HALL, 2006).

Existem diversos tipos de sistemas de segundos mensageiros. Contudo, o mais
comum utiliza as proteínas G. Esta apresenta-se acoplada à porção do receptor que se
projeta para o interior da célula. A proteína G é formada por 3 componentes distintos
(α, β e γ). Durante a ativação por um impulso nervoso, a proção alfa da proteína G
se separa das porções beta e gama e fica livre para se mover através do citoplasma.
No citoplasma, o componente alfa pode executar quatro funções: a abertura de canais
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iônicos específicos, ativação de enzimas intracelulares, ativação de AMPc ou GMPc,
ou a ativação da transcrição gênica.

Com a interação do neurotransmissor com os receptores pós-sinapticos, pode
ocorrer a excitação ou inibição da célula pós-sinaptica, dependendo do receptor ao
qual houve a ligação (GUYTON; HALL, 2006). Durante o processo de excitação,
ocorre a abertura dos canais de sódio e a diminuição no fluxo dos íons cloreto e
potássio o que aumenta o número de cargas positivas no interior da célula e conse-
quentemente o potencial intracelular. Ao final, há a modificação no metabolismo para
excitar a atividade celular ou a produção de mais receptores excitatórios.

Durante a inibição, verifica-se a abertura de canais de íons cloreto, o que acarreta
na diminuição da carga positiva no interior da célula pós-sináptica. Juntamente com o
aumento da condutância dos íons potássio para fora da célula, ocorre a diminuição da
carga positiva no interior do neurônio pós-sináptico. Em seguimento, dá-se a ativação
de enzimas receptoras que inibem as funções celulares, promovendo o aumento do
número de receptores inibitórios.

O neurotransmissor é uma substância química liberada pelos neurônios que per-
mite a transmissão de informação a outras células. Os neurotransmissores podem
se enquadrar em duas grandes categorias: os neurotransmissores de moléculas pe-
quenas e ação rápida (Tabela 1.1) e os neuropeptídeos de ação lenta ou fatores de
crescimento (Tabela 1.2). Cada neurotransmissor possui um grupo de receptores es-
pecíficos aos quais ele se liga.
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Tabela 1.1: Neurotransmissores de moléculas pequenas e de ação rápida.

Classe I

Acetilcolina

Classe II: Aminas
Norepinefrina
Epinefrina
Dopamina
Serotonina
Histamina
Classe III: Aminoácidos
GABA
Glicina
Glutamato
Aspartato
Classe IV
Óxido Nítrico

Fonte: Adaptado de Guyton; Hall 2006.
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Tabela 1.2: Neurotransmissores peptídicos de ação lenta ou fatores de crescimento.

Hormônios liberadores hipotalâmicos

Hormônio liberador de tirotrofina
Hormônio liberador do hormônio luteinizante
Somatostatina (fator inibitório do hormônio do crescimento)

Peptídeos hipofisários

Hormônio adrenocorticotrófico
β-Endorfina
Hormônio α-melanócito estimulante
Prolactina
Hormônio luteinizante
Tirotrofina
Hormônio do crescimento
Vasopressina
Ocitocina

Peptídeos que agem no intestino e no cérebro

Encefalinaleucina
Encefalinametionina
Substância P
Aspartato
Gastrina
Colecistocinina
Peptídeo intestinal vasoativo (VIP)
Fator de crescimento neural
Fator neurotrófico derivado do cérebro
Neurotensina
Insulina
Glucagon

De outros tecidos

Angiotensina II
Bradicinina
Carnosina
Peptídeo do sono
Calcitonina

Fonte: Adaptado de Guyton; Hall 2006.
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1.2 A família de Receptores de Glutamato

1.2.1 Receptores de Glutamato

Receptores de Glutamato são receptores transmembranares localizados em mem-
branas neurais de mamíferos, plantas (DAVENPORT, 2002; KANG; TURANO, 2003) e
bactérias (O’HARA et al., 1993; CHEN et al., 1999; KUNER; SEEBURG; GUY, 2003).
Estes receptores estão amplamente distribuídos pelo pelo sistema nervosos central
e possuem como agonista principal o aminoácido glutamato (ácido glutâmico), co-
nhecido por ser o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central
(JAVITT, 2004; OSWALD, 2004). Seus receptores são de grande importância para a
comunicação interneural, formação da memória, aprendizado e homeostase do SNC
(DEBANNE et al., 2003; NAKAGAWA, 2010).

Figura 1.5: A família de receptores de glutamato é divida em Receptores Ionotrópicos e Me-
tabotrópicos de Glutamato.

Estes receptores, em mamíferos, são divididos em dois grupos: os receptores
ionotrópicos (iGluRs - do inglês, ionotropic Glutamate Receptors) e metabotrópicos
(mGluRs - do inglês, metabotropic Glutamate Receptors) de glutamato (Figura 1.5)
(KOLTUNOWSKA; GIBULA-BRUZDA; KOTLINSKA, 2013). Os Receptores Ionotrópi-
cos de Glutamato consistem de quatro subunidades que circundam um canal iônico
central e são responsáveis por parte da neurotransmissão sináptica rápida em mamí-
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feros (DINGLEDINE et al., 1999). Já os Receptores Metabotrópicos de Glutamato são
equivalentes a outros receptores acoplados à proteína G, porém com um domínio de
interação de ligantes estruturalmente semelhantes ao de iGluRs (OSWALD, 2004).

1.2.2 Receptores Ionotrópicos de Glutamato

Em mamíferos, a transmissão sináptica rápida entre células nervosa é realizada
primariamente pelos Receptores Ionotrópicos de Glutamato. Estes receptores são
proteínas transmembranares que, ao serem ativadas, sofrem uma sequência de tran-
sições conformacionais entre os estados de repouso, ativação, condução (abertura do
canal iônico que permite o fluxo de íons do meio extracelular para o intracelular) e
dessensibilização (HORNING; MAYER, 2004).

Receptores Ionotrópicos de Glutamato são canais iônicos ativados por ligante.
Sua função baseia-se na capacidade de responder rapidamente à ligação de um
neurotransmissor para produzir mudanças no potencial da membrana da célula pós-
sináptica (MAYER, 2005). Devido a sua capacidade de mediar processos de transmis-
são rápida, possuem papel na plasticidade sináptica e em processos cognitivos, como
aprendizágem e memória (MALTSEV et al., 2008), juntamente com o desenvolvimento
e homeostase do sistema nervoso central (PØHLSGAARD et al., 2011). Antagonis-
tas deste receptor tem se mostrado eficazes em limitar o crescimento de adenocar-
cinomas de colo, astrocitoma e de células carcinogênicas no pulmão (JIN; GOUAUX,
2003). Apresentam grande diversidade e áreas de atuação, sendo também relaci-
onados a muitas desordens do sistema nervoso, como a esquizofrenia, doença de
Parkinson, mal de Alzheimer, autismo e disfunções cognitivas (FLEMING; ENGLAND,
2010).

O primeiro iGluR foi clonado em 1989 (GREGOR et al., 1989), sendo posterior-
mente seguido por vários outros trabalhos (HOLLMANN et al., 1989; BETTLER et
al., 1990; MORIYOSHI et al., 1991), comprovando estudos farmacológicos anterio-
res que indicavam a existência de uma diversidade de subtipos deste receptor. Hoje,
mais que 20 diferentes subunidades de iGluRs já foram identificadas em mamíferos,
sendo codificadas por 18 genes. A organização destas subunidades é responsável
pela sua diferenciação em três principais grupos de receptores ionotrópicos, divididos
de acordo com a sequência de aminoácidos e a sensibilidade ao agonista em: re-
ceptores ácido N-metil-D-aspártico (rNMDA), receptores Cainato (rCainato) e recepto-
res ácido α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolilpropiônico (rAMPA), sendo este último
o de maior importância para a transmissão sináptica rápida (COLLINGRIDGE et al.,
2009; LODGE, 2009).
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Receptores AMPA

As subunidades de AMPA (Figura 1.5), GluA1 (GluR1; GluA1), GluA2 (GluR2;
GluA2), GluA3 (GluR3; GluA3) e GluA4 (GluR4; GluA4) podem formar receptores ho-
motetraméricos ou heterotetraméricos que mediam parte da transmissão sináptica rá-
pida em mamíferos (HOLLMANN; HEINEMANN, 1994; MAYER, 2006). Os receptores
AMPA promovem o influxo de Na+, mas são impermeáveis ao Ca2+ se a estrutura
tetramérica possuir a subunidade GluA2 (BURNASHEV et al., 1992). A subunidade
AMPA existe alternativamente como as variantes flip e flop (Figura 1.6).

Figura 1.6: Diferenciação das regiões que compõe um monômero de rAMPA (receptor AMPA),
com evidência na região flip/flop.

Fonte: Adaptado de Oswald, 2004.
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Receptores NMDA

A família de receptores NMDA (Figura 1.5) é composta pelas subunidades GluN1
(NMDA-R1; GluN1), GluN2A-D (NMDA-R2A-D; GluN2A−D) e GluN3A-B (NMDA-R3A-B;
GluN3A−B). O receptor NMDA funcional é composto, normalmente, por uma monta-
gem de GluN1, uma ou duas subunidades de GluN1 ou GluN2 junto com ambas as
subunidades GluN2 e N3. Os receptores NMDA são ativados e inativados em menor
proporção que os receptores cainato e AMPA (KEW; KEMP, 2005), porém permitem
o influxo de Ca2+, K+ e Na+ (MACDERMONTT et al., 1986) e são bloqueados por
Mg2+ extracelular (WOLLMUTH; SOBOLEVSKY, 2004). O domínio amino-terminal é
alostericamente moduladas por Zn2+, que é responsável pela inativação do receptor.

Receptores Cainato

Os receptores de Cainato (Figura 1.5) são formadas por estruturas homoméricas
de GluK1 (GluR5; GluK5), GluK2 (GluR6; GluK6) e GluK3 (GluR7; GluK7), ou hetero-
méricas com GluK4 (KA1; GluK1) e GluK5 (KA2; GluK2). Estes receptores promovem
o influxo de Na+ e Ca2+ (KEW; KEMP, 2005) e são responsáveis pela modulação dos
sítios pré e pós sinápticos (MAYER, 2006).

1.2.3 Estrutura do receptor

A clonagem dos genes de iGluRs levou imediatamente a relação entre sua sequên-
cia de aminoácidos e o mecanismo funcional, porém o progresso foi limitado pela
ausência de dados estruturais e, por vários anos, experimentos foram designados e
interpretados com base em um errôneo modelo da topologia transmembranar derivado
de um receptor de nicotina (MAYER; ARMSTRONG, 2004). Com o auxílio de modelos
de homologia (LAUBE et al., 1997) e mutagênese (WOOD et al., 1997) foi possível ob-
ter um modelo mais claro do sítio de ligação de agonistas. Contudo, somente em 1998
a primeira estrutura cristalográfica do domínio de ligação com agonistas de GluA2 foi
obtida (código PDB:1GR2) (ARMSTRONG et al., 1998) e, em 2009, Sobolevsky e co-
laboradores obtiveram o cristal de um receptor homotetramérico completo de GluA2
complexado com o antagonista ZK200775 (3,6 Å- código PDB:3KG2).

A partir dos dados obtidos no decorrer dos anos, foi possível estruturar o receptor
completo. Hoje, divide-se cada monômero do receptor em quatro domínios funcionais:
um domínio amino-terminal (DAT) extracelular; um domínio de interação com ligan-
tes (DIL); quatro hélices transmembrana (TM1-TM4), responsáveis pela formação do
domínio transmembrana (DTM), ou canal iônico; e um domínio carboxi-terminal cito-
plasmático (DCT) (LAU et al., 2013), representados esquematicamente na figura 1.6 e
figura 1.7.
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Figura 1.7: Receptor completo exibindo forma de "Y", pode-se observar os 3 domínios funci-
onais e os 4 monômetros (A-vermelho, B-roxo, C-azul e D-verde).

iGluRs são compostos por quatro subunidades monoméricas, organizadas como
dímeros de dímeros (tetrâmero) (Figura 1.8), com um formato semelhante à letra "Y"
(SOBOLEVSKY et al., 2009). Ambos, DAT e DIL formam pares de dímeros que com-
põe juntos o tetrâmero; contudo, os pares de dímeros vem de diferentes subunidades.
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Assim, o domínio intracelular está fortemente entrelaçado com o topo do canal iônico.

Figura 1.8: Montagem de uma estrutura tetramérica de um receptor ionotrópico de glutamato.

Fonte: Adaptado de Maddem, 2002.

Domínio Amino-Terminal

O segmento polipeptídico de aproximadamente 400 aminoácidos possui uma con-
formação semelhante a uma concha, sendo formado pelos lobos 1 e 2 (JIN et al.,
2009) (Figura 1.9). DAT apresenta similaridade em sequência com a proteína ligadora
de leucina/isoleucina/valina (LIVBP), uma das proteínas periplasmicas de ligação em
bactérias (MADDEM, 2002). O domínio amino-terminal não se mostra necessário
para o funcionamento do receptor (PASTERNACK et al., 2002), contudo, no momento
de sua montagem, tem se mostrado o maior determinante na especifidade durante a
diferenciação dos subtipos de receptor dentro da família de iGluRs (MAYER; ARMS-
TRONG, 2004).

De acordo com Xia et al. (2002), o tripeptídeo IGI (isoleucina, glicina e isoleu-
cina) no DAT de rAMPA é responável pelo tráfico anterógrado do receptor a partir do
retículo endoplasmático para a membrana celular. O GluA2-DAT tem sido reportado
induzindo a formação de espinhas dendríticas e controlando o tamanho e quantidade
das mesmas (PASSAFARO et al., 2003). A ligação de moduladores alostéricos nega-
tivos, como Zn2+, fecha a fenda entre os lobos do DAT-NMDA, causando a inativação
do receptor por dessensibilizar o DIL.
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Figura 1.9: Monômero de domínio amino-terminal, indicação da fenda entre os lobos.

Fonte: Adaptado de Jin et al., 2009.

Domínio de Interação com Ligantes

O domínio de interação com ligantes (iGluR-DIL, Figura 1.10) é formado por apro-
ximadamente 258 aminoácidos separados em 2 segmentos (S1 e S2) entrelaçados
em 2 lobos (ou domínios) funcionais (D1 e D2). Estes são ligados por uma estrutura
semelhante a uma dobradiça, formada por folhas-β antiparalelas (ARMSTRONG et
al., 1998). A construção da estrutura solúvel de GluA2-DIL inclui os resíduos 391-506
(S1) e os resíduos 632-775 (S2), sendo a numeração dos aminoácido feita a partir do
receptor inteiro (contendo os 3 domínios funcionais).

A primeira estrutura cristalográfica de um DIL foi obtida por Armstrong e colabo-
radores em 1998, em complexo com cainato (resolução de 1,9 Å). Esta foi seguida
por cristais da proteína em seu estado apo (sem ligante) e ligadas a agonistas e an-
tagonistas (ARMSTRONG; GOUAUX, 2000; ARMSTRONG; MAYER; GOUAUX, 2003;
HOGNER et al., 2002, 2003; JIN; GOUAUX, 2003; JIN et al., 2002, 2003; KASPER
et al., 2002; LUNN et al., 2003; SUN et al., 2002), mostrando diversificados graus de
fechamento entre os lobos (POSTILA; YLILAURI; PENTIKÄINEN, 2011), como pode
ser observado na figura 1.11. A partir destes estudos, tem-se sugerido que o grau de
fechamento dos lobos está diretamente relacionado a abertura do canal iônico.
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Figura 1.10: Estrutura do domínio de interação com ligante.(A) Vista lateral do monômero com
indicação da fenda entre os lobos, (B) Dímero formado entre as cadeias A e D

Figura 1.11: Relação do grau de fechamento do DIL-rCainato interagindo com um agonista
total, agonista parcial e antagonista, respectivamente.

Fonte: Adaptado de Postila; Ylilauri; Pentikainen, 2011.

Domínio Transmembrana

As quatro hélices transmembranares (TM1-4) de cada monômero do receptor for-
mam juntas o canal iônico ou domínio transmembrana (Figura 1.12). Em geral, as
pistas quanto à estrutura do canal iônico vieram de comparações com canais de K+
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(WOOD et al., 1995). Em acordo com estudos de topologia, cada subunidades possui
3 hélices transmembrana (M1, M3 e M4) e uma hélice central (M2). O segmento po-
lipeptídico D1-M1 adota uma conformação estendida até atingir a DTM; M3 e M4 se
ligam diretamente a D2; e M2 faz uma conexão entre M3 e M1 (SOBOLEVSKY et al.,
2009).

Figura 1.12: Domínio transmembrana (DTM). (A) Vista frontal obtida a partir de um único
monômero, (B) Dímero de DTM formado a partir dos monômeros A e D, (C) Vista superior dos
quatro domínios formando o canal iônico no estado fechado e (D) Representação do canal
iônico formado por dois dímeros (A-D e B-C)

Domínio Carboxi-Terminal

A estrutura do domínio carboxi-terminal possui tamanho que varia consideravel-
mente entre as subunidades do receptor e não possui estrutura cristalográfica. O DCT
é requerido para a montagem dos iGluRs (AYALON; STERN-BACH, 2001). A localiza-
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ção do receptor, sua biosíntese, distribuição celular e interações com outras proteínas
são controladas via fosforilação do domínio C-terminal (WANG et al., 2005).

1.3 Mecanismo de Ativação e Inibição

Análises bioquímicas (ABELE; KEINANEN; MADDEN, 2000) e cristalográficas
(ARMSTRONG; MAYER; GOUAUX, 2003) tem indicado que o mecanismo para a li-
gação do glutamato e o fechamento dos domínios é um processo de duas etapas.
Durante a acoplagem, o ligante interage com resíduos do domínio 1 a partir dos gru-
pos α-amina e carboxil. Estando seguro na fenda, o grupo γ-carboxil atrai eletros-
taticamente hélices no interior da fenda. O segundo momento envolve a rotação do
domínio 2 para junto do domínio 1 e o fechamento da fenda entre os lobos (MAYER;
ARMSTRONG, 2004).

Com o receptor ativado, há a condução de íons do meio extracelular para o in-
tracelular gerando um pico de corrente, e a este processo segue-se posteriormente
a dessensibilização (TRAYNELIS et al., 2010), que ocorre quando o canal iônico fe-
cha, mesmo quando o agonista permanece interagindo com o DIL da proteína (Figura
1.13).

Figura 1.13: Esquema representando o movimento de entrada de íons na célula nervosa, a
dessensibilização e o retorno do receptor à posição ativa.

Fonte: Adaptado de Goodman et al., 2005.

A figura 1.14 exibe um esquema de canais nos estados de repouso, aberto e des-
sensibilizado. A ligação do glutamato (Glu) desencadeia uma alteração conformacio-
nal, o fechamento da fenda S1S2, que é acoplado a uma alteração conformacional nos
domínios transmembranais que abrem o canal iônico. Embora o agonista permaneça,
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a reorganização das subunidades fecha novamente o canal, mesmo os domínios S1S2
permanecendo na conformação de fenda fechada.

Figura 1.14: Representação do movimento que ocorre entre o DIL e DTM quando o receptor
está em repouso, com o ligante, o canal iônico aberto e finalizando na dessensibilização

Fonte: Adaptado de Howe, 2006.

A interação ligante-GluR2 e sua correlação com a abertura do canal iônico é es-
tudada em vários níveis de pesquisa: experimentalmente por ensaios de RMN (Res-
sonância Nuclear Magnética) (AHMED et al., 2007), espectroscopia de infravermelho
com transformada de Fourier (JAYARAMAN; KEESEY; MADDEN, 2000) e estudos
farmacológicos (que mostram a relação entre potência-afinidade e eficácia-ativação)
(JIN; GOUAUX, 2003); e por dinâmica molecular, que tem sido utilizada para determi-
nar a dinâmica do receptor. Contudo a principal fonte de estudos é a partir de dados
cristalográficos.
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Na tabela 1.3 podemos observar um apanhado de ligantes que possuem dados
cristalográficos em complexo com receptores AMPA retirado de revisão feita por Pøhls-
gaard et al., 2011.

Tabela 1.3: Dados estruturais e farmacológicos de agonistas ligados a GluA2.

Agonista Afinidade (µM) Afinidade (µM) Potência (µM) Eficácia (%) Fechamento Distância
em DIL no receptor no receptor no receptor do DIL linker-linker

Glutamato 0,82 0,49 5,7 100 18,4-21,3 35,3-35,6
AMPA 0,02 0,01 3,5 88 20,3-21,0 35,6-35,8
ATPA 3,5 2,1 49 82 21,0-21,5 35,8-36,1
2-Me-Tet-AMPA 0,01 0,03 0,92 100 20,1-21,9 35,7-36,2
Bromo Wilardina 0,3 0,1 0,84 50 16,7-19,8 34,4-35,1
Flúor Wilardina 0,02 0,03 0,19 72 16,5 35,1
Iodo Wilardina 0,52 0,18 1,51 48 18,2-18,8 34,7-34,8
Wilardina 4,76 0,9 6,34 71 17,9 35,2
Quisqualato 0,02 0,009 1,2 93 19,1-21,3 35,4-36,2
Cainato 14,5 9 130 21 13,1 33,0
ACPA 0,02 0,02 0,25 90 20,7-20,9 35,7
Tio-ATPA 0,89 0,63 13 78 17.8 34,8

Fonte: Fonte: Adaptado de Pøhlsgaard et al., 2011.

Observa-se, a partir da tabela 1.3 e da figura 1.11, que agonistas totais induzem
um maior encerramento entre o domínio S1S2, o qual varia entre valores superiores
a 19◦, podendo chegar até 22◦, quando comparado à estrutura apo. Já os agonistas
parciais possuem um valor intermediário de encerramento do DIL, variando de 13◦ a
19◦. Os antagonistas conduzem a um pequeno encerramento do domínio S1S2 que
varia de 2,5◦ a 9,6◦. No entanto, tem sido demonstrado por dinâmica molecular que
é possível o DIL da GluR2 adotar conformações mais abertas do que a observada
na estrutura do cristal (LAU; ROUX, 2007). Portanto, as conformações podem ser
limitadas pela rede cristalina e artificialmente fechadas, e assim surgem indagações
sobre se as conformações mais abertas observadas com alguns dos antagonistas
são verdadeiramente hiperestendidas ou podem ser mais representativas do estado
aberto da GluR2 (PØHSGAARD et al., 2011).

Com relação à eficácia dos diversos tipos de ligantes, percebe-se que os agonistas
possuem uma eficácia relativa comparada ao glutamato de pelo menos 80%. Entre
os agonistas parciais, aquele mais eficaz é o Flúor-Willardina, com eficácia de 72%,
ficando muito próximo do valor de Wilardina (71%). Os antagonistas inibem a abertura
do canal, logo não há corrente iônica do meio extracelular para o meio intracelular, de
modo que sua eficácia então pode ser considerada zero.

1.3.1 Agonismo ou Agonismo Total

Estudos cristalográficos a partir do receptor no estado apo indicam que sem a pre-
sença de um ligante, o DIL se mantém aberto. A ligação de um agonista, tal como
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o L-glutamato é necessário para que ocorra o fechamento dos lobos (Figura 1.11).
Acredita-se que o fechamento de D1-D2 seja responsável pela abertura do canal iô-
nico (ARMSTRONG; GOUAUX, 2000) o que está diretamente relacionado com a eficá-
cia do agonista (JIN et al., 2003; MANKIEWICZ et al., 2008). A ligação de um agonista
leva a entrada de cátions específicos no canal iônico, que seguem em direção ao cito-
plasma, seguido pela despolarização do neurônio. Em adição ao L-glutamato, vários
agonistas específicos que fecham GluR2-DIL e induzem a ativação do receptor foram
obtidos, como AMPA (ARMSTRONG; GOUAUX, 2000), quisqualato (MAYER, 2005) e
D-serina-GluN1 (FURUKAWA; GOUAUX, 2003).

1.3.2 Agonismo Parcial

Agonistas parciais, para iGluRs, são ligantes que, ao interagir com o DIL, produzem
uma fraca resposta máxima em comparação ao L-glutamato. A extensão do fecha-
mento da fenda é flexivel e específico para cada ligante, sendo assim, a ligação de um
agonista parcial é vista como produzindo um fechamento intermediário ou parcial da
fenda (Figura 1.11), bem como uma ativação parcial (JIN et al., 2003). Simulações por
dinâmica molecular tem sugerido que agonistas parciais ligam com DIL de forma mais
flexível que um agonista total (ARINAMINPATHY; SANSOM; BIGGIN, 2006). Com os
receptores AMPA, a estrutura aberta de iGluRs-DIL não é acoplada diretamente ao
antagonismo, mas ao agonismo parcial se as proteínas transmembranas reguladoras
de receptor AMPA (TARP - do inglês, Transmembrane AMPA regulatory proteins) são
também expressadas com o receptor GluA2 (MENUZ et al., 2007). TARPs são pro-
teínas auxiliares do receptor AMPA que afetam as propriedades de abertura do canal,
farmacologia e tráfego membranar em rAMPA (MILSTEIN; NICOLL, 2008).

1.3.3 Antagonismo

Quando iGluRs-DlL se mantém em uma conformação aberta, as hélices trans-
membrana se mantém fechadas (SOBOLEVSKY et al., 2009) e não há fluxo de íons.
Agonistas inversos e antagonistas previnem o fechamento dos lobos por reter o DIL
em uma conformação aberta (Figura 1.11) e assim manter o canal iônico fechado. Es-
truturas critalográficas de GluA2 mostram que no estado apo ou ligado à antagonistas,
a fenda entre os lobos é mantida em uma conformação aberta, porém, na segunda,
mostrando alguma flexibilidade (AHMED et al., 2007). A função de antagonismo tem
sido bastante utilizada em estudos farmacológicos e projetos de drug discovery. A
descoberta de antagonistas específicos pode ser de essencial importância na dis-
criminação de diferentes funções do receptor no SNC. Recentemente foi identificado
que o excesso de ativação de receptores AMPA leva a perda de funções do sistema
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nervoso, estando relacionado com o mal de Alzheimer (HU; ONDREJCAK; ROWAN,
2012).

1.3.4 Dessensibilização

Receptores de Cainato e AMPA ligam ao L-glutamato com baixa afinidade e desa-
tivam rapidamente após a saída do neurotransmissor. Além disso, iGluRs não podem
induzir uma excitação sináptica indefinidamente, mesmo se o DIL continuar ocupado
pelo agonista. Um processo conhecido por dessensibilização assegura que o canal
iônico não ficará aberto por tempo indefinido e, assim, o neurônio pode se "recuperar"
da excitação.

A recuperação a partir da dessensibilização não depende somente da composi-
ção do receptor, mas também do agonista. Por exemplo, L-Glu dessensibiliza GluK1
em aproximadamente 4,1 ms, o que o cainato faz em 1,5 a 3 segundos (SWANSON
et al., 1997). A ciclotiazida bloqueia efetivamente a dessensibilização dos receptores
AMPA (PATNEU et al., 1992). Estruturalmente, a dessensibilização tem sido relaci-
onada ao rearranjo da interface do dímero após a abertura do canal (ARMSTRONG
et al., 2006). Sem o Cl−, a desestabilização do dímero e a dessensibilização são
aumentadas (PLESTED; MAYER, 2007).

1.4 Wilardinas

Com o crescente desenvolvimento nas técnicas bioquímicas e o início das pesqui-
sas envolvendo agonistas parciais nos receptores AMPA e Cainato, observou-se uma
relação estrutural entre os agonistas destes receptores. Constatou-se que existem
grupos químicos específicos (α-amino e α-carboxil) presentes em todos os agonistas
(Figura 1.15), sendo considerados grupos chave para a ativação do receptor (MAYER,
2005). Já a região onde está presente o grupo γ-carboxil em L-glutamato é relacio-
nado com a especificidade do receptor.
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Figura 1.15: Principais agonistas dos receptores AMPA e cainato. Identificação dos grupos
α-amino e α-carboxílico e regiões carregadas dos agonistas totais.

Fonte: Adaptado de Mayer; Armstrong, 2004.

A eficácia do agonista é definida a partir de uma interação única que cada agonista
faz com o receptor. Como visto anteriormente, glutamato, AMPA e quisqualato indu-
zem aproximadamente 20◦ de fechamento dos lobos em GluR2, já o complexo GluA2-
cainato mostra apenas 13◦ de fechamento dos lobos em relação à estrutura apo. O
grau intermediário de fechamento produzido por cainato acoplado com a observação
de que este atua como agonista parcial do receptor AMPA (PATNEAU; VYKLICKY;
MAYER, 1993), sugere que a extensão do fechamento dos domínios determina a força
da ativação do canal iônico.

Cada um destes agonistas ocupa uma região específica do DIL, o que indica que é
a conformação da fenda entre os lobos que define a atividade do agonista. Isto é con-
dizente com a teoria KNF (KOSHLAND; NEMETHY; FILMER, 1966). De acordo com
esta teoria, o receptor sofre mudanças sequenciais e diferentes, onde cada ligante in-
duz estados conformacionais específicos. Em contrapartida a este modelo, o modelo
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Monod-Wyman-Changeux (MWC) (1965) afirma que o receptor existe em dois únicos
estados: ligado e desligado. A partir de estudos, Jin et al. (2003) e Poon et al. (2008)
comprovaram a existência do modelo KNF para o agonismo parcial em GluA2 através
da comparação entre a análise do fluxo de corrente e da estrutura cristalográfica de
GluR2-glutamato e com agonistas parciais wilardina (Figura 1.16).

Figura 1.16: Estrutura química de wilardina em pH 7,3. (A) Divisão entre duas regiões, (i)
grupos α-amino e carboxi (semelhante ao glutamato), e (ii) anel uracil. (B) Mapa de potencial
eletrostático

A molécula de wilardina foi inicialmente isolada por Gmelin (1959) a partir de se-
mentes de Acacia willardiana, sendo posteriormente encontrada em outras 15 es-
pécies de Acacia e em Mimosa asperata (GMELIN, 1961; KRAUSS; REINBOTHE,
1973). Após a obtenção de sua estrutura, estudos foram iniciados com o objetivo de
sintetizar o composto (MARTINEZ; LEE, 1965; MARTINEZ; LEE; GOODMAN, 1968;
ASHWORTH; BROWN; ROBERTS, 1972; MURAKOSHI et al., 1978). O grande nú-
mero de publicações relacionadas à síntese e caracterização estrutural de Wilardina
foram fomentadas pela recente descoberta de sua participação na quebra da dormên-
cia das sementes das espécies vegetais citadas.

O principal método de obtenção da estrutura sintética se baseia na união de O-
acetil-L-serina ou β-alanina que reage com um anel uracil, tendo sua maior síntese
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obtida em pH 7,5 (MURAKOSHI et al., 1978).

A ação de neurotransmissão desta molécula foi inicialmente estudada em 1980
por Evans et al., sendo bromo wilardina (BrW) a primeira variação obtida a partir da
molécula básica (AGRAWAL; EVANS, 1986), onde um átomo de bromo é colocado na
posição 5 (C5’) do anel uracil. Segundo Zorumski, Thio e Clifford (1991), Wilardina
e Br-wilardina induzem respostas diferentes, sendo wilardina um potente e especí-
fico ativador destes receptores, enquanto bromo wilardina produz uma resposta mais
similar ao cainato.

Em 1992, Patneu e colaboradores iniciaram a formulação de outras variações
de wilardina, sendo obtidas flúor wilardina (FW), nitro wilardina (NO2W), cloro wi-
lardina (ClW) e iodo wilardina (IW). Neste estudo, foram obtidas a potência para
cada ligante em complexo com receptores AMPA e Cainato (que segue a ordem de
FW>NO2W>ClW>BrW>IW>HW em rAMPA e o inverso em rCainato); uma explicação
inicial para a estrutura da molécula; e que em termos de resposta, HW é um dos mais
eficázes. A partir deste estudo, um grande número de variações da molécula original
foram obtidas para servirem de base ao estudo das funções de receptores AMPA e
Cainato.

Wong e colaboradores (1994) foram responsáveis pela obtenção de mais varia-
ções de wilardina, sendo agora possível realizar estudos com trifluormetil wilardina
(CF3W), ciano wilardina (CNW) e metil wilardina (MeW), seguindo a ordem de po-
tência de FW>CNW>CF3W>NO2W>ClW>BrW>IW>HW>MeW e eficácia na ordem de
HW>MeW>FW>CNW>CF3W>NO2W>ClW>BrW>IW. Onde podemos novamente ob-
servar que HW (menos potente) se mostra o mais eficaz.

No decorrer dos anos, várias outras variantes de (S)-wilardina foram obtidas (JANE
et al., 1997). Com a obtenção de estruturas cristalográficas de GluR2, se tornou
possível relacionar diretamente a estrutura do receptor e sua atividade antes e após a
ligação de um agonista/antagonista. Dentre estes estudos, Jin e colaboradores (2003)
se utilizaram de estudos anteriores, que indicavam a variância na resposta gerada por
cada wilardina, para explicar o mecanismo de ativação e a resposta gerada no receptor
AMPA. Neste estudo foram obtidas as primeiras estruturas cristalográficas de wilardina
(flúor wilardina, bromo wilardina, iodo wilardina e wilardina) e a correlação entre a
conformação que cada wilardina proporciona ao receptor e os níveis de ativação e
dessensibilização.

Como pode ser observado na figura 1.17, Jin e colaboradores (2003) encontraram
os valores de EC50 e a curva de corrente, sendo o primeiro representado pelos valo-
res de 0,19 (FW), 0,84 (BrW), 1,51 (IW) e 6,34 (HW); e a curva de corrente indicando
amplitude de 0,62 (HW), 0,54 (FW), 0,37 (BrW) e 0,34 (IW). Estes dados, em con-
cordância com Fenwick e Oswald (2008), sugerem que a capacidade da molécula de
wilardina ativar e dessensibilizar (eficácia) o receptor GluR2 é correlacionada com o
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tamanho do substituinte presente na posição 5 do anel. Juntamente a isto, foi obser-
vado que a substituição do hidrogênio por halogênios mais eletronegativos na posição
5 do anel diminui o pKa do ligante para a desprotonação na posição 3 e o aumenta a
afinidade de ligação e potência (tabela 1.4).

Figura 1.17: Resposta ao glutamato e os 4 agonistas parciais wilardina. (A) Valores encontra-
dos de EC50, (B) Valores encontrados do pico de corrente.

Fonte: Adaptado de Jin et al, 2003.

Tabela 1.4: Valor de pKa para o anel uracil com substituição e para a wilardina completa.

Radical Anel Uracil Wilardina

H 9,45 9,97

F 7,98

Cl 7,95

Br 8,05 8,76

I 8,25

NO2 5,55 6,74

Fonte: adaptado de Patneu et al., 1992.

Em seu primeiro estudo, wilardina e bromo wilardina foram comparadas em recep-
tores AMPA e Cainato (AGRAWAL; EVANS, 1986). Neste estudo, bromo wilardina
se mostrou um potente agonista, enquanto wilardina não apresentou resposta em
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rCainato. Contudo, quando suas eficácias foram comparadas em receptores AMPA,
encontrou-se uma resposta inversa, com a molécula de wilardina mostrando uma me-
lhor resposta. Isto mostrou que BrW é mais seletivo para receptores Cainato, enquanto
HW se mostrou um bom agonista para rAMPA. Como foi indicado que BrW se com-
portaria como um ligante semelhante ao cainato, espera-se que seu processo de des-
sensibilização seja também semelhante, isto é, menor do que HW. Já para wilardina,
é esperado que passe por um processo de dessensibilização semelhante ao de AMPA
(PATNEU et al., 1992). Esta relação é confirmada, não só para HW e BrW, mas para
os quatro agonistas parciais, onde FW e HW causam uma maior dessensibilização
que BrW e IW para este receptor (KIZELSZTEIN et al, 2000).

Jin et al. (2003) propôs em seu trabalho que, em acordo com outros agonistas
(POSTILA; YLILAURI; PENTIKAINEN, 2011), pode-se relacionar o grau de fecha-
mento dos lobos com a dessensibilização e o pico de corrente. Esta proposta se
mostrou em acordo com os dados encontrados (Figura 1.18) e por outros autores
(JIN; GOUAUX, 2003; MANKIEWICZ et al., 2007; FENWICK; OSWALD, 2008). Pos-
teriormente, JIN e GOUAUX (2003) realizaram uma comparação entre o modo com
que o glutamato e as quatro wilardinas se ligam em GluA2. A partir deste estudo, foi
observado que, quando sobrepostos os carbonos α do domínio 1 os grupos α-amino
e α-carboxílico de todos os ligantes interagem de uma forma similar, estando o sítio
em uma conformação bem conservada.

Figura 1.18: Relação entre fechamento dos domínios de GluA2, pico de corrente e o nível de
dessensibilização para os quatro agonistas parciais wilardina.

Fonte: Adaptado de Jin et al., 2003.
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1.5 Biologia ou Bioquímica Quântica - processos bio-

lógicos sob uma óptica quântica

Experimentos podem prover detalhadas estruturas de macromoléculas biológicas,
porém é difícil estudar diretamente as modificações estruturais sofridas por estas mo-
léculas em um pequeno espaço de tempo, assim como o mecanismo molecular de
processos rápidos, como reações químicas ou o transporte iônico. Portanto, simu-
lações baseadas em princípios físicos tem oferecido o potencial para preencher os
"espaços" não conhecidos, modelando o como estas macromoléculas interagem, re-
agem e funcionam (MULHOLLAND, 2008).

Uma grande variedade de técnicas de simulação computacional tem sido desen-
volvidas e aplicadas em diversos problemas biomoleculares, como o dobramento de
proteínas e modificações em suas conformações (DAGGETT, 2006; ELCOCK, 2006),
associação de proteínas com pequenas moléculas (MOITESSIER et al., 2004), dese-
nho de drogas baseado em estrutura (TAFT et al., 2008), obtenção da energia livre
de ligação (GILSON; ZHOU, 2007), dinâmica de canais iônicos e transporte através
da membrana (BECKSTEIN et al., 2003) e a modelagem e análise de mecanismos
enzimáticos (WARSHEL et al., 2006; MOLHOLLAND, 2008).

Embora computadores sejam utilizados para simular a função de proteínas e suas
reações químicas desde 1960, esses cálculos foram baseados em técnicas de mecâ-
nica molecular (MM - do inglês, molecular mechanics), derivadas a partir das leis de
Newton. Esta opera em um nível molecular acima dos elétrons, e descreve a energia e
forças associadas com estruturas proteicas particulares por estudar modelos de com-
postos simples que imitam os grupos químicos em seus componentes aminoacídicos
(HUNTER, 2006). A fraqueza destes métodos é sua dependência em fazer suposi-
ções simples, como a posição dos elétrons não ser considerada diretamente. Este
processo trata uma complexa molécula como um sistema composto por esferas (áto-
mos) conectados por molas (ligações químicas). Portanto, quando o algorítimo MM
calcula a energia requerida para "esticar ou comprimir" uma ligação química, este
aplica uma fórmula similar a lei de Hooke das molas elásticas sobre tensão.

Melhorias nos hardwares de computadores tem fornecido maior poder computaci-
onal, o que, combinado com o desenvolvimento de teorias e algorítimos, tem levado
ao aumento na escala e profundidade das aplicações de modelagem molecular em
biologia (FRIESNER; BEACHY, 1998; RODRIGUES, 2001). Dentre estas aplicações,
observa-se uma presença acentuada na indústria farmacêutica, com maior atenção
para a entrega (CHERTOK et al., 2013) e o desenho (OU-YANG et al., 2012) de fár-
macos (conhecidos pelos termos drug delivery e drug discovery, respectivamente).

Especificamente no desenho de compostos bioativos, a modelagem molecular tem
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se mostrado uma poderosa ferramenta no processo de seleção, identificação, manipu-
lação, otimização e caracterização de novos fármacos por sua capacidade de deter-
minar propriedades termodinâmicas, energéticas e estruturais de complexos receptor-
ligante (BARREIRO; FRAGA, 2011; OLIVEIRA, 2012). O crescimento na utilização de
técnicas computacionais se deve, principalmente, a relação entre as interações for-
madas entre o complexo ligante-receptor e a resposta biológica (SANT’ANNA, 2008),
pois é a partir destas interações que as funções e transformações são ativadas nos
organismos (CAVALLI; CARLONI; RECANATINI, 2006), sendo os principais métodos
descritos, o virtual screening, docking molecular e dinâmica molecular (JORGENSEN,
2004).

Técnicas de mecânica molecular trabalham bem na determinação da geometria e
entalpia total de moléculas isoladas, porém falha em descrever reações que envol-
vem ligações ou o reconhecimento em solução, como ocorre nas reações biológicas.
Torna-se claro que o entendimento das reações de compostos bioativos com compo-
nentes teciduais deve-se basear na compreensão das partículas fundamentais que
controlam estes eventos, os elétrons e o núcleo atômico que compõe o ligante e seu
receptor. Tal entendimento requer informações estruturais das moléculas, as energias
e distribuição dos elétrons, o que pode ser fornecido pela mecânica quântica (QM -
do inglês, quantum mechanics) (GREEN; JOHNSON; KANG, 1974; HUNTER, 2006;
KEE et al., 2009).

A partir de uma visão superficial, é possível acreditar que a biologia e a mecânica
quântica fazem parte de dois mundos completamente opostos, porém, sob uma óp-
tica mais apurada, percebemos que isto não se faz de todo verdadeiro. Rosen (1960)
argumenta que toda a informação gerada em um sistema orgânico se origina em um
nível quântico e é manifestada em níveis mesoscópicos e macroscópicos. Tirando
vantagem disto, a quântica vem tentando explicar mutações induzidas por UV, bio-
luminescência, fotodetecção (MATSUNO; PATON, 2000), a capacidade das aves se
direcionarem durante o voo, o funcionamento interno da fotossíntese (BALL, 2011),
dentre outros processos.

O incrível sucesso na co-habitação das ciências biológicas e ciêncas quími-
cas/físicas tem sido de grande importância para a instalação da Biologia/Bioquímica
Quântica como área de grande interesse para pesquisadores em todo o mundo
(GESTWICKI, 2008). Como notado desde a criação da teoria, a mecânica quântica
pode explicar a estabilidade dos seres vivos e seus processos celulares a partir da
estabilidade de moléculas e varições de energia em diferentes estados químicos.

As sementes da biologia quântica contemporânea foram semeadas por volta de
1930 com Erich Hückel, que desenvolveu métodos simplificados baseados na mecâ-
nica quântica para analisar a estrutura de moléculas orgânicas insaturadas, com o
intuito de explicar o estado de elétrons em compostos aromáticos (HUNTER, 2006)
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e com Pullman e Pullman (1955), com a analise de hidrocarbonetos carcinogênicos.
Porém, somente em 1990 o campo da biologia quântica pode se estabelecer com
o aprimoramento das aproximações utilizadas pela teoria do funcional da densidade
(DFT).

Baseado na teoria de Hohenberg e Kohn (1964), a DFT forneceu uma base para
o desenvolvimento de estratégias computacionais para a obtenção de energia, estru-
tura e propriedades de átomos e moléculas com um custo computacional menor que
técnicas ab initio tradicionais (GEERLINGS; DE PROFT; LANGENAEKER, 2003) e
semiempíricos. Considerando-se um sistema arbitrário modelado com N funções de
base, o esforço computacional no estudo deste sistema é de N3, utilizando o DFT,
enquanto que para os métodos HF há o aumento para N4 ou N5 (Apêndice A). As-
sim, este método se torna bastante útil no estudo de grandes sistemas moleculares,
descrevendo-se realisticamente sistemas orgânicos, inorgânicos, metálicos e semi-
condutores (MORGON; CUSTODIO, 1995).

A ideia proposta pela teoria do DFT é não mais depender da função de onda do
sistema estudado, mas sim da densidade eletrônica, ρ(~r). Esta densidade mede a
probabilidade de encontrar um elétron no ponto de coordenada ~r (MARQUES; BOTTI,
2006). Contudo, neste nível, a teoria ainda não consegue determinar com exatidão
o termo de troca e correlação, mesmo com a adição da equação Kohn-Shan (1965),
requerendo uma aproximação para o tratamento das mesmas (DUARTE; ROCHA,
2007).

A aproximação para descrever as energias de troca e correlação proposta inici-
almente foi a aproximação da densidade local (LDA - do inglês, Local-Density Ap-
proximation), esta é muito utilizada na descrição de sólidos metálicos, porém não é
considerada a melhor opção na descrição de ligações de hidrogênio (descrita como a
principal interação a guiar eventos biológicos) (IRETA; NEUGEBAUER; SCHEFFLER,
2004). Portanto, outras aproximações foram propostas com o objetivo de descrever
melhor os sistemas, dentre estas, as mais comuns são as aproximações de gradiente
generalizado (GGA, do inglês, Generalized-Gradient Approximation), um pouco mais
complexas que a LDA por envolver o gradiente de densidade (PERDEW; BURKE;
ERNZERHOF, 1996).

Contudo, o DFT ainda era falho em descrever energias obtidas a partir das intera-
ções dispersivas (como as interações de Van der Waals), por conseguinte as aproxi-
mações foram aperfeiçoadas, havendo a inserção de um termo semiempírico, o que
deu origem ao DFT+D (GRIMME, 2006; ORTMANN; BECHSTEDT; SCHMIDT, 2006;
TKATCHENKO; SCHEFFLER, 2009).

O crescente aumento na popularidade da DFT deve-se, principalmente, a (1) possi-
bilidade de estudar sistemas moleculares com elevado número de átomos a um custo
computacional relativamente menor e (2) a confiabilidade nos resultados obtidos, com-
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paráveis com cálculos ab initio mais rigorosos (OLIVEIRA, 2012). Sua acurácia vem
sendo testada e confirmada para explicar dados biógicos, como em análises de doc-
king molecular (HU et al., 2013), QSAR (DE CARVALHO et al., 2014), QM/MM (DI
VALENTIN, 2014) e análises de interações entre fármacos outras moléculas a partir
de dados cristalográficos, RNM, dentre outros meios (SUÁREZ; SUÁREZ; DÍAS, 2009;
BRNDIAR; S̆TICH, 2012; FRAZAO et al., 2012).

A mais de cinquenta anos foi determinada a primeira estrutura cristalográfica de
uma proteína (KENDREW et al., 1958). Hoje observam-se aproximadamente 98.400
estruturas cristalográficas depositadas no PDB (PDB - do inglês, Protein Data Bank),
incluindo DNA, RNA e proteínas em seu estado normal ou com mutações, intera-
gindo ou não a ligantes. Conforme estes dados foram obtidos, se tornou possível a
compreensão do mecanismo de ação e a função de diversas proteínas e, através do
avanço nos campos da genômica e proteômica, aliados à evolução das técnicas de
cristalografia e RNM, se tornou possível a obtenção de estruturas cristalográficas com
resolução menor que 3,5 Å (GUIDO; ANDRICOPULO; OLIVA, 2010).

Em paridade aos avanços nas técnicas de DFT, na década de 1990 houve um
aumento no número de estruturas proteicas obtidas por cristalografia de raios-X
e ressonância nuclear magnética (RNM) depositadas no Banco de Dados de Pro-
teína (http://www.rcsb.org) (KARMALI; BLUNDELL; FURNHAM, 2009), o que foi ponto
chave para a estruturação da mecânica quântica como fonte de pesquisa para explicar
fatos biológicos (HUNTER, 2006) e favoreceu a instalação da biologia quântica como
alvo de estudo no campo da bioquímica.

A utilização da bioquímica quântica tem sido adotada por vários trabalhos com o
objetivo de descrever as interações entre fármaco e proteína (MASERAS; MORO-
KUMA, 1995; ZHANG; ZHANG, 2003; HE; MEI; XIANG; ZHANG; ZHANG, 2005).
Zhou et al. (2010) enfatiza que métodos quânticos estão se tornando populares no
design computacional de fármacos por causa do auto grau de acurácia exigido para
estimar as afinidades de ligação relativas. De acordo com Raha et al. (2007), o uso
rotineiro de métodos quânticos em todas as fases do design de drogas in silico é de
fundamental importância para o avanço do campo. Porém, como as macromolécu-
las biológicas envolvidas são compostas por milhares de átomos, faz-se necessário
estabelecer um compromisso entre o custo computacional e a acurácia exigida para
obter resultados confiáveis (LONSDALE; RANAGHAN; MULHOLLAND, 2010; COSTA,
2012).

Aproximações baseadas apenas na mecânica quântica, normalmente, permitem
estudos com estruturas que possuam o tamanho de aproximadamente 20-200 áto-
mos, o que corresponde ao substrato e alguns aminoácidos (HU et al., 2009). Con-
tudo, o desejo de estudar complexos maiores tem levado ao desenvolvimento de no-
vos métodos que permitam a redução do custo computacional sem haver a perda na
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resposta final. Dentre estas aproximações, podemos incluir aproximações semiempí-
ricas, métodos de escala reduzida e métodos de fragmentação. Recentemente, Gor-
don e colaboradores (2011) revisaram os métodos de fragmentação, diferenciando-os
por sua forma de atuação. Este são: métodos de fragmentação do orbital molecular
(FMO), fracionamento molecular com caps conjugados (MFCC), métodos sistemáticos
de fragmentação (SFC), métodos de dividir e conquistar (DC), dentre outros.

O método de Fracionamento Molecular com Caps Conjugados (MFCC, do inglês
- Molecular Fractionation with Conjugate Caps), foi desenvolvido por Zhang e Zhang
(2003) com o objetivo de prover cálculos ab initio que permitam encontrar, quantitativa
e eficientemente, as energias de interação entre proteínas e outras moléculas. A
formulação original da aproximação MFCC fraciona as ligações peptídicas, permitindo
o cálculo da energia de interação entre proteína-ligante (ZHANG; XIANG; ZHANG,
2003). Cada fragmento aminoacídico tem adicionado a suas posições terminais caps
conjugados com a função de (1) preservar as propriedades de valência da ligação
cortada e (2) imitar o efeito da molécula original que foi separada (XIANG; ZHANG;
ZHANG, 2004).

Desde sua criação, a aproximação MFCC tem se mostrado eficaz em obter a ener-
gia de interação entre as três hélices que formam a fibra colágena (RODRIGES et al.,
2013), entre proteínas e água (ZHANG; CHEN; ZHANG, 2003), do ligante benzami-
dina e a β-tripsina (ZHANG; XIANG; GAO; ZHANG, 2004), dentre outros trabalhos
(MEI; HE; XIANG; ZHANG; ZHANG, 2005; HE; MEI; XIANG; ZHANG; ZHANG, 2005;
DUAN; TONG; MEI; ZHANG; ZHANG, 2007).

Logo, a partir deste método, pode-se quantificar e comparar energias de ligação de
compostos bioativos em um mesmo receptor ou em receptores diferentes. Com isso, é
possível identificar o composto que mais fortemente interage no sítio ativo, informação
a qual pode ser utilizada para definir o melhor ligante para um determinado sistema
(DANTAS, 2013). Simultaneamente, através da fragmentação do sistema, é possível
observar individualmente as interações formadas entre o complexo ligante-receptor,
permitindo identificar as regiões/átomos de maior importância para a resposta bioló-
gica, dado que é de grande importância para o desenvolvimento de novos fármacos.
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OCérebro humano é indiscutivelmente o mais poderoso "sistema computacio-
nal" conhecido, porém seus mecanismos ainda não foram completamente
revelados. Muito se tem feito nos últimos anos para suprir a falta de in-

formações sobre o sistema nervoso (BARROS; SUPPES, 2009), havendo um cres-
cente reconhecimento da importância de trabalhos teóricos aplicados a neurociência
(SCHWARTZ; STAPP; BEAUREGARD, 2005).

Desordens no sistema nervoso central (SNC) afetam aproximadamente 1 bilhão
de pessoas ao redor do mundo, contando com mais hospitalizações do que qual-
quer outro grupo de doenças (WOLAK; THORNE, 2013). Esse quadro é agravado
pela própria composição do sistema nervoso, pois a barreira hematoencefálica limita
o acesso de fármacos ao cérebro e os neuroreceptores são, em parte, acoplados
à membrana plasmática, o que dificulta análises experimentais. Portanto, pesquisas
vem sendo realizadas com o intúito de entender melhor estas doenças e possibilitar
um melhor tratamento aos pacientes (JAYARAMAN; KEESEY; MADDEM, 2000; DUN-
LOP; MARQUIS, 2006; KAYE; SANSOM; BIGGIN, 2007; MENUZ et al., 2007; LAR-
SEN; BUNCH, 2011; ALUSHIN; JANE; MAYER, 2011; HU; ONDREJCAK; ROWAN,
2011; PENMATSA; WANG; GOUAUX, 2013).

Por sua relação direta e indireta com a homeostase do sistema nervoso cen-
tral, o receptor AMPA tem se mostrado um importante alvo no tratamento de do-
enças neurodegenerativas e muito já se sabe sobre seu funcionamento através
da análise de estruturas cristalográficas, técnicas de espectroscopia de infraverme-
lho (DEMING; CHENG; JAYARAMAN, 2003; MADDEN, 2002), RNM (MCFEETERS;
OSWALD, 2002; FENWICK; OSWALD, 2008) e análises computacionais (MENDIETA;
RAMÍREZ; GAGO, 2001; ARINAMINPATHY; SANSOM; BIGGIN, 2002; MAMONOVA;
SPERANSKIY; KURNIKOVA, 2008; SAHAI; BIGGIN, 2011; MARTINS et al., 2013),
o que tem gerado insights interessantes sobre seu comportamento e função, porém
muitas questões ainda faltam ser respondidas.

Assim, tomando por base as informações adicionadas anteriormente, este trabalho
objetiva, por meio de cálculos quânticos, encontrar a energia de interação entre os
quatro agonistas parciais wilardina (FW, BrW, IW e HW) e a subunidade GluA2 do
receptor AMPA, tirando proveito dos dados cristalográficos obtidos por Jin et al (2003)
e da estratégia de Fracionamento Molecular com Caps Conjugados (ZHANG; ZHANG,
2003) com o intuito de investigar os detalhes na interação entre os complexos. O
propósito é esclarecer as diferenças nos níveis de eficácia de cada wilardina a partir
da relação entre a energia de interação e os dados experimentais encontrados na
literatura, provendo informações úteis ao desenvolvimento de fármacos que possam
inibir ou ativar este receptor com maior eficácia.
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3.1 Objetivo Geral

Diferenciar energeticamente os níveis de ativação observados nos receptores
AMPA acarretado pela interação com os agonistas parciais wilardina, buscando, a
partir destes dados, identificar as regiões de cada ligante responsáveis por sua dife-
renciada resposta biológica.

3.2 Objetivos Específicos

• Quantificar, através de cálculos computacionais, as energias individuais de cada
aminoácido em interação com os quatro agonistas parciais.

• Analisar as diferenças existentes entre os resultados energéticos obtidos para
cada ligante.

• Identificar, a partir das diferenças energéticas entre os quatro complexos estu-
dados, as regiões mais importantes de cada wilardina.

• Comparar os valores energéticos encontrados neste trabalho com os dados ex-
perimentais de relevância para cada aminoácido e para a resposta biológica de
cada ligante.
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4.1 Dados Estruturais

OS dados cristalográficos do Domínio de Interação do Ligante (DIL) da subuni-
dade GluR2 do receptor AMPA na presença de agonistas parciais wilardinas,
utilizados como input neste trabalho, foram obtidos através da técnica de di-

fração de raio-X por Jin et al. (2003) (GluR2-[flúor/bromo/iodo/hidrogênio] wilardina).

As estruturas aqui citadas foram submetidas a técnica de difração de raio-X, na
qual um feixe de ondas eletromagnéticas incide no cristal e interage com os elétrons
dos átomos que o compõe, estes entram em ressonância com a radiação gerando
ondas que se espalham isotrópicamente, tornando possível a localização da posição
atômica. Os dados obtidos foram depositados no site do Research Collaboratory for
Structural Bioinformatics - Protein Data Bank (RCSB-PDB) com a identificação 1MQI,
1MQH, 1MQG e 1MQJ, referentes, respectivamente, a proteína co-cristalizada com
FW (1.35 Å), BrW (1.8 Å), IW (2.15 Å) e HW (1.65 Å).

Os co-cristais obtidos para flúor, bromo, e hidrogênio wilardina continham apenas
uma unidade do DIL de GluR2. Dentre os cristais obtidos por Jin et al. (2003) apenas
iodo wilardina possui 2 unidades (A e B), sendo a subunidade B indicada pelo autor
como um possível artefato da técnica. Assim, para as estruturas com mais de uma
unidade no arquivo cristalográfico, foram selecionadas para a realização do trabalho a
cadeia "A" na estrutura cristalográfica de iodo wilardina.

4.2 Determinação do estado de protonação

A utilização da molécula de wilardina em estudos vem sendo realizado desde a
década de 60 e, no decorrer dos anos, dois possíveis estados de protonação do li-
gante foram sugeridos. O primeiro mostra o anel uracil, característico da molécula,
com um nitrogênio presente na posição 3 carregado negativamente (N−) (JIN et al.,
2003; MANKIEWICZ et al., 2008) (Figura 4.1 A), posição semelhante ao local onde o
glutamato, e outros neurotransmissores, possuem um segundo grupo carregado ne-
gativamente (PATNEU et al., 1992) (Figura 1.15). A segunda suposição de estado
de protonação indica que não há este grupo carregado, mas sim que o anel é neutro
(HILL et al., 1997; FENWICK, OSWALD, 2008) (Figura 3.1 B) ou pode existir nas duas
conformações (LIDAK et al., 1972).



Capítulo 4. Metodologia 41

Figura 4.1: Estados de protonação de wilardina. (A) HW em sua forma carregada. (B) H
wilardina com o anel uracil em estado neutro.

Estudos indicam que o pH extracelular do cérebro está entre 7,1-7,3 (CHESLER,
2003). Dessa forma, para observar qual dos dois estados de protonação referenciados
na literatura é o mais provável de estar presente no momento de ativação do receptor
AMPA, o software Marvin Sketch 5.3.2 foi utilizado com parâmetros de temperatura
corporal, 310 K, adotando uma precisão de duas casas decimais em um intervalo
entre 0 e 14 e o solvente foi simulado por meio da constante dielétrica da água.

4.3 Otimização dos hidrogênios e resíduos incomple-

tos

Estruturas obtidas por análises cristalográficas, constantemente, são observadas
com a ausência dos átomos de hidrogênio, isto é acarretado por sua grande mobili-
dade e pequeno raio atômico. Por este motivo, foram adicionados átomos de hidro-
gênio em suas devidas posições, completando a valência dos átomos em que se fez
necessário.

Dentre as quatro estruturas cristalográficas utilizadas neste projeto, foram obser-
vados erros estruturais em alguns aminoácidos constituintes das estruturas cristalo-
gráficas, onde átomos de alguns aminoácidos não estavam presentes. Para estes, os
átomos ausentes foram adicionados e mantidos livres.

Todos os átomos pesados (não-hidrogênio) foram fixados, exceto os adicionados
posteriormente, e os quatro sistemas foram submetidos a uma otimização clássica
para o ajuste dos átomos livres, permitindo uma melhor descrição de ligações não
covalentes, como as ligações de hidrogênio. Esta otimização foi realizado no soft-
ware Discovery Studio sob os parâmetros de cálculo do campo de força CHARMm
(Chemistry at HARrvard Molecular Mechanics), sendo este parametrizados para to-
dos os átomos, porém com maior especialização para moléculas orgânicas em geral
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(MOMANY; RONE, 1992).

4.4 Molecular Fractionation with Conjugate Caps

(MFCC) - Cálculos energéticos

Para a realização dos cálculos energéticos, foi utilizado o esquema do MFCC
(Fracionamento Molecular com Caps Conjugados), desenvolvido por Zhang e Zhang
(2003). Esta técnica de fracionamento molecular visa a diminuição do tempo compu-
tacional sem perda na acurácia durante a aplicação de métodos precisos como o DFT
(Teoria do Funcional da Densidade) (GAO et al., 2004; CHEN et al., 2005), tendo seus
princípios teóricos testados e validados (BARROSO-NETO, 2012; DA COSTA et al.,
2012; ZANATTA, 2012).

O MFCC se baseia no fracionamento do sistema estudado em pequenos fragmen-
tos (Ri) que, posteriormente, passam por um cálculo quântico para a obtenção de suas
propriedades. Com a quebra da ligação covalente que une os fragmentos, as regiões
C- e N- terminal de cada fragmento tornam-se carregadas. Para uma melhor descri-
ção do sistema, capas são adicionadas anterior e posteriormente ao resído (C1−i e
C1+i), o que completa a valência do fragmento. A escolha adequada de capas con-
jugadas é crucial para a melhor descrição do sistema, pois possibilita o cumprimento
dos requisitos de valência química e imita o meio eletrônico local da proteína original
dos fragmentos (WU et al., 2007).

Por esta metodologia, cada um dos quatro sistemas estudados (GluR2 - [F/Br/I/H]
Wilardina) é particionado em fragmentos aminoacídicos, aos quais são adicionados
10 caps a cada fragmento, onde cinco iniciam na região C-terminal (C1−i) e cinco na
região N-terminal (C1+i). O sistema de cap utilizado neste trabalho é representado
pela adição dos aminoácidos já presentes no cristal, sendo o cap anterior ao resíduo
de interesse constituído pelos 5 aminoácidos anteriores ao mesmo, e o cap da região
C-terminal reproduzido como os 5 aminoácidos posteriores.

Em um primeiro momento, o sistema de C1−i + Ri + C1+i é separado da proteína,
e o ligante (L) é adicionado, finalizando o primeiro momento com o cálculo da energia
do sistema L+(5)C1−i Ri (5)C1+i. No segundo momento, o ligante é retirando do cál-
culo, estando somente os caps e o resíduo principal (C1−i Ri C1+i). Posteriormente,
o ligante é reintegrado ao sistema e o resíduo em estudo é retirado, resultando na
interação do ligante com os caps (L+(5)C1−i (5)C1+i). Ao final, somente a energia dos
caps é obtida ((5)C1−i (5)C1+i) (Figura 4.2).

A partir dessas estruturas fragmentadas, a energia de interação entre o ligante e
os fragmentos individuais, EI(L-Ri), foi cálculada de acordo com a equação:
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EI(L−Ri) = E(L+ (5)C1−iRi(5)C1+i) − E((5)C1−iRi(5)C1+i)

− E(L+ (5)C1−i(5)C1+i) + E((5)C1−i(5)C1+i) (4.1)

Figura 4.2: Descrição esquemática do método MFCC com a representação dos quatro mo-
mentos da técnica.

Pela importância já documentada das moléculas de água, aquelas presentes no
cristal foram consideradas como parte integrante da proteína e tiveram sua impor-
tância levada em consideração nos cálculos realizados. Para tanto, cada molécula foi
anexada como parte integrante ao resíduo mais próximo com o qual estivesse fazendo
ligação de hidrogênio. Assim, as moléculas de água podem aparecer nos cálculos de
duas formas: ou anexadas ao resíduo de interesse (Figura 4.3 A), ou anexada a uma
capa (Figura 4.3 B) (MARTINS, 2012).
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Figura 4.3: Sistema de implementação. (A) Molécula de águra interagindo com resíduo de
interesse. (B) Água interagindo com cap.

4.5 Simulações computacionais

Os cálculos energéticos de cada resíduo foram realizados utilizando o módulo
Dmol3 presente no software Materials Studio (DELLEY, 1990, 2000), dentro do forma-
lismo da Teoria do Funcional da Densidade (DFT), utilizando a Aproximação do Gra-
diente Generalizado (GGA) com o funcional PBE (PERDEW, BURKE, ERNZERHOF,
1996), juntamente com a Aproximação da Densidade Local (LDA-PWC) (PERDEW;
WANG, 1992).

É sabido que métodos DFT puros são incapazes de descrever com precisão siste-
mas nos quais ligações não-covalentes são importantes (VAN der WIJST et al., 2006;
COOPER; THONHAUSER; LANGRETH, 2008; SILVESTRELLI, 2009). Além disso,
a aproximação de densidade local não é a melhor opção para dar uma boa descri-
ção das ligações de hidrogênio, porém alguns estudos DFT tem mostrado um bom
resultado para sistemas em que interações de Van der Waals se mostram relevantes
(ORTMANN; SCHIMIDT; BECHSTEDT, 2005; ORTMANN; BECHSTEDT; SCHMIDT,
2006; ORTMANN; HANNEWALD; BECHSTEDT, 2007, 2008; KEE et al., 2009).

Por isso, novos métodos foram desenvolvidos para tornar o DFT mais fidedigno
para sistemas biológicos, como a adição de correções semi-empíricas de forças de
dispersão. Neste trabalho, foi utilizado o método GGA+D (GGA + correção da energia
dispersão) seguindo o esquema de Grimme (2006). Em contrapartida, ao método LDA
também houve a adição do termo de correção, este baseado no modelo proposto por
Ortmann, Bechstedt e Schmidt (2006) (OBS).

Para a expansão dos orbitais eletrônicos de Kohn-Sham foi utilizado o conjunto de
base de precisão numérica dupla mais polarização (DNP - do inglês, Double Numeri-
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cal Plus Polarization), sendo este comparável ao conjunto de bases 6-311+G (3df,2pd)
(DELLEY,1990, 2000; INADA; ORITA, 2008), que é descrito como um bom represen-
tante para sistemas orgânicos. O raio de corte do orbital foi de 3,7 Å e o limite de
convergência do campo auto-consistente foi ajustado para uma variação de energia
de até 10-6 Ha.

Os cálculos para obtenção das isossuperfícies de potencial eletrostático de cada
ligante, assim como de cada ligante com alguns dos principais resíduos, foram obtidos
utilizando apenas o funcional GGA+TS - PBE. A partir destas, é possível observar a
distribuição dos elétrons pelo sistema. As isossuperfícies foram construídas de forma
que as regiões com densidade de cargas mais negativas foram representadas em
vermelho e as regiões com densidade de cargas mais positivas em azul, estando as
regiões de transição representadas em colorações entre elas.
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A neurotransmissão química é iniciada pela liberação de neurotransmissores dentro
da fenda sináptica induzida por Ca2+ (JESSELL; KANDEL, 1993). A liberação

de neurotransmissores na fenda sináptica ativa receptores acoplados a proteína G
e/ou canais iônicos ativados por ligante, resultando em cascatas de sinalização ou a
formação de correntes pós-sinapticas excitatórias ou inibitórias (PENMATSA; WANG;
GOUAUX, 2013).

Por sua associação com o funcionamento de todo o sistema nervoso, vários esfor-
ços vem sendo realizados para caracterizar funcional e estruturalmente os receptores
ionotrópicos de glutamato. Cristalografias de raios-X de iGluR-DIL tem sido obtidas
em complexo com agonistas totais, agonistas parciais e antagonistas, mostrando con-
formações fechadas, parcialmente fechadas e abertas, respectivamente. Assim, há
um conjunto de compostos cujo os efeitos na função do canal iônico, e no fechamento
dos lobos, são bem conhecidos.

Entender a relação entre as interações realizadas por um ligante em seu alvo mo-
lecular e a estrutura bioquímica dos mesmos é de extrema importância para o desen-
volvimento de novos fármacos (IMMING; SINNING; MEYER, 2006). Pensando nisso,
os métodos de desenho de drogas baseado em estrutura (que necessitam da estru-
tura do ligante em complexo com o receptor obtidos a partir de difração de raios-X
ou RNM), tem permitido a criação de uma nova gama de técnicas para descrever as
interações moleculares (RAHA et al., 2007).

Tendo por base os dados de raio-X do receptor GluA2 co-cristalizado com os quatro
agonistas parciais wilardina, descreve-se neste capítulo uma relação entre as intera-
çõse realizadas por cada ligante e a ordem de eficácia dos mesmos. Obtém-se que a
intensidade de agonismo segue a ordem de FW > HW > BrW > IW, correspondendo
aos resultados experimentais, e identificam-se os resíduos com maior relevância para
o acoplamento de cada molécula estudada.
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5.1 Caracterização dos Dados Cristalográficos: Estru-

tura de GluA2

Cada monômero de um receptor ionotrópico de glutamato é formado por 3 regiões
funcionais, o domínio amino-terminal (DAT), um domínio de interação com ligantes
(DIL) e um domínio transmembrana (DTM) (para mais informações, veja o capítulo
Introdução). Como descrito anteriormente, por muitos anos, o estudo deste receptor
foi dificultado pela errônea interpretação de sua estrutura. Contudo, com as melho-
rias obtidas nas técnicas de biologia molecular e cristalografia de raios-X, foi possível
desvendar a arquitetura deste receptor e obter um elo direto entre os arranjos confor-
macionais ocasionados pela ligação de diversos agonistas, e antagonistas, e o efeito
biológico apresentado.

As quatro estruturas cristalográficas utilizadas neste estudo são compostas por 260
aminoácidos. Destes resíduos, aproximadamente 14 não estavam completos, faltando
átomos em suas cadeias laterais (estes resíduos foram descritos no site do PDB). Por-
tanto, para uma melhor caracterização do sistema, estes átomos foram manualmente
adicionados e suas cadeias laterais otimizadas.

Para o complexo FW-GluA2, foram encontrados 9 aminoácidos com problemas
(K393, K410, K434, K439, R661, K663, E678, R684 e K695). No caso do complexo
com HW, foram corrigidos 17 resíduos (K393, K410, N411, E416, K434, K439, D456,
K458, E634, E644, R661, E678, R684, E688, K695, K716 e K770). Em BrW-GluA2, 16
aminoácidos não apresentaram parte de sua cadeia lateral (N392, K393, K410, N411,
E419, K434, K439, K458, E634, E644, R661, K663, R684, K695, K697 e K770). As-
sim como em bromo wilardina, no complexo IW-GluA2, foram encontrados 16 aminoá-
cidos problemáticos (K393, K410, N411, M414, E419, K434, K439, K441, K458, K663,
Ile664, R684, K695, K697, K761, K770). Todos os símbolos aqui utilizados podem ser
identificados na lista de aminoácidos que se encontra em posição anterior ao sumário.

Como pode ser observado na figura 5.1, glutamato, AMPA e os agonistas parciais,
FW, HW, BrW e IW, estão inseridos no sítio de ligação de forma semelhante, estando
em acordo com os dados de Jin et al. (2003) e Mayer e Armstrong (2004). Armstrong e
Gouaux (2000) caracterizaram um sistema de fragmentação do domínio de interação
com ligantes, onde este foi repartido em 7 sítios com relação ao posicionamento do
ligante (A-H). Este sistema permitiu a caracterização das interações diretas realizadas
pelos ligantes no DIL, possibilitando uma melhor descrição do ambiente.
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Figura 5.1: Estrutura do DIL de GluA2 em complexo com os agonistas totais glutamato (PDB
ID: 1FTJ) e AMPA (PDB ID: 1FTM), juntamente com os agonistas parciais FW (PDB ID: 1MQI),
HW (PDB ID: 1MQJ), BrW (PDB ID: 1MQH) e IW (PDB ID: 1MQG). Os círculos representam a
região do sítio de ligação em que cada agonista acopla.
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Mayer e Armstrong (2004) indicaram que os agonistas totais e parciais de GluA2
apresentam características químicas em comum que os permitem ser reconhecidos
pelo domínio de interação (DIL) do receptor. Estas características são: 1) a presença
dos grupos α-carboxil e α-amino, que são estabilizados no sítio de ligação pela for-
mação de uma rede de ligações de hidrogênio (diretas ou mediadas por moléculas de
água) com os aminoácidos presentes em S1 e em S2 (MCFEETRES; OSWALD, 2002;
HOGNER et al., 2003; JIN; GOUAUX, 2003; KUBO et al., 2003; HOLM et al., 2005;
BOSTRÖM; HOGNER; SCHIMITT, 2006; MALTSEV et al., 2008; AHMED et al., 2009;
OKADA et al., 2012); e 2) a presença de uma região caracterizada como a posição
γ-carboxil de glutamato, que é estabilizada por diferentes interações específicas para
cada ligante, desta maneira relacionada com a especificidade do receptor.

A rede de interações caracterizada no DIL é composta primariamente pelos resí-
duos R485, Pro478, T480 (S1) e S654, T655, E705 (S2) (JIN; GOUAUX, 2003). Como
pode ser observado na figura 5.2, todos estes resíduos estão posicionados a uma
pequena distância de cada um dos quatro agonistas parciais utilizados na realização
deste trabalho, sendo todos responsáveis por formar ligações de hidrogênio diretas
com os ligantes.

Jin et al. (2003), em seu trabalho, propôs uma análise dos aminoácidos que se-
riam responsáveis por compor o sítio de ligação de GluA2, levando em consideração
somente aqueles resíduos que fazem ligação direta com as moléculas wilardina (com
um raio aproximado de 6 Å). Portanto, aqui procurou-se identificar os resíduos amino-
acídicos que possuem alta relevância energética para a ativação da função biológica
de AMPA com o objetivo de complementar as análises já existentes para este receptor.

Figura 5.2: Rede de ligações de hidrogênio formada entre o complexo DIL e Flúor Wilardina.

Como pode ser observado na tabela 5.1, foram realizados cálculos energéticos nos
aminoácidos presentes em um raio de 12 Å centrado ao redor do ligante (Figura 5.3),
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sendo contabilizado o contato mais próximo entre os átomos que compõe o ligante e
o resíduo para a caracterização destes raios. Pode-se observar que entre as quatro
estruturas cristalográficas existe uma pequena variação, em termos de distância do
ligante, para a posição de cada resíduo. Juntamente com isto, observa-se que dentro
dos raios menores (2-6 Å), esta variação é ainda menor. Isto nos remete ao fato já
citado anteriormente, de que o sítio de ligação dos receptores AMPA forma interações
específicas para acoplar seus agonistas (MAYER; ARMSTRONG, 2004).

Figura 5.3: Forma de seleção dos aminoácidos levando em consideração os átomos do li-
gante.

5.2 Estado de Protonação dos Quatro Ligantes

A caracterização do estado de protonação da molécula de wilardina é fator essen-
cial para o entendimento de sua função e, consequentemente, para o desenvolvimento
de fármacos que possam atuar como agonistas ou antagonistas do receptor AMPA,
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Tabela 5.1: Resíduos de GluA2 que interagem com os quatro agonistas parciais wilardina
dentro de um raio crescente de 2 a 12 Å. Em negrito estão representados os aminoácidos
mais importantes (em atração ou repulsão). Em azul (vermelho), estão caracterizados os
resídos carregados positivamente (negativamente) com maiores energias.



Capítulo 5. Resultados e Discussão 54

pois cada átomo presente no ligante é responsável por formar contatos com os átomos
de cada aminoácido do receptor. Em 1972 iniciou-se uma discussão sobre a possível
estrutura de wilardina, onde estudos mostraram a presença de dois possíveis estados
de protonação (carregado e neutro) (LIDAK et al., 1972).

Mesmo com o avanço nas técnicas teóricas e computacionais, ainda hoje não se
obteve a certeza sobre o estado de protonação de wilardina ao ativar o AMPA-DIL, e
vários trabalhos tendem a levar em consideração que a estrutura com anel uracil car-
regado negativamente melhor descreve a função de agonista parcial. Contudo, vem
se tentando entender como um grupo carregado negativamente pode ser bioquímica-
mente favorável, já que existe um ácido glutâmico próximo desta região e que possui
grande relevância para o funcionamento do receptor (HOGNER et al., 2002; KUBO et
al., 2003).

Portanto, com o objetivo de elucidar o estado de protonação das quatro molécuas
wilardina, utilizou-se o software Marvin Sketch para verificar a possível estrutura de
cada ligante em pH 7,3. As figuras 5.4 a 5.7 remetem a distribuição da fração molar
das formas de protonação dos ligantes em função do pH. Tendo por base a estru-
tura mais abundante no pH de referência, pode-se observar que, possivelmente, a
estrutura no qual o anel uracil não está carregado corresponde aos resultados experi-
mentais.

Hill et al., (1997), propôs uma correspondência entre os valores de pKa encon-
trados por Patneu et al. (1992) e o pH de 7,4, e encontrou que somente 1% das
moléculas de hidrogênio wilardina (pKa=9,97) estariam ionizadas neste pH.
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Figura 5.4: Distribuição de microestados para flúor wilardina em funcão do pH e a represen-
tação das estruturas observadas.

Figura 5.5: Distribuição de microestados para hidrogênio wilardina em funcão do pH e a re-
presentação das estruturas observadas.
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Figura 5.6: Distribuição de microestados para bromo wilardina em funcão do pH e a represen-
tação das estruturas observadas.

Figura 5.7: Distribuição de microestados para iodo wilardina em funcão do pH e a represen-
tação das estruturas observadas.
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O resultado obtido neste trabalho está em concordância com o obtido por Hill et al.
(1997), mostrando que deve ser possível encontrar uma maior população de moléculas
de wilardina em um estado de protonação neutro. Em contrapartida, observa-se que a
segunda microespécie mais abundante é exatamente a sugerida por Jin et al. (2003),
onde o anel está carregado negativamente, exceto para HW, onde somente o grupo
carboxila (COO−) está carregado. Em um trabalho posterior, Jin e Gouaux (2003)
indicaram que a potência do ligante para este receptor seria relacionada com sua
afinidade pelo mesmo, e que a potência de HW (que é tão eficaz quanto FW) é a
menor dentre as wilardinas por não estar em sua forma ativa.

Como é bem descrito na literatura (LODISH et al., 2002), moléculas de água estão
presentes em várias reações biológicas, principalmente, relacionadas ao transporte
de átomos de hidrogênio. Estas moléculas se apresentam normalmente na forma de
H3O+, estando um hidrogênio sobressalente em sua composição (comumente repre-
sentada como H2O), que é perdido muito facilmente para outras moléculas. Desta
forma, outros estudos são necessários para afirmar qual estado de protonação é ne-
cessário para o reconhecimento da molécula de wilardina pelo receptor GluA2, con-
tudo esta forma carregada pode ser necessária para o reconhecimento do receptor e
por isso HW é o menos potente, já que não está em sua forma carregada.

Ao final, nosso estudo mostrou que o estado de protonação de flúor wilardina, hi-
drogênio wilardina, bromo wilardina e iodo wilardina, no momento em que sua resposta
biológica é máxima, se caracteriza por possuir: 1) um grupo α-carboxilico carregado
negativamente, 2) um grupo α-amino carregado negativamente e 3) um anel uracil
sem carga.

5.3 Energia de Interação em Relação à Distância do Li-

gante

A ligação de fármacos aos receptores pode envolver todos os tipos conhecidos
de interações, sendo cada tipo importante para sua função fisiológica. Tanto a afini-
dade de um fármaco como sua atividade são determinadas por sua estrutura química,
e modificações relativamente pequenas podem levar a grandes alterações em suas
propriedades farmacológicas (GOODMAN et al., 2003).

Elucidar a natureza do sítio de ligação, bem como compreender os mecanismos
pelos quais a associação de ligantes nestes sítios resulta em uma resposta fisiológica,
constitui a principal meta da pesquisa farmacológica (RANG et al., 2007). A alguns
anos, os avanços na química computacional vem enriquecendo o conhecimento rela-
cionado as atividades de estruturas receptoras e seu uso na concepção de fármacos
(GOODMAN et al., 2003; ORRY; ABAGYAN; CAVASOTTO, 2006; HAJDUK; GREER,
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2007).

Segundo Golan et al. (2009), potência pode ser definida como a concentração em
que o ligante produz 50% de sua resposta máxima, sendo diretamente relacionado
com a ligação do agonista no receptor. Assim, pode-se afirmar que a potência de um
agonista está relacionada a sua entrada, ou acoplagem, ao sítio de ligação.

A relação entre o fechamento dos domínios de DIL e a resposta fisiológica de
ligantes em receptores AMPA é descrita como um bom modelo para explicar a eficácia
de cada ligante (JIN et al., 2003). A partir deste fato, pode-se supor que para obter o
característico encerramento dos lobos, cada ligante deve interagir de forma diferente
com os aminoácidos presentes no sítio de ligação, criando uma maior (ou menor) rede
de interações com os mesmos.

Com estas informações em mente, se faz possível supor um vínculo entre a força
da interação de cada molécula agonista e o fechamento dos lobos. Desta forma,
espera-se que FW e HW possuam uma interação maior com AMPA do que bromo e
iodo wilardina.

Buscando minimizar o gasto computacional, foram selecionados raios de aminoá-
cidos centrados nos átomos dos ligantes. Os resultados apresentados na figura 5.8
expõe a somatória das energias de interação dos aminoácidos presentes em um raio
variando de 2 a 12 Å. Os cálculos para a obtenção destes resultados foram realizados
dentro do formalismo da teoria do funcional da densidade, utilizando as aproximações
de densidade local (LDA) e do gradiente generalizado (GGA).
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Figura 5.8: Variação da energia de interação em função do raio. Em (A) observa-se as ener-
gias calculadas utilizando a aproximação GGA e em (B) as energias calculadas com LDA.
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Por meio do somatório das energias de interação, buscou-se representar o sistema
proteína-ligante. Segundo Pøhsgaard et al. (2011), a eficácia de cada agonista parcial
wilardina segue a ordem: flúor wilardina (72%)> hidrogênio wilardina (71%)> bromo
wilardina (50%) > iodo wilardina (48%). De forma similar, a afinidade de cada wilar-
dina segue a ordem: flúor wilardina > bromo wilardina > iodo wilardina > hidrogênio
wilardina (JIN et al., 2003), sendo a difenrença encontrada na posição ocupada por hi-
drogênio wilardina. Como pode ser observado, os resultados encontrados tanto para
o funcional GGA (Fig. 5.8A), quanto para o LDA (Fig. 5.8B) estão em conformidade
com os dados obtidos experimentalmente para a eficácia de cada molécula estudada.

Contudo, a ordem da potência é confirmada apenas para flúor wilardina, bromo
wilardina e iodo wilardina, podendo isto ter ocorrido por uma modificação na estru-
tura da proteína acarretada pela ligação de hidrogênio wilardina, que, no cristal, é
correspondente ao encontrado em flúr wilardina. Desta forma, outros estudos seriam
necessários para observar o que ocorre no momento da acoplagem de hidrogênio
wilardina no sítio de GluA2, isto seria importante para descrever o comportamento
de troca entre átomos do meio com a molécula, permitindo que esta entre em sua
conformação estável.

No raio de 3 Å, pode-se notar que, exceto para IW, não há uma semelhança entre
valores encontrados e os dados experimentais, pois a ordem da energia de interação
segue o padrão (em kca/mol) BrW (-204,64) > HW (-194,86) > FW (-191,30) > IW
(-161,07) (GGA); e HW (-281,43) > FW (-273,71) > BrW (-266,35) > IW (-247,42)
(LDA). Em 4 Å, para os resultados de LDA, já é possível verificar a ordem de eficá-
cia obtida experimentalmente, onde FW é encontrado com ordem de energia -297,74
kcal/mol, HW com -296,87 kcal/mol, BrW com -291,60 kcal/mol e IW com -276,95
kcal/mol. Neste mesmo raio, constata-se que os valores obtidos para GGA seguem a
ordem: -209,42 > -205,75 > -204,70 > -183,58 para HW, BrW, FW e IW, respectiva-
mente.

O perfíl energético que caracteriza os raios de 2 a 5 Å é correspondente com o
esperado experimentalmente, pois, inseridos nestes, encontram-se os aminoácidos
já descritos por formar interações não covalentes diretas com os respectivos ligantes
(JIN et al., 2003; JIN; GOUAUX, 2003; KUBO et al., 2003; HOLM et al., 2005; BOS-
TRÖM; HOGNER; SCHIMOTT, 2006; MALTSEV et al., 2008; AHMED et al., 2009;
OKADA et al., 2012), entre eles pode-se destacar R485, E705, Y450, S654, T480 e
Pro478 (tabela 5.1).

Levando em consideração somente a figura 5.8B, não se observa uma grande di-
ferença na ordem de energia de interação entre os raios de 6 Å a 11 Å, sendo mantida
a descrição obtida experimentalmente (FW=8%, HW=9,1%, BrW=2%, IW=4,9%). Em
outros trabalhos, a convergência do sistema é definida por uma pequena variação en-
tre raios (menor de 10%) (COSTA, 2011; OLIVEIRA, 2012; MARTINS, 2013), portanto,
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observamos a partir destes resultados que há a convergência do sistema. Contudo,
os resultados obtidos em 9 Å para BrW, e em 8 Å e 9 Å para IW quebram com a cons-
tância do sistema. Estes resultados desfavoráveis para a manutenção do equilíbrio da
energia do sistema se deve ao aparecimento dos resíduos C425 (BrW), M503 e M496
(IW), que possuem como valor de energia de interação 10,55, 10,15 e 11,43 kcal/mol,
respectivamente.

Tendo por base a figura 5.8A, verifica-se uma grande variação da energia de inte-
ração entre os raios citados acima (6-11 Å), em especial para os complexos BrW e IW-
GluA2. Deve-se a isto, curiosamente, o aparecimento de resíduos com o átomos de
enxofre como M463 (25,08 kcal/mol), M503 (21,37 kcal/mol), M496 (25,65 kcal/mol),
C425 (26,06 kcal/mol) em IW e M463 (27,19 kcal/mol), M503 (23,09 kcal/mol), M496
(25,66 kcal/mol) e C425 (27,20 kcal/mol). Dentre estes resultados, nenhum possui
importância descrita experimentalmente. Contudo, estes resultados possuem grande
relevância para a caracterização do perfíl energético encontrado neste trabalho.

5.4 Interação entre os Quatro Agonistas Parciais Wi-

lardina e GluA2

Jin et al. (2003) obtiveram as estruturas cristalogáficas dos quatro agonistas par-
ciais wilardina em complexo com DIL-AMPA. Em seu trabalho, contudo, não há um
delineamento dos aminoácidos que compõe o sítio de ligação, tendo sido esta análise
feita somente como uma comparação com os resultados encontrados por Armstrong e
Gouaux (2000). Assim, foi proposto que as regiões α-amino, α-carboxila e os átomos
N1, C2’ e N3 do anel uracil de cada ligante são semelhantes ao glutamato. Portanto,
a descrição aqui realizada tomará por base os resultados encontrados para todos os
agonistas e agonistas parciais de GluA2.

Posteriormente, Jin e Gouaux (2003) apresentaram um perfil das interações que
ocorrem no sítio de ligação. Assim como os agonistas Glutamato, AMPA e Cainato,
as moléculas de wilardina formam uma rede de interações diretas, como mencionado
anteriormente. Além dos resíduos citados, também foi observado que L650, Y450,
E402 e T686 formam contatos com FW, HW, BrW e IW; e que M708 e Y405 sofrem
efeito direto do grupo substituinte presente na posição 5 do anel uracil.

Cada molécula de wilardina induz um estado conformacional diferente no domínio
de ligação de AMPA, sendo esta mudança relacionada à modificação de um único
átomo. Durante a realização deste trabalho, buscou-se caracterizar as energias de
interação de cada ligante tendo por base os resultados de eficácia encontrados expe-
rimentalmente (FRANDSEN et al., 2005; PØHLSGAARD et al., 2011).

A figura 5.9 representa o somatório da energia de interação de cada aminoácido de



Capítulo 5. Resultados e Discussão 62

GluA2 dentro dos raios de 4, 6, 8, 10 e 12 Å. Buscou-se com esta, caracterizar o raio
de interação em que é possível verificar a resposta de eficácia encontrada experimen-
talmente. Constata-se que esta ordem de eficácia foi encontrada, aos 10 Å, tanto para
os cálculos realizados com o funcional PBE/Grimme (5.9A) quanto para o PWC/OBS
(5.9B). Contudo, enquanto os resultados de LDA já indicava esta sequência desde
os raios iniciais (4 Å), onde estão presentes os aminoácidos que formam ligações de
hidrogênio diretas com os quatro ligantes, os resultados com GGA só indicaram este
padrão a partir do raio de 10 Å.

Entender as interações responsáveis por criar esta diferença na energia de cada
complexo GluA2-Wilardina é de extrema importância para caracterizar molecular-
mente os quatro agonistas parciais e, assim, atribuir importância aos grupos funcionais
que possam ser utilizados no desenho de fármacos, agonistas ou antagonistas, para
o receptor AMPA. Procurando uma melhor descriação das diferenças energéticas que
proporcionam a variação na ordem de eficácia de cada molécula utilizada, propõem-
se uma exposição das energias encontradas para cada fragmento aminoacídico que
passou pelo processo de quantificação energética da interação com os ligantes.
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Figura 5.9: A energia de interação total entre GluA2 e FW (preto), HW (branco), BrW (cinza)
e IW (branco tracejado). Em (A) observa-se as energias calculadas utilizando a aproximação
GGA e em (B) as energias calculadas com LDA.
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5.4.1 Delineamento da Interação entre Flúor Wilardina e GluA2

A figura 5.10 apresenta o valor da energia de interação dos aminoácios mais im-
portantes com flúor wilardina. Como pode ser observado a partir dela, E705 e R485
são os aminoácidos que apresentam a maior energia de interação com FW, mostrando
-51,21 (-63,95) kcal/mol e -24,29 (-32,79) kcal/mol para GGA (LDA) (Tabela 5.2), res-
pectivamente. Estes dois aminoácidos são considerados por vários autores, pontos
chave para a entrada de ligantes no DIL e ativação do receptor AMPA (JIN; GOUAUX,
2003; KUBO et al., 2003; HOGNER et al., 2003; BOSTRÖM; HOGNER; SCHIMOTT
et al., 2006; OKADA et al., 2012). E705 é bem conhecido por interagir com o grupo
α-amino (NH+

3 ) de vários agonistas através de seu grupo carboxil (COO−) (MAYER;
ARMSTRONG, 2004).

Figura 5.10: Painel BIRD (Binding site, Interaction energy and Residues Domain) indicando
alguns dos resíduos mais importantes para a ligação de flúor wilardina com GluA2.
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Tabela 5.2: Caracterização dos resíduos de GluA2 (2-10 Å) que interagem com flúor wilardina,
juntamente com os grupos funcionais do ligante responsáveis pela interação.
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Tabela 5.3: Caracterização dos resíduos de GluA2 (10,5-12 Å) que interagem com flúor wilar-
dina, juntamente com os grupos funcionais do ligante responsáveis pela interação.

Como pode ser observado na figura 5.11C, E705 forma dois contatos com flúor
wilardina: uma interação iônica com o grupo α-amina, interação esta já bem descrita
para outros agonistas e agonistas parciais; e uma ligação de hidrogênio entre o grupo
amina da cadeia principal com o oxigênio do grupo carbonila na posição quatro do
anel uracil (O4). Quando comparada sua posição espacial em relação a estrutura
apo (Figura 5.11A), percebe-se que há uma movimentação de seu grupo carboxila em
direção ao grupamento amina de FW. De acordo com Armstrong e Gouaux (2000), a
posição deste grupo carboxila é ocupada por uma molécula de água que é direcionada
para próximo de T655 com a entrada do agonista.

R485 se mostra o segundo resíduo mais importante em termos energéticos. Assim
como E705, este aminoácido forma uma interação iônica com vários agonistas e anta-
gonistas de AMPA. O grupo α-carboxil (COO−) de FW interage com o grupo funcional
guanidina (CH5N3) da arginina, que, em pH fisiológico, se torna carregado positiva-
mente ([CH6N3]+). R485 é bem descrito em toda a literatura como ponto específico
de ancoragem dos agonistas e antagonistas de AMPA, onde estudos de dinâmica mo-
lecular mostraram que com a entrada de uma molécula de água entre esta arginina e
o grupo carboxila do ligante há a disruptura da ligação e desestabilização na posição
do ligante (ARINAMINPATHY; SANSOM; BIGGIN, 2006).
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Figura 5.11: Caracterização de estruturas cristalográficas. (A) Superposição de GluA2 em seu
estado apo (vermelho) e complexado com flúor wilardina (roxo). (B) Superposição de GluA2
em complexo com glutamato (verde) e FW (roxo). (C) Interações formadas entre os principais
aminoácidos e FW.

Adjacente a estes dois aminoácidos, T480, P478, S654, T655, Y450 e L650 mos-
traram altas energias de interação. Salvo L650 e Y450, todos os outros fazem parte
da rede de ligações de hidrogênio característica do domínio de ligação dos recepto-
res AMPA. Como pode ser observado nas figuras 5.10, 5.11C e na tabela 5.2, T480
forma duas ligações de hidrogênio com os sítios A e B (COO− e NH+

3 ) através de seus
grupos amina (cadeia principal) e hidroxila (cadeia lateral), respectivamente. Este ami-
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noácido foi caracterizado por Armstrong e Gouaux (1998) como um dos responsáveis
por estabilizar os ligantes no sítio ativo, sendo confirmado pelos cálculos aqui realiza-
dos possuindo energia de interação de -11,21 (-20,06) kcal/mol, GGA (LDA).

Como pode ser observado na figura 5.11A, não há uma diferença significativa em
sua posição em relacão a estrutura apo, assim como em sua estrutura co-cristalizada
com glutamato (Figura 5.10B), o que está em acordo com a observação de que os
sítios A e B não sofrem muita modificação em sua estrutura (JIN; GOUAUX, 2003).
Assim como T480, P478 (GluA2-FW) também não sofre uma alteração acentuada em
sua posição quando relacionada a sua estrutura no estado apo ou ligado ao glutamato
(Figuras 5.11A e 5.11B). O grupo carbonila de sua cadeia principal forma uma única
ligação de hidrogênio com o grupo α-amina de FW, e sua energia de interação possui
a ordem de -13,97 (-17,61) kcal/mol.

Os dados obtidos por Armstrong e Gouaux (2000), em conjunto com vários ou-
tros trabalhos (MCFEETRES; OSWALD, 2002; JIN; GOUAUX, 2003; MAYER; ARMS-
TRONG, 2004; MAMONOVA; SPERANSKIY; KURNIKOVA, 2008), mostraram que
T655 possui grande importância na especificidade do receptor, por estar encarregado
de estabilizar a região onde se encontra o grupo γ-carboxil de glutamato. A partir dos
dados encontrados aqui, foi possível descrever que T655 forma três ligações de hidro-
gênio com FW através de seu grupo NH (uma ligação) da cadeia principal e de seu
grupo hidroxila (duas interações) da cadeia lateral, totalizando uma energia de intera-
ção com ordem de -8,80 (-19,94) kcal/mol, GGA (LDA). Seu aminoácido vizinho, S654
(-19,53 (-28,77) kcal/mol), está envolvido em somente uma ligação de hidrogênio com
o grupo carboxila de FW, sendo considerado em outros trabalhos como um aminoá-
cido suporte que auxilia na estabilização do grupo α-carboxil do ligante (HOLM et al.,
2005; BOSTRÖM; HOGNER; SCHIMITT, 2006; MALTSEV et al., 2008; AHMED et al.,
2009; OKADA et al., 2012).

Foi reportado por Holm et al. (2005) que a mutação de Y450, -15,60 (-28,08)
kcal/mol, para alanina quebraria o efeito estérico realizado por este aminoácido, o
que desestabilizaria a conformação do ligante dentro do sítio. Este aminoácido é
responsável por formar uma ligação de hidrogênio não convencional e uma interação
do tipo cátion-π com o grupo α-amino de glutamato.

Deve-se notar a partir da figura 5.11C, que o aminoácido L650, -10,36 (-19,55)
kcal/mol, forma dois contatos com FW. O primeiro é caracterizado como uma ligação
com o carbono da posição cinco do anel uracil (C5), e o segundo contato é uma ligação
de hidrogênio mediada pela molécula de água w402. Este aminoácido foi definido
como parte de uma "gaiola" que é responsável por prender os ligantes de AMPA no
sítio de ligação (MALTSEV et al., 2008). Assim como L650, K656 também cria uma
ligação de hidrogênio mediada por água (W461) entre o NH da cadeia principal com o
O2 do anel uracil, com energia de interação em ordem de -6,07 (-8,78) kcal/mol.
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Evidencia-se que o aminoácido M708, -6,0 (-7,5) kcal/mol, sofre um grande rear-
ranjo conformacional após a entrada de FW no sítio de ligação (Figura 5.11A), o que
não é tão evidente quando se compara as estruturas cristalográficas dos complexos
GLU-DIL e FW-DIL (Figura 5.11B). Seu grupo metilsulfanil (SCH3) sofre ação direta
do átomo de flúor, formando um contato adicional com o carbono 6 (C6) do anel ura-
cil. Assim como M708, somente S403, P404, Y405, M407, A687, T686, T685, E688,
V690, E710, Y711, I712, E713, K763, W767, possuem contato direto com o grupo
substituinte de wilardina, estando os outros aminoácidos dispostos de forma a criar
contatos com os principais grupos funcionais do ligante, em especial o oxigênio do
grupo carbonila presente na posição quatro (O4).

De forma semelhante, E402, -7,33 (-7,73) kcal/mol, também sofre um rearranjo na
conformação de sua cadeia lateral após a entrada de FW no sítio de ligação. Seu
grupo COO− é bem descrito na literatura por ser induzido a assumir uma nova confor-
mação que estabilize tanto o anel de wilardina quanto a posição da cadeia lateral de
Y450, já citado anteriormente como possuidor de grande relevância para a estabiliza-
ção do ligante no sítiio de ligação.

Efetuando um somatório dos grupos funcionais do ligante que aparecem na tabela
5.2 e 5.3, identifica-se que o grupo carboxila está presente em vinte e nove contatos
com os aminoácidos utilizados na realização deste trabalho, vinte contatos são for-
mados com o grupo α-amino, cinco com o oxigênio presente na posição dois do anel
uracil (O2), vinte e duas interações são realizados com o oxigênio do grupo carbonila
(O4), doze com o grupo NH presente na posição três e, ao final, verificam-se vinte e
oito contatos com outros átomos, dentre eles o átomo de flúor.

5.4.2 Delineamento da Interação entre Hidrogênio Wilardina e
GluA2

Pølhsgaard et al. (2011) mostra em sua revisão que HW se comporta de forma
semelhante à FW em relação a sua ordem de eficácia, deste modo, espera-se que
os resultados também sejam energéticamente semelhantes. Como pode-se observar
através da figura 5.12 e das tabelas 5.4 e 5.5, houve a concretização do esperado,
pois o perfíl energético é bastante semelhante. E705 e R485 são os dois resíduos
com a maior energia de interação, sendo representados pelos valores de -47,77 (-
60,84) kcal/mol e -28,34 (-36,44) kcal/mol, respectivamente.

E705 está envolvido em duas interações com HW. A primeira interação é realizada
através de seu grupo COO− que forma uma interação iônica com o grupo α-amino
do ligante, e a segunda ocorre por meio de uma ligação de hidrogênio estruturada
entre sua cadeia principal e o oxigênio do grupo carbonila (O4), assim como ocorre no
complexo anterior. De forma similar, R485 está envolvida nas mesmas interações que
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o complexo com FW, onde seu grupo guanidina ([CH6N3]+) está envolvido em uma
interação iônica com o grupo carboxila de wilardina.

P478 e Y450 interagem com o grupo funcional NH+
3 da região i (N8) com energia

de interação na ordem de -14,51 (-17,97) e -14,00 (-25,71) kcal/mol, GGA (LDA). S654
forma um único contato através dos grupos NH de sua cadeia principal com o grupo
carboxila do ligante, possuindo energia de -20,74 (-28,10) kcal/mol. Assim como no
complexo FW-iGluR, esses aminoácidos possuem grande importância na estabiliza-
ção do ligante no sítio de ligação.

Figura 5.12: Painel BIRD (Binding site, Interaction energy and Residues Domain) indicando
alguns dos resíduos mais importantes para a ligação de HW com GluA2.
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Tabela 5.4: Caracterização dos resíduos de GluA2 (2-10 Å) que interagem com hidrogênio
wilardina, juntamente com os grupos funcionais de HW responsáveis pela interação.
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Tabela 5.5: Caracterização dos resíduos de GluA2 (10,5-12 Å) que interagem com hidrogênio
wilardina, juntamente com os grupos funcionais de HW responsáveis pela interação

Assim como obtido para FW, os resultados mostram alta interação de HW com
T480 via i(C9)O91 com um valor de -10,73 (-18,67) kcal/mol, T655 via ii(C2)O2 e
ii(N3)H com energia de -10,37 (-20,78) kcal/mol, S654 através de i(C9)O92 com uma
energia de -20,74 (-28,10) kcal/mol e L650 por meio de i(C7)H e ii(C4)O4 apresen-
tando energia de -10,64 (-19,76) kcal/mol.

Similarmente ao encontrado no complexo tratado anteriormente, há um contraste
entre a superposição da proteína em seu estado apo com a proteína complexada
com HW (Figura 5.13A), em especial quando observa-se os aminoácidos presentes
no domínio S2 (L650, S654, T655, E705 e M708). Confirmando análises anteriores
que indicam que o segundo domínio se locomove em direção ao primeiro (S1) após a
interação deste com uma molécula agonista.

Percebe-se que há uma similaridade entre o posicionamento de alguns átomos que
compõe o DIL de AMPA quando faz-se a comparação entre os complexos GLU-DIL e
HW-DIL (Figura 5.13B). Esta superposição é confirmada pelos dados experimentais
encontrados por Jin e Gouaux (2003), o que corrobora para a confirmação das análi-
ses realizadas neste trabalho.

Ao final, dentro dos doze angstroms, foram contabilizadas vinte e sete contatos
com o grupo carboxila de HW, vinte e um contatos são formados com o grupo α-
amino (N8), seis com o oxigênio presente na posição dois do anel uracil (O2), vinte
e três interações são realizados com o oxigênio do grupo carbonila (O4), nove com o
grupo NH presente na posição três e, ao final, verificam-se vinte e sete contatos com
os outros átomos, dentre eles o átomo de hidrogênio substituinte.
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Figura 5.13: Caracterização de estruturas cristalográficas. (A) Superposição de GluA2 em
seu estado apo (vermelho) e complexado com hidrogênio wilardina (lilás). (B) Superposição
de GluA2 em complexo com glutamato (vermelho) e HW (lilás). (C) Interações formadas entre
os principais aminoácidos e HW.
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5.4.3 Delineamento da Interação entre Bromo Wilardina e GluA2

Com um breve olhar sobre as figuras 5.14 e 5.15C, pode-se observar que os grupos
funcionais interagentes de bromo wilardina não possuem grande variação em relação
a FW e HW. Contudo, percebe-se claramente que o aminoácido M708 passa a ter um
perfil energético repulsivo, 25,80 (8,45) kcal/mol, o que não foi caracterizado para os
sistemas tratados anteriormente.

Segundo Fenwick e Oswald (2008), o tamanho do átomo no grupo substituinte é
de grande importância para determinar o efeito causado pela molécula de wilardina no
receptor AMPA. Portanto, comparando o tamanho do átomo de bromo com os átomos
de flúor e hidrogênio e relacionando a isso o efeito causado em M708, é evidente que
há um reajuste da proteína em prol de alocar o substituinte. O que pode ser observado
a partir da superposição das estruturas cristalográficas dos complexos contendo GLU
e BrW com o estado apo (Figura 5.15A e B).

Figura 5.14: Painel BIRD (Binding site, Interaction energy and Residues Domain) indicando
alguns dos resíduos mais importantes para a ligação de BrW com GluA2.
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Todavia, como já relatado anteriormente neste tópico, não há um grande reajuste
nos perfís energéticos e conformacionais dos aminoácidos que compõe o sítio de
ligação. Assim como constatado para os sistemas de FW e HW, as interações atrativas
mais importantes estão centradas em E705, R485, Y450, S654, L650 e T480, com
valores de -51,24 (-65,84), -25,91 (-32,97), -16,13 (-24,32), -18,36 (-23,79), -13,13
(-19,85) e -10,03 (-17,21) kcal/mol, respectivamente. Somando-se a estes, Gly653
surge como um resíduo com energia de interação superior ao encontrado para S654,
sendo caracterizado com -22,78 (-26,35) kcal/mol, GGA (LDA).

Uma característica importante dos resultados encontrados para este sistema e que
deve ser ressaltada aqui é o fato de todos os resíduos com o átomo de enxofre (cis-
teína e metionina) presentes nos raios entre 2 e 10 Å possuem altas energias de
repulsão (Tabela 5.6). O mesmo não é encontrado para os raios superiores (Tabela
5.7), assim como para os sistemas tratados anteriormente (Tabelas 5.2-5.5). M708,
M463, M503, M496 e C425 são caracterizados com energia de repulsão com valores
superiores a 20 kcal/mol para GGA, sendo suavizada para valores próximos de 10
kcal/mol quando submetidos ao tratamento da aproximação LDA.

Acompanhado por M708, é perceptível através da figura 5.15A e B que E402 vem
sofrendo um rearranjo em sua conformação para se adequar ao posicionamento da
molécula de wilardina. Este rearranjo é acompanhado pela redução em sua energia
de interação com a molécula agonista, como pode ser observado se comparadas as
tabelas 5.4 e 5.6.
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Tabela 5.6: Caracterização dos resíduos de GluA2 (2-10 Å) que interagem com bromo wilar-
dina, juntamente com os grupos funcionais de BrW responsáveis pela interação.
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Tabela 5.7: Caracterização dos resíduos de GluA2 (10,5-12 Å) que interagem com bromo
wilardina, juntamente com os grupos funcionais de BrW responsáveis pela interação

Em resumo, dentro dos doze angstroms, foram contabilizadas vinte e oito contatos
com o grupo carboxila de BrW, vinte e um contatos são formados com o grupo α-
amino (N8), sete com o oxigênio presente na posição dois do anel uracil (O2), vinte
interações são realizados com o oxigênio do grupo carbonila (O4), onze com o grupo
NH presente na posição três e, ao final, verificam-se trinta contatos com os outros
átomos, dentre eles o átomo de bromo substituinte.
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Figura 5.15: Caracterização de estruturas cristalográficas. (A) Superposição de GluA2 em
seu estado apo (vermelho) e complexado com bromo wilardina (azul). (B) Superposição de
GluA2 em complexo com glutamato (verde) e BrW (azul). (C) Interações formadas entre os
principais aminoácidos e BrW.
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5.4.4 Delineamento da Interação entre Iodo Wilardina e GluA2

A partir dos dados cristalográficos obtidos por Jin et al. (2003) se tornou possível
caracterizar energéticamente as principais interações entre iodo wilardina e o domínio
de interação com ligantes (DIL) de GluA2. Como pode ser observado na figura 5.16,
o padrão energético é similar ao encontrado para bromo wilardina, com o M708 pos-
suindo uma alta energia de repulsão, 24,82 (6,28) kcal/mol, o que remete a citação de
Jin e Gouaux (2003) sobre as modificações estruturais acarretadas pela modificação
do átomo substituinte de wilardina (Figura 5.17A e B).

Assim como é observado para FW, HW e BrW, os resíduos que mais contribuem,
energeticamente, para a atração de IW são: (1) E705, -53,80 (-68,47) kcal/mol, que
atrai o grupo α-amino do ligante através de seu grupo carboxila, e o grupo carbonila
(O4) através de sua amina (cadeia principal); (2) R485, -23,47 (-31,72) kcal/mol, que
atrai a região α-carboxila de IW através do seu grupo guanidina; (3) Y450, -16,05 (-
26,76) kcal/mol, que forma dois contatos com o grupo α-amino de iodo wilardina, o
primeiro é uma ligação de hidrogênio não convencional, e a segunda uma interação
cátion-π; S654, -15,37 (-22,46) kcal/mol, que atrai o ligante através de uma ligação de
hidrogênio com o grupo α-carboxila.

Em companhia destes, L479 mostrou a segunda (terceira) maior energia de inte-
ração para GGA (LDA), com -27,27 (-28,73) kcal/mol, GGA (LDA). Este resultado é
surpreendente, pois não há na literatura descrição da importãncia deste aminoácido.
Contudo, o contato formado com IW se dá através do grupo carboxila do ligante com
a amina de sua cadeia principal com uma distância de 2,69 Å (Tabela 5.8), caracte-
rizando uma ligação de hidrogênio direta (STIERAND; RAREY, 2011). Assim como
L479, E488 também mostra um aumento em sua energia de interação, apresentando
valor de -9,88 (-9,08) kcal/mol (Tabela 5.9).

Em contrapartida, L650 mostrou uma menor energia de interação quando compa-
rado com os outros três complexos estudados anteriormente, apresentando -7,29 (-
10,69) kcal/mol, GGA (LDA). Esta queda na energia pode ter sido causada pela perda
de uma molécula de água presente em todos os outros sistemas, o que impede a for-
mação da ligação de hidrogênio mediada por água (Figura 5.17C). Da mesma forma,
K656 também mostra uma queda em sua energia de interação, o que também pode
ser correlacionado a perda de uma ligação de hidrogênio mediada por água, como
acontece no complexo HW-GluA2.
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Figura 5.16: Painel BIRD (Binding site, Interaction energy and Residues Domain) indicando
alguns dos resíduos mais importantes para a ligação de IW com GluA2.

Tal como foi observado em BrW, todas as cisteínas e metioninas presentes no raio
de 2-10 Å possuem uma alta energia repulsiva, apresentando valores acima de 20
kcal/mol. Como já explanado acima, M708 possui energia de 24,82 (6,28) kcal/mol;
M463 apresentou energia de 25,09 (9,83) kcal/mol; M503 mostrou uma repulsão de
21,37 (7,85) kcal/mol; M496 exibiu 25,65 (10,57) kcal/mol de repulsão e; C425 possui
energia de repulão na ordem de 26,07 (10,55) (Tabelas 5.8 e 5.9).
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Tabela 5.8: Caracterização dos resíduos de GluA2 (2-10 Å) que interagem com iodo wilardina,
juntamente com os grupos funcionais de IW responsáveis pela interação.
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Tabela 5.9: Caracterização dos resíduos de GluA2 (10,5-12 Å) que interagem com iodo wilar-
dina, juntamente com os grupos funcionais de IW responsáveis pela interação

Portanto, ao final, pode-se contabilizar, dentro dos doze angstroms, vinte e oito
contatos com o grupo carboxila de IW, vinte e um contatos são formados com o grupo
α-amino (N8), seis com o oxigênio presente na posição dois do anel uracil (O2), vinte
interações são realizados com o oxigênio do grupo carbonila (O4), doze com o grupo
NH presente na posição três e, ao final, verificam-se vinte e nove contatos com os
outros átomos, dentre eles átomo de iodo substituinte.
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Figura 5.17: Caracterização de estruturas cristalográficas. (A) Superposição de GluA2 em
seu estado apo (vermelho) e complexado com iodo wilardina (amarelo). (B) Superposição de
GluA2 em complexo com glutamato (verde) e IW (amarelo). (C) Interações formadas entre os
principais aminoácidos e IW.
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5.5 Correlação Entre os Dados Energéticos e Análises

Externas

A análise dos dados cristalográficos realizada por Jin e Gouaux (2003) criou um
esboço das interações que ocorrem no sítio de ligação de GluA2 e confirmou os dados
anteriores obtidos por Jin et al. (2003). Segundo este, R485 e E705 são pontos de
grande importância para a função dos agonistas parciais wilardina, assim como outros
agonistas e antagonistas. Como pode ser observado nas figuras 5.11C, 5.13C, 5.15C
e 5.17C, estes dos aminoácidos estão entre os mais próximos de cada ligante, sendo
responsáveis por formar interações entre cargas com os grupos α-amino e carboxila
dos mesmos.

É bem descrito na literatura que as interações eletrostáticas são o mais forte tipo de
interação não covalente existente em sistemas biológicos (GRINGAUZ, 1996; LODISH
et al., 2002; PATRICK, 2009), e sua força é relacionada com o meio em que os átomos
estão expostos e a distância entre eles. Portanto, é de se esperar que esses dois
aminoácidos possuam as maiores energias de interação, o que só vem a confirmar os
dados obtidos neste trabalho.

Segundo Mamonova et al. (2008) e Okada et al. (2012), o papel de E705 ainda
não está completamente elucidado, pois a carga negativa de sua cadeia lateral deveria
repelir os agonistas que possuem uma carga negativa na região "γ-carboxila"(como
glutamato, AMPA e cainato). Contudo, ao contrário do que se espera, foi compro-
vado que este aminoácido possui participação marcante no fechamento dos lobos de
DIL-iGluR (ARMSTRONG; GOUAUX, 2000; HOGNER et al., 2002). Mamonova et al.
(2008) neutralizou a carboxila deste ácido glutâmico e realizou uma dinâmica molecu-
lar no sistema, constatando que não houve o fechamento dos lobos de forma estável,
o que o levou a considerar sua importância na estabilização dos grupos positivamente
carregados presentes na região S1 do DIL.

Junto a isso, Kubo et al. (2003) verificou que o grupamento amina de K730 é res-
ponsável por influenciar o movimento de E705 em direção ao ligante. Se atentarmos
para a figura 5.11B, observamos que não há uma diferença significante entre o posici-
onamento do E705 quando comparadas a estrutura complexada com glutamato e as
quatro estruturas complexadas com wilardina. Este fato foi descrito por Jin e Gouaux
(2003), que indicaram que a superposição destas estruturas nos sítios A e B (repre-
sentando os grupos carboxila e amina de wilardina, respectivamente) nos remete a
uma pequena diferença na posição dos aminoácidos alí presentes.

O aminoácido R485 é caracterizado como ponto de grande importância para a en-
trada e estabilização de agonistas e antagonistas do sítio de ligação de GluA2 (JIN et
al., 2002; AHMED et al., 2009; MARTINZ et al., 2013; HEINZELMANN; CHEN; KUYU-
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CAK, 2014). Segundo McFeeters e Oswald (2002), R485 e T480, praticamente não
sofrem rearranjo com a entrada de ligantes, o que pode ser confirmado a partir de uma
breve observação nas figuras 5.11 (A e B), 5.13 (A e B), 5.15 (A e B) e 5.17 (A e B).
Por estas figuras percebe-se que entre a estrutura apo e a proteína complexada com
glutamato (que é considerada como possuindo 100% de eficácia), há uma pequena
diferença no posicionamento dos átomos desta arginina.

Comparando os resultados obtidos (Tabelas 5.2, 5.4, 5.6, 5.8), percebe-se que
a energia de interação de R485 não se modifica muito entre os quatro complexos,
estando sempre em torno de -24 kcal/mol para GGA e -31 kcal/mol para LDA. Por
meio deste resultado pode-se concordar com outros autores, que afirmam que R485
seria um ponto de ”docking” para os ligantes deste receptor, estando comprometido
com a formação de ligações iônicas e de hidrogênio (dependendo da composição
química do ligante) (COLOTTA et al., 2006; CRUZet al., 2008; MANKIEWICZ et al.,
2008).

Hogner et al. (2003) propôs em seu trabalho que a zona entre S654 e T655 é uma
região de maior flexibilidade dentro do sítio de ligação, sofrendo ajustes conformaci-
onais de acordo com o ligante inserido. Analisando as figuras 5.11A, 5.13A, 5.15A
e 5.17A, percebe-se claramente que há um reajuste na posição dos átomos que os
compõe, principalmente na posição da cadeia principal, que é conduzida em direção
ao ligante.

T655 é citado por vários autores como uma região responsável pela especifici-
dade do receptor (ARMSTRONG; GOUAUX, 2000; MCFEETRES; OSWALD, 2002;
JIN; GOUAUX, 2003; MAYER; ARMSTRONG, 2004; MAMONOVA et al., 2008). Como
os quatro agonistas parciais wilardina não possuem uma variação estrutural que
possa ser responsável por criar uma modificação acentuada em sua estrutura, não
consegue-se observar um grande rearranjo deste aminoácido quando comparada a
estrutura cristalográfica dos quatro complexos estudados (Figura 5.18). Pode-se ob-
servar, a partir dos dados inseridos nas tabelas 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, que há uma variação
energética muito pequena entre cada complexo, para este aminoácido, o que nos leva
a confirmação da afirmação anterior sobre a sua pouca modificação estrutural.

S654 é um aminoácido bastante característico dos receptores AMPA, estando pre-
sente em todos os subtipos de GluR (1-4) (BRÄUNER-OSBORNE et al., 2000; LUNN
et al., 2003). Sua importância está centrada em estabilizar, juntamente com T480, a
região α-carboxil dos agonistas inseridos no sítio de ligação (BEICH-FRANDSEN et
al., 2008; SAHAI; BIGGIN, 2011), como pode ser observado nas figuras 5.11C, 5.13C,
5.15C e 5.17C.

Assim como S654, P478 também é um aminoácido essencial para o desenvolvi-
mento das funções de AMPA, estando presente em GluR1-4 (BRÄUNER-OSBORNE
et al., 2000; LUNN et al., 2003). Ele está envolvido em um contato direto com o grupo
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α-amino de wilardina (Figuras 5.11C, 5.13C, 5.15C e 5.17C) estabilizando a segunda
metade da região i. Este aminoácido foi descrito anteriormente interagindo com ago-
nistas e antagonistas, apresentando-se em uma conformação semelhante para ambos
(HOGNER et al., 2003; BEICH-FRANDSEN et al., 2008; FRYDENVANG et al., 2010;
SAHAI; BIGGIN, 2011).

Ao final desta explanação, percebe-se que a rede de ligações de hidrogênio exis-
tente no sítio de ligação de AMPA é de extrema importância para seu funcionamento,
concordando com dados obtidos por outros autores (MCFEETRES; OSWALD, 2002;
HOGNER et al., 2003; JIN; GOUAUX, 2003; KUBO et al., 2003; HOLM et al., 2005;
BOSTRÖM; HOGNER; SCHIMOTT, 2006; MALTSEV et al., 2008; AHMED et al., 2009;
OKADA et al., 2012). Não só para os receptores de glutamato, mas redes de intera-
ção são características em todos os sistemas biológicos, desde bactérias até grandes
mamíferos (OULLET et al., 2003; MAÑEZ et al., 2011).

Estas redes são importantes para estabilizar ligantes dentro do sítio ativo, para des-
locar átomos de aminoácidos específicos, para gerar respostas biológicas, dentre ou-
tras funções (VOGENSEN et al., 2007; GOLAN et al., 2009; MONTANARI, 2011; NEL-
SON; COX; HORN, 2011; STIERAND; RAREY, 2011; NOBLE et al., 2011). Quando
desfeitas, há uma desestabilização no sistema (que pode ser proteico, DNA ou RNA),
o que leva a um mau funcionamento fisiológico, caracterizando assim a importância
dessas redes.

As interações do tipo cátion-π e ligações de hidrogênio não convencionais são
caracterizada como interações de grande imprtância em vários sistemas biológicos
(MASUNOV; DANNENBERG; CONTRERAS, 2001; MO et al., 2002). Deste modo,
observa-se a relevância de Y450 e L650 que são descritos na literatura por formar
um "sistema de gaiola" que enclausura o ligante através de interações específicas
(MALTSEV et al., 2008).

M708 é descrito por vários autores como um resíduo chave no comportamento
do sítio de ligação em resposta aos diversos agonistas e antagonistas, sofrendo um
rearranjo conformacional para acomodar o ligante no sítio de ligação. A posição que a
cadeia lateral assume, é relacionada diretamente ao tamanho do ligante, assim como
pode-se observar em E402 (Figura 5.18), o que torna estes dois aminoácidos pontos
chave no delineamento das interações dos ligantes neste receptor.
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Figura 5.18: Superposição das estruturas cristalográficas de FW (roxo), HW (lilás), BrW (azul)
e IW (amarelo).
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OS resultados aqui apresentados se mostraram promissores, confirmando dados
experimentais e outras análises computacionais. A importância de vários resí-

duos aminoacídicos foi confirmada, sendo acrescentado a estes outros aminoácidos
não descritos anteriormente. Este estudo é um passo a mais no estudo do sistema
glutamaérgico, sendo suas conlusões dispostas no tópico subsequente, juntamente
com as perspectivas deste estudo.

6.1 Conclusões

Vários processos biológicos não possuem descrição precisa pela falta de conheci-
mento do seu mecanismo de atuação, o que impede a formulação de fármacos que
possam atuar na ativação ou inibição de receptores específicos que podem levar a
cura de muitas doenças.

Por muitos anos a indústria farmacêutica se baseou em um conjunto de análises
experimentais para averiguar a viabilidade de moléculas farmacológicas, demandando
uma grande quantidade de tempo e dinheiro. Hoje observa-se que os computadores
estão auxiliando vários momentos da pesquisa farmacêutica, desde a predição de
novas moléculas até a observação de seu comportamento no alvo.

Diferenciar as interações específicas realizadas por cada ligante é essencial para
um melhor entendimento do comportamento do sítio ativo, possuindo grande importân-
cia no entendimento de processos biológicos e no desenvolvimento de medicamentos.
Por meio desta afirmação, percebe-se que uma metodologia que permita a caracteri-
zação das interações realizadas no sítio de ligação é de extrema importância, pois a
diferenciação entre os grupos funcionais que são responsáveis por criar um maior (ou
menor) conjunto de ligações favoráveis pode propiciar ajustes na estrutura do ligante
que levem a uma melhor eficácia do mesmo.

A partir das informações expostas em todo o corpo desta dissertação, percebe-se
que as técnicas computacionais possuem grande relevância para a pesquisa bioquí-
mica e farmacêutica. Deste modo, o presente trabalho vem a reforçar o papel da
simulação computacional em um nível quântico no entendimento da interação de mo-
léculas agonistas com o receptor de glutamato, diferenciando, por meio de valores
energéticos, as quatro moléculas derivadas de wilardina, visando o auxílio no desen-
volvimento de fármacos para o sistema estudado.

O receptor ionotrópico de glutamato é relacionado com várias desordens no sis-
tema nervoso central, como epilepsia, Parkinson, Alzheimer, dentre outras doenças.
Portanto, entender o comportamento de seu sítio de ligação é um primeiro passo
eficaz para a formulação de medicamentos específicos que possam combater estas
doenças.
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Os métodos empregados no desenho racional de fármacos, em especial os mé-
todos de fragmentação, tem se mostrado bastante eficazes em delinear a estrutura
do receptor e quantificar a importância de cada interação formada dentro do sítio de
ligação. Portanto, neste trabalho, utilizou-se a técnica do fracionamento molecular
com caps conjugados, para determinar quais os aminoácidos com maior importância
na resposta dos receptores AMPA após a entrada de um agonista parcial em seu sí-
tio de ligação. Assim, tendo por base as interações formadas com cada um destes
aminoácidos, se faz possível procurar regiões em que seja possível modificar estas
moléculas (wilardina e seus análogos) e obter uma melhor resposta de agonismo ou
antagonismo para o receptor.

Os resultados aqui obtidos mostram que análises realizadas em um raio menor
que 10 Å deixam de levar em consideração resíduos importantes como: E688, E486 e
K722. Estes dados confrontam análises experimentais, que indicam só haver relevân-
cia em aminoácidos próximos. Contudo, a ordem de eficácia experimental foi obtida,
mostrando que dentro de um raio de 12 Å, flúor wilardina é o agonista parcial com
maior eficácia, contando com energia de interação em ordem de -249,43 (-339,09)
kcal/mol, sendo precedido por hidrogênio wilardina, com -248,19 (-332,95) kcal/mol,
bromo wilardina, com -230,96 (-291,39) kcal/mol, e iodo wilardina, com -133,36 (-
286,48) kcal/mol.

Com a fragmentação dos quatro sistemas, foi possível encontrar os aminoácidos
mais importantes para a estabilização dos quatro agonistas parciais wilardina dentro
do sítio de ligação. Em ordem de relevância energética, conclui-se que os aminoácidos
que possuem as maiores energias de interação são aqueles que participam da rede
de interações de hidrogênio, confirmando novamente os dados experimentais.

E705 e R485 são os aminoácidos com maior energia de interação, estando relacio-
nado com os quatro ligantes por ligações de hidrogênio e pontes salinas. T480, junta-
mente com S654, interagem com a região carboxila dos ligantes e possuem ordem de
energia que varia seguindo a ordem de eficácia de cada ligante (FW>HW>BrW>IW),
onde o primeiro forma uma outra interação com o grupo α-amino. T655 é relacionado
com a especificidade do receptor, podendo-se observar aqui que não há uma variação
elevada em sua energia para cada complexo.

Y450 e L650 estão envolvidos em contatos com os quatro ligantes formando um
sistema de "gaiola" em torno dos mesmos. O primeiro está envolvido em interações
com o grupo α-amino, e possui a terceira maior energia de interação (no geral). En-
quanto isso, L650 está envolvido em contatos principalmente com o anel uracil, sendo
sua energia de interação relacionada com as moléculas de água que auxiliam na for-
mação de ligações de hidrogênio mediadas por água. Assim como L650, K656 tam-
bém possui energia variando em acordo com a formação de ligações mediadas por
água, o que nos remete ao fato exposto por Jin e Gouaux (2003) sobre a relevância
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das moléculas de água no sítio de ligação.

Percebe-se, ao comparar os resultados da energia de interação de cada aminoá-
cido nos quatro complexos estudados, que FW não possui nenhum resíduo com ener-
gia muito superior aos outros complexos, contudo sua alta energia se da pelo soma-
tório de pequenas contribuições já que seu átomo de flúor é descrito como o único
halogênio capaz de formar ligações de hidrogênio. De forma similar, o grupo subs-
tituinte de HW está envolvido em ligações de hidrogênio não convencionais, que é
dotada de características que permitem uma maior interação.

De forma contrária, os átomos de bromo e iodo não são descritos por formar in-
terações fortes, estando envolvidos em ligações de halogênio, comumente descritas
por aumentar a especificidade de fármacos. Observa-se que alguns aminoácidos são
completamente reajustados em presença de BrW e IW, adquirindo uma conforma-
ção semelhante ao encontrado no estado apo (sem ligante), podendo ser efeito do
raio destes dois átomos. Alguns dos aminoácidos do complexo com IW possuem,
de forma evidente, as menores energias de interação em comparação com os outros
complexos, o que permite sua caracterização como menos eficaz.

Ao final, percebe-se que a ação dos átomos de bromo e iodo influenciam a energia
dos aminoácidos metionina e cisteína nos raios até 10 Å, confirmando a análise an-
terior sobre o pequeno raio de aminoácidos escolhido experimentalmente não ser tão
eficaz para descrever o sítio de ligação.

Conclui-se que a quantidade de interações realizadas com os átomos de flúor e
hidrogênio são menores do que as realizadas com bromo e iodo, o que nos remete ao
reajuste do sistema para acomodar estes átomos, e a menor energia destes sistemas
por haver um menor número de ligações fortes para estes aminoácidos. Da mesma
forma, os grupos i(N3)H e ii(C2)O2 possuem o menor número de contatos em todos os
quatro sistemas estudados, o que nos leva a crer que estes dois pontos são passíveis
de modificações que possam permitir uma melhor resposta do sistema.

Os dados aqui obtidos podem ser de grande auxílio no entendimento do sistema
glutamaérgico e, posteriormente, no desenvolvimento de novos fármacos para este
sistema, estando de acordo com análises experimentais e acrescentando novos co-
nhecimentos até então não descritos na literatura.
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6.2 Perspectivas

Devido a suas características estruturais e funcionais ímpares, os receptores iono-
trópicos de glutamato foram um dos primeiros receptores do sistema nervoso a possuir
estrutura cristalográfica, sendo o primeiro receptor acoplado ao canal iônico a possuir
sua estrutura cristalográfica definida completamente. Não obstante, seu domínio de
interação com ligantes é encontrado acoplado a agonistas totais, agonistas parciais
e antagonistas, sendo caracterizado como um dos receptores ionotrópicos com maior
número de estudos.

Como foi descrito anteriormente, os receptores de glutamato estão envolvidos em
várias disfunções do sistema nervoso, sendo que cada membro da família de recepto-
res de glutamato possui uma função fisiológica específica. Portanto, é de se esperar
que todos os membros da família dos iGluRs possuam estruturas cristalográficas, o
que pode ser observado a partir de um breve olhar sobre o trabalho de Stawski et al.
(2010), em que o autor revisa algumas das estruturas cristalográficas publicadas no
Protein Data Bank até o ano de 2010.

Observa-se que até o ano em questão, foram depositadas 142 estruturas cristalo-
gráficas dos três grandes membros da família de receptores ionotrópicos de glutamato
(AMPA, NMDA, Cainato) em um estado ativo por agonistas totais e agonistas parciais,
inibido por antagonistas e em seu estado apo.

O trabalho aqui apresentado mostra uma boa correlação entre as análises expe-
rimentais e os dados energéticos, indicando que a metodologia proposta pode ser
utilizada para caracterizar não só o agonismo parcial, mas também o antagonismo e
o agonismo total. Deste modo, o passo posterior é a caracterização energética de ou-
tras moléculas que possuam efeito em GluA2, como glutamato, AMPA, cainato, CNQX,
DNQX, nitro wilardina, cloro wilardina, dentre outros ligantes, procurando encontrar a
ordem de eficácia de cada uma dessas através de dados energéticos e explicar o que
diferencia cada ligante, permitindo assim uma completa compreensão do receptor.

Em contrapartida, análises experimentais já mostraram que em receptores GluA1,
a ordem de eficácia é inversa, com IW > BrW > FW > HW, semelhante ao encon-
trado em receptores de cainato. Assim, um estudo detalhado dos receptores NMDA e
cainato seria de grande importância para auxiliar no desenvolvimento de fármacos es-
pecíficos que possam diferenciar cada membro da família de receptores ionotrópicos
de glutamato.

Sabe-se que a conformação obtida pelos dímeros que formam o tetrâmero deste
receptor é de extrema importância no processo de ativação e dessensibilização. Pen-
sando nisso, vários fármacos visando a atuação dentro da fenda entre os dímero tem
sido propostos. Dessa forma, caracterizar as interações existentes entre os dímeros
é outra relevante forma de entender o mecanismo de ação do receptor, não pensando
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em um ligante, mas sim na estabilização da proteína.

Computacionalmente, existe uma tendencia geral no melhoramento das técnicas
de fracionamento molecular, pois estas têm permitido que sistemas complexos, como
proteínas, possam ser transformados em estruturas de fácil estudo. Recentemente,
foi proposto que a adição das cargas pontuais dos átomos do sistema e a utilização
de constantes dielétricas em cada momento do cálculo energético proporciona uma
melhor descrição do mesmo. Em vista disso, análises contendo estes fatores serão
realizadas buscando um valor mais próximo do real encontrado no sítio de ligação de
GluA2.

Destarte, percebe-se que além dos resultados obtidos foram propostos novos tra-
balhos que permitirão uma completa descrição do mecanismo funcional dos recep-
tores ionotrópicos de glutamato. Esta dissertação constitui um passo a mais para o
completo entendimento do sistema glutamaérgico.
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NO decorrer deste capítulo será descrito o modelo terórico empregado nesta dis-
sertação para efetuar as simulações adotadas no estudo dos quatro agonistas

parciais wilardina. Aqui será abordado de forma sucinta a teoria do funcional da den-
sidade (DFT), tendo sido esta aplicada na obtenção das energias de interação entre
GluA2 e as moléculas de wilardina.

8.1 Bioquímica Quântica Computacional

A bioquímica quântica computacional é uma série de técnicas utilizadas na investi-
gação de problemas bioquímicos em um computador utilizando uma abordagem quân-
tica, e é um importante método para o estudo de materiais e nanomateriais, biofísica
e outros campos da ciência relacionados à investigação das estruturas eletrônicas
e conformacionais dos compostos. Tem-se encontrado vários trabalhos na literatura
envolvendo cálculos computacionais, desde o estudo de geometrias moleculares à
propriedades físicas de substâncias (ORTOLAN, 2014).

Este campo vem crescendo muito nas últimas décadas devido aos grandes avan-
ços dos hardwares de computadores e ao desenvolvimento eficiente de softwares de
simulação, permitindo com que outros campos da ciência também fossem agraciados
com esta ferramenta para complementar seus estudos (ATKINS; PAULA, 2009).

Uma importante abordagem da bioquímica computacional é o estudo da interação
entre proteínas receptoras ou enzimas e seus ligantes. Neste sentido, identificar pos-
síveis sítios e quantificar a energia de interação entre fármaco e suas proteínas-alvo,
além de determinar orientações e conformações de moléculas de interesse farmaco-
lógico são algumas das áreas nas quais a bioquímica computacional pode contribuir
para a compreensão de fenômenos biológicos e o planejamento de novos fármacos
(VERLI; BARREIRO, 2005). Deste modo, a análise de estruturas obtidas por técnicas
de difração de raios-X, RMN ou geradas por modelagem molecular podem acelerar
o processo de descobrimento de fármacos (RAHA et al., 2007; ZHOU; HUANG; CA-
FLISCH, 2010 JASKOLSKI; DAUTER; WLODAWER, 2014).

O método a ser escolhido durante uma análise através da bioquímica computaci-
onal dependerá da complexidade do sistema, do tipo de informação que se deseja
obter e da poder computacional disponível. Por incluírem a informação eletrônica em
seus cálculos, os métodos quânticos possuem capacidade de apresentar grande acu-
rácia em seus resultados (CHO et al., 2009) e tem sido de grande importância para o
desenvolvimento in silico de fármacos.

O desafio central para os cálculos em química teórica é a solução da Equação
de onda de Schrödinger, ĤΨ=EΨ, em que E é a energia eletrônica e Ψ é a função
de onda multi-eletrônica, que é a função das coordenadas de todos os elétrons e do
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núcleo (ATKINS, 2012). Contudo, excluindo-se o átomo de hidroênio e hélio, essa
equação é insolúvel para outros átomos devido a sua complexidade. Assim, algumas
restrições matemáticas são aplicadas para obter a solução do problema.

8.1.1 Métodos de Cálculo

Atualmente há uma grande variedade de métodos de cálculos computacionais,
os quais são caracterizados pela presença de diferentes métodos computacionais e
níveis de teoria, além de variados modos de aplicação. Estes métodos podem ser
classificados como semi-empíricos, ab initio e o método da teoria do funcional da
densidade (DFT - do inglês, Density Functinal Theory). Neste tópico será descrito
rapidamente o método de Hartree-Fock e os métodos semi-empíricos, sendo dado um
maior enfoque para a teoria do funcional da densidade (ORTOLAN, 2014).

Os métodos ab initio, aqui representado pelo Hartee-Fock, são capazes de fornecer
resultados bem precisos para moléculas com poucos átomos e elétrons, porém são
computacionalmente inviáveis para moléculas maiores. Em contraste, os métodos
semiempíricos e o DFT podem realizar cálculos em grandes moléculas com maior
facilidade, sacrificando, contudo, os resultados em termos de confiabilidade.

Assim, a escolha do método para a resolução de um problema químico não é uma
tarefa simples. A precisão química associada com o método e o custo computacional
deve ser levado em consideração. De fato, não há uma única metodologia existente
para ser aplicada para todas as moléculas (ORTOLAN, 2014). No entanto, a promessa
que a química computacional tem para melhorar a habilidade de predizer propriedades
físicas e químicas de uma ampla variedade de moléculas é o suficiente para impulsio-
nar ainda mais o desenvolvimento de estruturas eletrônicas.

Métodos ab initio

O termo ab initio vem do latim e significa "do inicio", implicando que nenhum pa-
râmetro é empregado. Assim, esse método utiliza a solução numérica da equação
de onda independente do tempo e não relativística de Schrödinger, fazendo uso da
aproximação de Born-Oppenheimer, a qual separa o movimento dos elétrons dos nú-
cleos, devido a estes possuírem massa muito menor, e se movimentarem muito mais
rapidamente que o núcleo.

Neste método de cálculo, aplicam-se aproximações bem definidas, as quais po-
dem ser sistematicamente melhoradas até o resultado convergente dos cálculos rea-
lizados. Estes métodos não utilizam dados experimentais, exceto constantes físicas
fundamentais.

D. R. Hartree propôs em 1947 um método auto consistente para a solução numé-
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rica da equação de onda de Schrödinger, o qual relaciona a interação do elétron com
o núcleo e com os demais elétrons do sistema. Este método é dito auto consistente,
conhecido como SCF (do inglês, Self Consistent Feld), pois resolve as equações pro-
postas por Hartree escolhendo um conjunto inicial de funções, observa o potencial
obtido e com eles calcula as novas funções de onda, as quais são utilizadas para
calcular um novo potencial médio, o qual novamente é utilizado para resolver novas
funções de onda, até que os valores da energia final não mais variam em cada etapa.

O método proposto possuía o inconveniente de falhar em satisfazer o principio
da assimetria, o qual consiste que a função de onda total que descreve um sistema
de férmions deve ser antissimétrica na troca de qualquer conjunto de coordenadas
de spin espaciais. Por conjunto de coordenadas de spin espacial, entende-se que
os férmions não tem apenas três graus de liberdade espaciais, mas também uma
coordenada intrínseca de spin.

Menos de um ano após a publicação dos trabalhos de Hartree (HARTREE, 1928a,
1928b, 1928c), Slater mostrou a forma funcional da função de onda mais simples
possível que satisfaz aos princípios da indistinguibilidade e da assimetria, conhecido
simplesmente como determinante de Slater (SLATER, 1929) .

Utilizando o principio variacional, o qual afirma que o valor médio do operador ha-
miltoniano de um sistema será sempre maior ou igual a energia real deste sistema,
Fock, um ano após a publicação de Slater, aplicou o método de Hartree na forma de
determinante de Slater e deduziu as equações conhecidas hoje como HF (ou Hartree-
Fock), o qual a principio foi chamada pelo próprio Fock como método de Hartree ge-
neralizado (FOCK, 1930).

Em seguida, deduziu-se as equações de HF para o átomo de sódio, sendo que
os primeiros resultados obtidos a partir da solução numérica foi apresentada apenas
quatro anos após a obtenção destas equações.

A resolução do método de HF também depende do campo auto consistente, o qual
consiste em partir de uma função de onda teste, submete-la ao operador de Fock,
comparar a função de onda emergente com a anterior e testar a convergência da
resposta.

Neste método há a divisão dos orbitais moleculares (OM) em dois grupos, os quais
foram definidos como alfa e beta, os quais são ocupados separadamente por elétrons
com apenas um determinado spin (ROOTHAN, 1951). Para sistemas com camadas
fechadas, o spin eletrônico não precisa ser considerado nas equações, já que o spin
dos elétrons emparelhados nos OM se anulam mutualmente, porém para um sistema
com elétrons desemparelhados, o número de orbitais alfa ocupados é uma unidade
maior que o número de orbitais beta.
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Métodos Semi-empíricos

A equação de Schrödinger é uma equação diferencial e sua resolução envolve a
avaliação de um grande número de integrais. No caso de cálculos com métodos ab ini-
tio, o número de integrais cresce aproximadamente com a quarta potência do número
de funções base, chegando a alguns milhões mesmo para moléculas pequenas. Nos
métodos quânticos semi-empíricos (SE), a negligência de um grande número dessas
integrais foi a solução adotada para economizar tempo de máquina e também reduzir
a quantidade de memória necessária nos cálculos (SANT’ANNA, 2009).

Os método semiempíricos, assim como o método Hartree-Fock, utilizam o pro-
cedimento SCF, contudo, ao contrário do método HF, os métodos SE não resolvem
as matrizes de Fock, apelando pra dados espectroscópicos ou propriedades físicas,
como energia de ionização, ou então utilizando uma série de regras para definir certas
integrais com valor igual a zero.

Teoria do Funcional da Densidade

A teoria do funcional da densidade, DFT (da sigla inglesa Density Functional The-
ory), tem causado um impacto sem precedentes na aplicação da mecânica quântica
(COHEN et al., 2012), sendo que ao longo dos últimos 20 anos, foi uma das ferramen-
tas mais utilizadas na investigação e solução de problemas nas áreas de atuação da
química (BURKE, 2012).

O uso da densidade eletrônica (ρ) como variável básica na descrição de um sis-
tema eletrônico remonta a proposta apresentada por Thomas (1927) e Fermi (1927).
Os dois pesquisadores, trabalhando de forma independente, empregaram um modelo
estatístico para aproximar a distribuição dos elétrons nos átomos, o qual ficou conhe-
cido como modelo de Thomas-Fermi, que posteriormente foi acrescido do termo da
energia de troca por Dirac (DIRAC, 1928). Apesar da baixa qualidade das previsões
para sistemas reais, este modelo é o precursor da moderna Teoria do Funcional da
Densidade.

Em 1964, o norte-americano Walter Kohn publicou, juntamente com o seu aluno Pi-
erre Hohenberg, um artigo onde apresentavam uma reformulação da mecânica quân-
tica baseada, não em funções de onda, mas em densidade eletrônica, ρ(~r). Esta
densidade mede a probabilidade de encontrar-se um elétron no ponto de coordenada
~r (HOHENBERG; KOHN, 1964; MARQUES; BOTTI, 2006).

Neste trabalho, é demonstrado através de dois teoremas, que a partir da densidade
eletrônica do sistema no estado fundamental é possível obter a energia do estado
fundamental de maneira exata. Contudo, ainda não era possível determinar na prática
o ρ(~r), o que foi conseguido no ano posterior com o auxílio de Lu Sham (KOHN;
SHAM, 1965), onde o problema dos muitos corpos interagentes foi substituído por um
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problema auxiliar de partículas independentes.

Este procedimento (ou aproximação), conduziu ao cálculo exato de propriedades
de sistemas de muitos corpos, usando o método das partículas independentes; na prá-
tica, isso tem permitido gerar formulações aproximadas com notável sucesso (PER-
DEW; BURKE; ERZERHOF, 1996; GRIMME, 2006; ZHAO; TRUHLAR, 2006). Assim
como os métodos de auto consistência, a aproximação de Kohn-Sham envolve partí-
culas independentes, mas com uma densidade de partículas interagentes.

A aproximação de Kohn-Sham tem por objetivo substituir as interações complica-
das de um sistema de muitos corpos, por um sistema auxiliar que pode ser resolvido
muito facilmente. Esta aproximação assume que a densidade do estado fundamen-
tal do sistema original interagente é igual a de algum sistema não-interagente. Isso
conduz a equações de partículas independentes, que descrevem um sistema não in-
teragente, considerando-o passível de solução.

Contudo ainda se faz necessário incluir os termos de muitos corpos no hamilto-
niano para que esse sistema de partículas independentes possa descrever perfeita-
mente o problema real. Assim, estes termos são implementados através do funcional
de troca-correlação da densidade, que é um dos termos do hamiltoniano não intera-
gente. Deste modo, a solução da equação nos fornece a densidade do estado funda-
mental e a energia do sistema interagente original com uma precisão limitada, sendo
isso uma consequência das aproximações feitas no funcional de troca e correlação.

As duas principais aproximações utilizadas na construção dos funcionais de troca-
correlação são as aproximações de densidade local (LDA - do inglês, Local Density
Approximation) e a de gradiente generalizado (GGA - do inglês, Generalized Gradient
Approximation). Nos parágrafos subsequentes será feita uma rápida descrição da
estrutura destas duas aproximações e dos conjuntos de bases.

A base da LDA está em considerar a energia de troca-correlação, Exc, para um
sistema de densidade ρ(~r), como sendo a energia de troca-correlação para um gás
de elétrons uniforme com a mesma densidade, que é conhecida de forma precisa.
Presupõe-se que a densidade varia suavemente nas proximidades de ~r, ou seja, a
energia de troca-correlação de um elétron em um dado ponto depende da densidade
eletrônica nesse ponto, em vez de depender da densidade eletrônica em todos os
pontos do espaço.

Contudo, métodos baseados em LDA não oferecem a precisão desejada em siste-
mas que apresentam inomogeneidade significativa na densidade eletrônica, levando a
erros de forma não sistemática. Um avanço no sentido de resolver essas pendências
consistem em introduzir a dependência com o gradiente da densidade na expressão
do funcional de troca-correlação (GGA).

Neste formalismo, o funcional EGGAxc é geralmente dividido em duas partes, uma
contendo os termos do funcional de troca, e a outra o funcional de correlação. Exis-
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tem também os funcionais híbridos, que são formados a partir de uma combinação de
parte do termo de troca do HF no funcional de troca da DFT (a partir de dados ex-
perimentais para sistemas moleculares conhecidos, contendo parâmetros ajustáveis).
O uso desses funcionais faz com que alguns autores questionem a DFT como sendo
uma teoria ab initio.

No manual do software Gaussian, pode-se obter uma lista com parte dos funcionais
de troca-correlação utilizados. Dentre eles, pode-se citar que os mais utilizados para
os sistemas biológicos são:

• PBE - funcional de Perdew, Burke e Ernzerhof (1996)

• PW91 - funcional de correlação obtido por Perdew e Wang (1991)

• PWC - funcional de correlação obtido por Perdew e Wang (1992)

• B3LYP - termo de troca exato obtido por Becke (1993)

• Família M06 - são em sua maioria híbridos (M06, M062X, M06HF) ou puros
(M06L), obtidos por Zhao e Truhlar (a parir de 2006)

Quando comparado com funcionais LDA, o uso de funcionais GGA apresenta me-
lhoras consideráveis em descrever ligações entre moléculas sem representar um au-
mento proibitivo no custo computacional. Contudo a descrição de ligações fracas
permanecem problemáticas, sendo necessária a utilização de métodos de correção
da dispersão, como os obtidos por Grimme e Ortmann et al. (GRIMME, 2006; ORT-
MANN; BECHSTEDT; SCHMIDT, 2006; GRIMME; EHRLICH; GOERIGK, 2011).



Capítulo 8. Fundamentos Teóricos 124



REFERÊNCIAS



Capítulo 9. Referências 126

ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química: Questionando a vida moderna e o meio
ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Editora Bookman, 2012. p. 1.026.

ATKINS, P.; PAULA, J. Elements of Physical Chemistry. 5. ed. Grã-Bretanha: Editora
Oxford, 2009. p. 648.

BECKE, A.D. A new mixing of Hartree-Fock and local density-functional theories. Journal of
Chemical Physics, v. 98, p. 1372-1377, 1993.

BURKE, K. Perspective on density functional theory. The Journal of Chemical Physics, v.
136, n. 15, p. 150901, 2012.

CARUSO, F.; OGURI, V. Física Moderna: Origens Clássicas e Fundamentos Quânticos.
1. ed. Rio de Janeiro: Editora Elservier, 2006. p. 640.

CHO, A.E.; CHUNG, J.Y.; KIM, M.; PARK, K. Quantum mechanical scoring for protein docking.
Journal of Chemical Physics, v. 131, p. 134108, 2009.

COSTA, R.F. Bioquímica Quântica das Estatinas, Aspirina e Anti-hipertensivos. 2011.
135 p. Tese (Doutorado em Física) - Programa de Pós-Graduação em Física, Universidade
Federal do Ceará. Fortaleza, 2011.

DIRAC, P.A.M. The Quantum Theory of the Electron. Proceedings of the Royal Society A:
Mathematical, Physical and Engineering Sciences, v. 117, n. 778, p. 610-624, 1928.

FERMI, E. Un Metodo Statistico per la Determinazione di alcune Proprieta dell Atomo. Atti
della Accademia Nazionale dei Lincei, v. 6, p. 602-607, 1927.

FOCK, V. Näherungsmethode zur Losung des quanten-mechanischen Mehrkörperprobleme.
Zeitschrift für Physik, v. 61, p. 126-148, 1930.

Gaussian official website. Disponível em: http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_dft.htm.
Acesso em: 15 de ago. 2014.

GRIMME, S. Semiempirical GGA-type density functional constructed with a long-range
dispersion correction. Journal of Computational Chemistry, v. 27, p. 1787-1799, 2006.

HARTREE, D. R. The Wave Mechanics of an Atom with a Non-Coulomb Central Field. Part
I. Theory and Methods. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical
Society, v. 24, n. 1, p. 89-110, 1928a.



Capítulo 9. Referências 127

HARTREE, D. R. The Wave Mechanics of an Atom with a non-Coulomb Central Field. Part III.
Term Values and Intensities in Series in Optical Spectra. Mathematical Proceedings of the
Cambridge Philosophical Society, v. 24, n. 3, p. 426, 1928b.

HARTREE, D. R. The Wave Mechanics of an Atom with a Non-Coulomb Central Field. Part II.
Some Results and Discussion. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical
Society, v. 24, n. 1, p. 111, 1928c.

HARTREE, D. R. The calculation of atomic structures. Reports on Progress in Physics, v.
113, n. 11, p. 113-143, 1947.

HOHENBERG, P.; KOHN, W. Inhomogeneous electron gas. Physical Review, v. 136, p.
B864-B871, 1964.

KOHN, W; SHAM, L.J. Self-Consistent Equations Including Exchange and Correlation Effects.
Physical Review, v. 140, n. 4A, p. A1133-A1138, 1965.

JASKOLSKI, M.; DAUTER, Z.; WLODAWER, A. A brief history of macromolecular crystal-
lography, illustrated by a family tree and its Nobel fruits. The FEBS Journal, v. 281, p.
3985-4009, 2014.

MARQUES, M.A.L.; BOTTI, S. O QUE É E PARA QUE SERVE A TEORIA DOS FUNCIONAIS
DA DENSIDADE. Gazeta de Física, v. 29, n. 4, p. 10-15, 2006.

MARTINS, A.C.V. Explicando Ab Initio a Intensidade de AtivaÃ§Ã£o e Antagonismo
do Receptor Glutamatérgico GluR2. 2012. 168 p. Dissertação (Mestrado em Química)
- Programa de Pós-Graduação em Química - Universidade Federal do Ceará. Fortaleza. 2012.

MOMANY, F.A.; RONE, R. Validation of the general purpose QUANTA 3.2/CHARMm force
field. Journal of Computational Chemistry, v. 13, n. 7, p. 888-900, 1992.

ORTOLAN, A.O. APOSTILA DE PRÁTICAS DE QUÍMICA COMPUTACIONAL. 2014. 63
p. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) - Curso de Licenciatura em
Química, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2014.

PERDEW, J.P.; BURKE, K.; ERNZERHOF, M. Generalized gradient approximation made
simple. Physical Review Letter, v. 77, p. 3865-3868, 1996.

PERDEW, J.P.; WANG, Y. Accurate and Simple Analytic Representation of the Electron Gas
Correlation Energy. Physical Review B, v. 45, p. 13244-13249, 1992.



Capítulo 9. Referências 128

RAHA, K.; PETERS, M.B.; WANG, B.; YU, N.; WOLLACOTT, A.M.; WESTERHOFF,
L.M.;MERZ JR, K.M. The role of quantum mechanics in structure-based drug design Drug
Discovery Today, v. 12, n. 17-18, p. 725-731, 2007.

ROOTHAAN, C.C.J. New Developments in Molecular Orbital Theory. Reviews of Modern
Physics, v. 23, n. 2, p. 69-89, 1951.

SANT’ANNA, C.M.R. Métodos de modelagem molecular para estudo e planejamento de
compostos bioativos: Uma introdução. Revista Virtual de Química, v. 1, n. 1, p. 49-57, 2009.

SILMAR, A.; VENTURA, E. A IMPORTÂNCIA DO MÉTODO DE HARTREE NO ENSINO DE
QUÍMICA QUÂNTICA. Química Nova, v. 34, n. 3, p. 527-534, 2011.

SCHRÖDINGER, E. An Undulatory Theory of the Mechanics of Atoms and Molecules.
Physical Review, v. 28, n. 6, p. 1049-1070, 1926.

SLATER, J.C. The Theory of Complex Spectra. Physical Review Letters, v. 34, p. 1293-1322,
1929.

THOMAS, L.H. The calculation of atomic fields. Mathematical Proceedings of the Cam-
bridge Philosophical Society, v. 23, n. 5, p. 542-548, 1927.

VERLI, H.; BARREIRO, E.J. Um paradigma da química medicinal: a flexibilidade dos ligantes
e receptores. Química Nova, v. 28, p. 95-102, 2005.

ZHAO, Y.; TRUHLAR, D.G. A new local density functional for main-group thermochemistry,
transition metal bonding, thermochemical kinetics, and noncovalent interactions. Journal of
Chemical Physics, v. 125, p. 194101-194118, 2006.

ZHAO, Y.; TRUHLAR, D.G. The M06 suite of density functionals for main group thermo-
chemistry, thermochemical kinetics, noncovalent interactions, excited states, and transition
elements: two new functionals and systematic testing of four M06-class functionals and 12
other functionals. Theoretical Chemistry Accounts, v. 120, p. 215-241, 2008.

ZHOU, T.; HUANG, D.; CAFLISCH, A. Quantum Mechanical Methods for Drug Design.

Current Topics in Medicinal Chemistry, 10, n. 1, p. 33-45, 2010.



Capítulo 9. Referências 129


