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RESUMO 

 

A mais recente pandemia do vírus influenza ocorreu no ano de 2009, causada pela 
cepa do influenza A (H1N1), e popularmente conhecida como gripe A ou gripe suína, 
gerou preocupação aos órgãos mundiais de saúde. Com um quadro sintomático que 
inclui febre, tosse, inflamação na garganta na maioria dos casos, alguns pacientes, 
principalmente imunossuprimidos que podem apresentar complicações que evoluem 
ao óbito. A transmissão do vírus ocorre através do contato entre pessoa a pessoa e 
seu mecanismo de infecção se dá a partir das duas glicoproteínas de superfície, a 
hemaglutinina e a neuraminidase. A hemaglutinina atua se ligando aos receptores do 
ácido siálico favorecendo a entrada do vírus nas células-alvo e a neuraminidase cliva 
as células do receptor de resíduos do ácido siálico, onde as novas partículas virais 
estão se ligando. Através dessa quebra haverá liberação das novas partículas virais, 
que através da hemaglutinina invadirão novas células. Baseado nisso, fármacos foram 
desenvolvidos com intuito de inibir a ação da neuraminidase, os chamados inibidores 
da neuraminidase que interferem na liberação dessas novas partículas virais evitando 
a disseminação da infecção no trato respiratório. Dentre estes inibidores o oseltamivir 
é o fármaco de escolha para profilaxia e tratamento da gripe A; porém, relatos de 
resistência a esse fármaco foram descritos, o que causou preocupação nos 
profissionais da saúde e governantes. A mutação mais encontrada é a HIS275TIR, 
onde a histidina é substituída por uma tirosina, promovendo uma série de alterações 
conformacionais que diminuem a afinidade do fármaco pelo vírus originando a 
resistência. A partir da obtenção de dados cristalográficos e simulação computacional, 
calculamos a energia de interação da neuraminidase selvagem e com a presença da 
mutação HIS275TIR ligadas ao oseltamivir utilizando a Teoria Funcional da Densidade 
(DFT) e do Método de Fracionamento Molecular com Capas Conjugadas (MFCC). 
Obtivemos 115 resíduos de interação para a neuraminidase selvagem (cristal 4B7R) 
e 109 resíduos de interação para o cristal com a neuraminidase mutante (3CL0). Os 
resultados foram avaliados de acordo com a relevância dos valores energéticos para 
energias repulsivas e energias atrativas. Os cálculos energéticos realizados 
confirmaram a redução da afinidade da cepa contendo a mutação HIS275TIR e 
destacaram a importância energética do sítio ativo da neuraminidase mostrando que 
os principais resíduos energéticos são encontrados nele tornando um alvo para 
obtenção de novos fármacos devido a sua conservação. As alterações causadas pela 
substituição do aminoácido histidina por uma tirosina levaram a uma série de 
mudanças conformacionais nos aminoácidos vizinhos que provocaram alterações 
eletrostáticas resultando na resistência ao fármaco. A partir desse estudo será 
possível conhecer melhor as interações moleculares da neuraminidase mutante e 
posteriormente projetar novos designs de fármacos para serem elaborados e se 
tornarem mais eficientes na interação com as cepas mutantes desse vírus. 
 
 
 
Palavras-chave: H1N1. Neuraminidase. Oseltamivir. MFCC. Energia de interação. 
 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The latest influenza pandemic occurred in the year 2009, caused by the strain of 
influenza A (H1N1), and popularly known as influenza A or swine flu, generated 
concern to the global health agencies. With a symptomatic picture that includes fever, 
cough, throat inflammation in most cases, some patients, mainly immunosuppressed, 
that can to present complications that evolve to death. Transmission of the virus takes 
place through contact between person to person and its mechanism of infection occurs 
from the two surface glycoproteins, hemagglutinin and neuraminidase. The 
hemagglutinin acts by binding to the sialic acid receptors favoring the entry of the virus 
into the target cells and the neuraminidase cleaves the receptor cells of sialic acid 
residues, where the new viral particles are binding. Through this breakdown there will 
be release of the new particles that through hemagglutinin will attack new cells. Based 
on these, drugs were developed in an attempt to inhibit the action of neuraminidase, 
so called neuraminidase inhibitors that interfere in the release of these new viral 
particles avoiding the spread of infection in the respiratory tract. Among the inhibitors, 
oseltamivir is the drug of choice for prophylaxis and treatment of influenza A, but 
reports of resistance to this drug have been described, which has caused concern in 
health professionals and rulers. The HIS275TIR mutation is most commonly found, 
where histidine is replaced by a tyrosine, promoting a series of conformational changes 
that decrease the affinity of the drug for the virus causing resistance. Based on 
crystallographic data and computational simulation, we calculated the interaction 
energy of the wild neuraminidase and the presence of the HIS275TIR mutation bonded 
to oseltamivir using the Functional Density Theory (DFT) and the Molecular 
Fractionation with Conjugated Caps (MFCC). We obtained 115 interaction residues for 
the wild neuraminidase (4B7R crystal) and 109 interaction residues for the crystal with 
the mutant neuraminidase (3CL0). The results were evaluated according to the 
relevance of the energy values for repulsive energies and attractive energies. The 
energetic calculations confirmed the reduction of the affinity of the strain containing the 
HIS275TIR mutation and highlighted the energy importance of the active site of the 
neuraminidase, showing that the main energy residues are found in it becoming a 
target for obtaining new drugs due to its conservation. The changes caused by the 
substitution of the amino acid histidine for a tyrosine led to a series of conformational 
changes in the neighboring amino acids that provoked electrostatic changes resulting 
in the resistance to the drug. From this study, it will be possible to know better the 
molecular interactions of the mutant neuraminidase and subsequently to project new 
drugs designs to be elaborated and become more efficient in the interaction with the 
mutant strains of this virus. 

 

 

 

Keywords: H1N1. Neuraminidase. Oseltamivir. MFCC. Interaction Energy.  
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1.1 Pandemia H1N1 2009 

A ocorrência mais recente de uma pandemia causada pelo vírus influenza 

aconteceu no ano de 2009, através da cepa H1N1 (influenza A), popularmente 

conhecida como gripe A ou gripe suína. Esse vírus tríplice recombinante contém 

genes humanos, aviários e suínos (Figura 1) e apesar do surto recente, essa estirpe 

já foi isolada no ano de 1998 (MALFOR; LATION, 2009; OLSEN, 2002). A pandemia 

de 2009 (pdm09) teve nesse ano uma taxa de mortalidade de cerca de 14.000 

pessoas em todo mundo, porém pela facilidade de disseminação e gravidade esse 

número foi considerado abaixo do que foi estimado (CROSIER; MCVEY; FRENCH, 

2014). Em maio de 2009, o primeiro mês considerado suspeito de epidemia pela 

H1N1, a infecção foi relatada em 41 países, resultando em 11.825 casos 

laboratorialmente confirmados e 90 mortes, segundo dados da World Health 

Organization (Tabela 1). 

 

Figura 1 - Segmento do gene, hospedeiros e ano de prevalência do influenza tipo A. Adaptado 

de SWEDISH, 2010.  
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Tabela 1 - Números de casos confirmados laboratorialmente e mortes em maio 

2009.Adaptado de OMS (2009). 

 

País 

 

Casos 

 

Mortes 

Argentina 1 0 
Austrália 5 0 
Áustria 1 0 
Bélgica 5 0 
Brasil 8 0 

Canadá 942 1 
Chile 5 0 
China 9 0 

Colômbia 12 0 
Costa Rica 31 1 

Cuba 5 0 
Dinamarca 1 0 
Equador 1 0 

El Salvador 6 0 
Finlândia 2 0 
França 17 0 

Alemanha 14 0 
Grécia 1 0 

Guatemala 5 0 
Índia 1 0 

Irlanda 1 0 
Israel 7 0 
Itália 11 0 

Japão 308 0 
Coréia, República da 3 0 

Malásia 2 0 
México 4.136 78 
Holanda 3 0 

Nova Zelândia 9 0 
Noruega 4 0 
Panamá 73 0 
Peru 3 0 

Polônia 2 0 
Portugal 1 0 
Espanha 115 0 
Suécia 3 0 
Suíça 1 0 

Tailândia 2 0 
Peru 2 0 

Reino Unido 116 0 
EUA 5951 10 

Total geral 11.825 90 

 

O quadro sintomático da gripe suína inclui: febre, tosse, inflamação na garganta 

e em alguns casos vômitos e diarreia. Dependendo do estado de saúde do paciente 

pode haver necessidade de hospitalização, neste caso a maior incidência ocorre 

devido a casos de infiltrado pulmonar grave, insuficiência respiratória com 
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necessidade de ventilação mecânica, e, morte em alguns casos, sendo relatados 

casos de óbito de pacientes saudáveis, sem histórico de acometimento por nenhuma 

doença prévia. (DAWOOD et al., 2009). Entretanto, a pior preocupação dos órgãos de 

saúde foi com os grupos de risco que incluem crianças, gestantes, obesos e pacientes 

imunosuprimidos, onde se pode acrescentar os pacientes transplantados, pacientes 

com câncer, pacientes com neoplasias hematológicas, hematopoiéticos e portadores 

de HIV (CORDERO et al., 2012). 

Uma forma eficaz de combater os surtos e pandemias causados pelo influenza 

é a vacinação (RIMMELZWAAN, 2009), porém em caso de surtos repentinos que 

fogem do controle dos órgãos de saúde, o uso de fármacos inibidores da 

neuraminidase são a escolha dos médicos. Principalmente se essa terapia tem início 

o mais breve possível, pois evita complicações (necessidade de UTI e respiração 

mecânica) para o paciente (KUMAR et al., 2010). 

1.2 Influenza 

O vírus influenza pertence à família Ortomyxoviridae que inclui os gêneros 

influenzavirus A, influenzavirus B, influenzavirus C e o Thogotovírus, nos quais apenas 

o influenza C não causa infecção no homem e animais. Essa família é caracterizada 

por ser envelopada e o seu genoma ser composto por uma cadeia simples de RNA, 

contendo oito segmentos de nucleocapsídeo helicoidal em sentido de polaridade 

negativo.  

O influzenza possui uma instabilidade genética, pois seu material genético é 

segmentado, permitindo formação de novas cepas por mutações e rearranjos entre o 

vírus humano e de animais. Em virtude disso, é comum termos epidemias anuais ou 

pandemias periódicas causadas pelo vírus. Esse fato gera preocupação para os 

órgãos de saúde pública, uma vez que esses rearranjos provocam ineficiência nas 

vacinas, havendo necessidade de atualização frequente das estirpes utilizadas na 

fabricação dessas e, como consequência, gerando gastos (NICOLSON et al., 2016). 

Em relação as medidas de defesa do organismo têm-se, como os dois maiores 

alvos dos anticorpos produzidos, as proteínas hemaglutinina e a neuraminidase, que 

estão localizadas na superfície viral, consequentemente, tornam-se as proteínas mais 

expostas no vírus. Os anticorpos ao reconhecerem essas proteínas como antígenos 

virais, sinalizam para os macrófagos atacarem o corpo estranho, impedindo o 
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funcionamento viral. Porém, quando o vírus replica seu genoma, a polimerase do 

Influenza, provoca uma série de mutações nas quais modificam a composição das 

proteínas virais, isso acontece através da troca de aminoácidos na região na qual 

anticorpo se liga, fazendo com que ocorra uma perda da afinidade levando a uma total 

mudança nos antígenos virais (SMITH, 2004). 

O vírus influenza possui morfologia esférica ou pleomórfica e possui duas 

glicoproteínas que sobressaem de seu envelope lipoproteico: a neuraminidase e a 

hemaglutinina, além de uma proteína de membrana (M2) e a proteína de matriz 

(Figura 2). As glicoproteínas virais tem importância fundamental para a infecção viral, 

uma vez que sem elas não haveria o processo de infecção, ocorreria apenas 

replicação comum (MURRAY, 2009; TRABULSI, L.R., 2004).  

 

Figura 2 - Estrutura do vírus influenza. Adaptado de KAPLAN, 1977. 

A transmissão e disseminação do vírus ocorre através de pessoa a pessoa, por 

gotículas ou contato com objetos e mãos contaminados, dessa forma o vírus “entra” 

no organismo de inicia o processo de replicação no trato respiratório em até 48 após 

a infecção (TRABULSI, L.R.; ALTERTHUM, 2004). Por consequência dessa forma de 

transmissão, o  alastramento dos casos de gripe, em casos de pandemias ou em 

surtos sazonais, tem como fator de risco a convivência em comunidade: escolas, 

universidades, locais de trabalho e a participação em eventos sociais; resultando em 

um dos impactos negativos das pandemias que são atrasos nos calendários 
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acadêmicos e a falta de mão de obra (IULIANO et al., 2009; KUSHWAHA; TELI; 

MAHEN, 2014). 

O mecanismo da infecção por influenza ocorre a partir das duas glicoproteínas 

de superfície, a hemaglutinina e a neuraminidase. A propriedade antigênica dessas 

proteínas determina a classificação nos tipos e subtipos do Influenza. Essas 

glicoproteínas agem reconhecendo hidratos de carbono, no homem elas atuam 

reconhecendo o ácido siálico (ácido N-acetilneuramínico), encontrado principalmente 

no trato respiratório superior, associado ao pulmão. A hemaglutinina atua e tem 

importância por ligar-se aos receptores do ácido siálico favorecendo a entrada do vírus 

nas células-alvo. O vírus será endocitado e através dos canais da proteína M2, haverá 

entrada de H+ no endossomo, provocando uma acidificação do meio, rompendo-o e 

liberando seu material genético, o qual entrará no núcleo celular e replicará. A partir 

desse momento, os vírions se fixarão novamente ao ácido siálico presente na 

superfície celular, a neuraminidase cliva  essa ligação, e assim, após essa quebra 

haverá liberação dos “novos” vírus que através da hemaglutinina invadirão novas 

células, repetindo o ciclo (Figura 3) (ITZSTEIN, 2007; MOSCONA, 2005).  

 

Figura 3 – Mecanismo de infecção do influenza. Adaptado de ITZSTEIN, 2007 



18 

 

1.2.1 Neuraminidase e Importância na Infecção 

A neuraminidase (NA) é dividida em dois grupos: o grupo 1 (contendo os 

subtipos N1, N4, N5 e N8) e o grupo 2 (englobando os subtipos N2, N3, N6, N7 e N9), 

que se diferenciam pela sequência primária. Estruturalmente a NA viral é composta 

por uma cadeia polipeptídica contendo 470 resíduos de aminoácidos e possui quatro 

domínios de ligação ou tetrâmero (Figura 4). O sitio ativo da NA, contém três argininas 

(ARG118, ARG293 e ARG368), conservadas e carregadas, localizadas no centro de 

cada subunidade (Figura 5). A ARG293 e ARG368 ligam-se ao grupo carboxila do 

ácido siálico e a ARG152 interage com o acetamido das ARG293 e 368, que se ligam 

ao carboxilato do substrato de ácido siálico. A ARG152 interage com o grupo 

acetamido desse substrato e o GLU277 forma ligações de hidrogênio com as 

hidroxilas também do substrato de ácido siálico (RUSSELL et al., 2006). 

 

Figura 4 – Neuraminidase e seus quatro domínios de ligação (Tetrâmero). Elaborada pela 

autora. 

 

Figura 5 – Argininas no sítio ativo. Elaborada pela autora. 
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A NA é uma glicoproteína de atividade enzimática que age clivando o ácido 

siálico em glicoproteínas do vírion. Localizada na superfície viral, tem importância 

incontestável para replicação, haja vista que esse mecanismo impede a agregação 

viral, resultando na liberação de novas partículas virais, originadas a partir da 

superfície celular infectada (Figura 6). Outra função da NA é a capacidade de 

promover uma clivagem dos resíduos de ácido neuramínico presentes nas mucinas 

do trato respiratório, induzindo o direcionamento viral à célula alvo. (MOSCONA, 2005; 

MURRAY, 2009; SHTYRYA; MOCHALOVA; BOVIN, 2009). 

 

Figura 6 - Atividade da neuraminidase e importância na infecção viral. Adaptado de 

MOSCONA, 2005. 

Na ausência da neuraminidase, ocorreria do vírus permanecer fixado na célula 

hospedeira, tornando-se incapaz de disseminar-se para outras células e a partir desse 

mecanismo de infecção surgiu um fundamento lógico para criação dos inibidores da 

neuramidase (GOLAN et al., 2009). 

1.3 Inibidores da Neuraminidase 

Os fármacos atuantes como inibidores da neuraminidase vêm sendo escolhidos 

no tratamento e profilaxia dos casos de gripe A. Essa preferência acontece, pois, 

fármacos anteriormente utilizados, os adamantos (amantadina e rimantadina), além 

de possuírem altos níveis de toxicidade, apresentam maiores taxas de 

susceptibilidade à resistência. Os inibidores da neuraminidase possuem um 

mecanismo de ação implicado por serem substâncias análoga ao ácido siálico (Figura 

7), o substrato natural da NA. Esses inibidores  interferem na libertação das novas 

partículas virais que disseminam a infecção em células hospedeiras e assim evitam o 



20 

 

espalhamento da infecção no trato respiratório (Figura 8) (MOSCONA, 2005; 

SPANAKIS et al., 2014; VAVRICKA et al., 2011).  

Os inibidores da neuraminidase são utilizados também, na profilaxia da gripe 

em pessoas que tiveram contato com pacientes infectados. É conhecido que a 

vacinação seria a forma mais eficaz de prevenção, porém, na ocorrência de surtos 

epidêmicos e/ou pandêmicos, o processo de produção de vacinas não se equipara a 

demanda e ao tempo necessários que essa produção precisa, fazendo com que os 

profissionais da saúde recorram aos inibidores da neuraminidase (NICOLSON et al., 

2016). 

 

Figura 7 – a) Estrutura dos inibidores de neuraminidase, análogo ao ácido siálico. b) Estrutura 

da molécula do oseltamivir (Tamiflu®). Adaptado de COLLINS, 2008. 

 

 

Figura 8 – Mecanismo de ação dos inibidores da neuraminidase. Adaptado de MOSCONA 

2005. 
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1.3.1 Oseltamivir 

O oseltamivir é um inibidor seletivo da neuraminidase, sendo esse um pró-

fármaco, sem possuir atividade antiviral, e após ser administrado, por via oral, é 

absorvido no trato gastrointestinal e convertido em metabolito ativo no fígado (Figura 

9). A distribuição na corrente sanguínea e penetra os locais alvos da infecção (mucosa 

nasal, pulmão e orelha média), e sua eliminação ocorre por excreção renal desse 

metabolito após filtração glomerular. A escolha do fármaco como preferência no 

tratamento da gripe se dá pela facilidade de administração (via oral), possuindo uma 

alta biodisponibilidade de 80%, quando comparado aos outros inibidores da 

neuraminidase, que ainda, são administrados por inalação. Outra importância do 

oseltamivir é a não ocorrência de interações medicamentosas clinicamente 

significativas podendo ser associado a outros fármacos sem maiores prejuízos para o 

paciente (HE; MASSARELLA; WARD, 1999; MOSCONA, 2005). 

Sabendo que o pico de replicação das partículas virais se dá entre 24 e 72 

horas após o início da doença, quanto mais precoce for a aplicação dos inibidores da 

neuraminidase, maior chance de sucesso no tratamento do paciente (MOSCONA, 

2005; SPANAKIS et al., 2014). 

 

Figura 9 – Ativação do oseltamivir no fígado. Adaptado de He, 1999. 

1.3.2 Mutações na Neuraminidase e Resistência ao Oseltamivir 

As mutações da neuraminidase do tipo 1 encontradas e descritas são: a 

substituição do resíduo Histidina 275, a substituição da GLU136 em lisina (relatada 

apenas in vitro), a substituição da ASP294 por serina, a substituição da SER246 pela 

asparagina associada a mutação HIS275TIR, a substituição da ILE223 por arginina, 
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onde essa também é encontrada associada a mutação HIS275TIR, ILE222 substituída 

por valina e associada HIS275TIR, o GLU119  substituído por glicina, o ácido 

glutâmico 119 substituído por valina, o ASP199 substituído por glicina. Dessas 

mutações a HIS275TIR é a mais comum e induz resistência apenas ao oseltamivir 

(SAMSON et al., 2013).  

Em cepas do vírus da PDM09, foi observado que a mutação mais detectada, e, 

que incube resistência aos inibidores da neuraminidase é a substituição do resíduo 

histidina 275 por uma tirosina. A mutação HIS275TIR causa resistência ao oseltamivir, 

e ainda, tem como característica epidemiológica que 80% dos casos dessa ocorreram 

em pacientes não hospitalizados, tratados com oseltamivir. Esses dados demostram 

preocupação, uma vez que pode haver rápida propagação da cepa resistente em 

comunidades, também foram relatados casos de pacientes imunocompetentes que 

adquiriram a gripe com resistência ao oseltamivir (MEIJER et al., 2014).  

Outro agravante da mutação ocorre pelo fato de que pacientes infectados pela 

gripe A (PDM09), adquiriram o vírus resistente, porém sem exposição anterior ao 

oseltamivir, ou seja, esse fato é indicativo da transmissibilidade do vírus em 

comunidade. Além disso, os casos de resistência ao oseltamivir vêm aumentando no 

decorrer dos anos (STORMS et al., 2012). As mutação HIS275TIR confere uma 

mudança conformacional no sítio ativo da neuraminidase que impede que haja uma 

acomodação do fármaco nesse sítio, não havendo ligação entre o fármaco e a 

neuraminidase (MOSCONA, 2009) (Figura 10). 

A partir da preocupação com as mutações que conferem resistência aos 

inibidores da neuraminidase, estudos na área aliados a modelagem molecular 

poderão, no futuro, aprimorar a eficácia desses fármacos. Desse modo, é possível 

que se drible esses mecanismos de resistência e/ou auxilie o design de novos 

fármacos que sejam eficientes na interação com as cepas mutantes desse vírus. 
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Figura 10 – Alteração conformacional no sítio da neuraminidase ilustrando que ocorrência a 

mutação provoca a não ligação do oseltamivir. Adaptado de MOSCONA, 2009. 

1.4 Modelagem Molecular 

Os modelos moleculares na ciência são grandes aliados em relação a análise 

de fenômenos, uma vez que permite uma visualização didática em situações não 

acessíveis facilmente. Ao tratar de sistemas moleculares complexos a modelagem 

molecular é bastante aliada à ciência, uma vez que essa consiste em ferramentas que 

permitem visualizar, analisar, construir, editar esses sistemas. Ao aplicar a 

modelagem molecular é possível obtermos de forma direta e/ou indireta a criação de 

novas drogas tornando essa metodologia imprescindível em projetos de descobertas 

e de novos fármacos e aprimoramento dos já utilizados.  

A aplicação de modelos teóricos para representar e manipular a estrutura de 

moléculas, estudar reações químicas e estabelecer relações entre a estrutura e 

propriedades da matéria constituem o domínio de atuação da modelagem molecular 

(FREITAS, 1998). A técnica também permite a análise conformacional, cálculos de 

propriedades estéreo-eletrônicas e análises de variações estruturais que auxiliam na 

interpretação das correlações entre as estruturas químicas de uma série de 

compostos com a variação da atividade farmacológica. (DREWS,2000; DREWS, 

2003). 



24 

 

Na utilização de métodos computacionais para o estudo de proteínas é 

necessário enfatizar que o uso de modelagem molecular não é uma tarefa simples, 

uma vez que o processo de modelagem dessas moléculas é complexo e devido a isso 

emprega-se um grande conjunto de métodos computacionais de modo sistemático, 

de forma a facilitar e otimizar o processo (SANTOS-FILHO; ALENCASTRO, 2003). É 

nesta abordagem que a modelagem molecular se faz importante. Devido aos baixos 

custos operacionais e grande versatilidade, suas metodologias são fundamentalmente 

aplicadas na predição das estruturas terciárias e no processo de enovelamento de 

proteínas (DILL et al.,2007). 
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2.1 Objetivo Geral 

 Através de técnicas de análise computacional, este trabalho tem como objetivo 

diferenciar o perfil energético das interações do inibidor oseltamivir com a 

neuraminidase selvagem e com aquela associada com quadros de resistência 

(HIS275TIR). 

2.2 Objetivos Específicos 

 Calcular as energias de interação individuais (oseltamivir-aminoácidos 

da neuraminidase) e total dos biocomplexos estudados. 

 Identificar os aminoácidos da neuroaminidase selvagem e mutante 

imprescindíveis para a complexação do oseltamivir 

 Caracterizar as principais forças intermoleculares – pontes de 

hidrogênio, ligação pi,-pi, cátion-pi, dipolo-dipolo, dipolo induzido e 

dipolo-induzido-dipolo-induzido – que regem os sistemas oseltamivir-

neuraminidase selvagem e mutante;  

 Determinar o raio de convergência de estabilização dos sistemas 

oseltamivir-neuraminidase e, consequentemente, identificar os 

aminoácidos de relevância energética. 
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3.1 Obtenção das Estruturas Cristalográficas 

Para realização do estudo foi necessário obter a estrutura cristalográfica da 

proteína escolhida, neuraminidase selvagem e mutante interagindo com o oseltamivir. 

As estruturas foram obtidas a partir do Research Collaboratory for Structural 

Bioinformatics - Protein Data Bank (RCSB-PDB) que consiste no banco de dados de 

estruturas proteicas, incluindo complexos proteína-ligante. Através desse banco de 

dados é possível obter o arranjo tridimensional da estrutura  obtidos a partir da difração 

de raios-X (PAXMAN; HERAS, 2010). 

A difração de raios-X permite explorar a interação elástica de elementos com 

dimensões espaciais semelhantes, com a produção de inúmeros elementos de 

interferência em determinadas posições do espaço. É uma técnica que demonstra a 

interação e os efeitos da relação radiação-matéria e em relação a estrutura cristalina 

determina a disposição no espaço de todas as entidades químicas existentes na 

amostra (MASSA, 2004). 

Os cristais analisados possuem no PDB os códigos de identificação 4B7R no 

qual refere-se a neuraminidase selvagem associada ao oseltamivir e apresenta 

resolução de 1.9 Å. O código 3CL0 equivale a cristalografia da neuraminidase mutante 

associada ao oseltamivir com resolução 2.2 Å. (Figura 9). Para facilitar o entendimento 

da comparação realizada no trabalho os resíduos pertencentes ao cristal 4B7R foram 

renumerados para equivalerem aos resíduos do cristal 3CL0, não tendo essa 

renumeração nenhuma significação ou alteração nos resultados. 

3.2 Estado de Protonação 

O estado de protonação do ligante foi definido através do software Marvin 

Sketch® versão 6.2.2. Foi considerado o pH fisiológico 7,4 (Figura 10).  

Para melhor compreensão da análise e interação entre ligante-resíduo, o 

ligante foi dividido esquematicamente em três regiões considerando a região I a que 

contém o grupamento amino e o grupamento carboxila, nessa região o ácido 

carboxílico protona a função amina e esse sistema forma um íon duplo deixando a 

molécula neutra, uma vez que há um balanceamento das cargas do sistema. A região 

II uma amida é uma região mais estável e sem presença de carga. A região III 

representa a região hidrofóbica da molécula do oseltamivir (Figura 11). 
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Figura 11 - Neuraminidase associada ao oseltamivir. Elaborada pela autora.  
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Figura 12 –a) Curva de protonação (pka) mostrando os dois tipos de conformações que o 

oseltamivir possui. b) Conformações disponíveis do oseltamivir em C-1 e C4, 

respectivamente. Elaborada pela autora. 

 

Figura 13 - Divisão do ligante em regiões com enumeração dessas de acordo com o estado 

do ligante em pH fisiológico. Elaborada pela autora. 

3.3 Otimização da Estrutura 

Em estruturas cristalográficas com resoluções maiores que 1.2 Å não há 

presença de átomos de hidrogênio, uma vez que esses possuem densidade eletrônica 

b) 
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mínima. Em caso de resoluções maiores é necessário a adição de átomos de 

hidrogênio sendo esse procedimento aplicado nas duas estruturas analisadas. 

Inicialmente, para adicionar os átomos de hidrogênio os átomos presentes nas 

estruturas foram fixados. Após a adição dos hidrogênios foi feita a otimização da 

estrutura através do software Discovery Studio versão 3.1 onde foi aplicado os 

parâmetros de cálculo campo de força CHARMm, que utiliza métodos de física 

clássica e mecânica quântica em sistemas moleculares de classes, tamanhos, níveis 

de complexidade e heterogeneidade diferentes (GUMBART et al., 2007). O parâmetro 

CHARMm ainda possui maior especialização em moléculas orgânicas em geral 

(MOMANY; RONE, 1992). 

3.4 Determinação e Cálculo das Energias de Interação   

 Os cálculos energéticos utilizados para determinar as energias de interação 

entre o oseltamivir e os resíduos de aminoácidos da neuraminidase nas duas formas 

(selvagem e mutante) foram realizados utilizando-se a técnica de Fracionamento 

Molecular com Caps Conjugados (MFCC). 

 A técnica de MFCC tem como ideia principal dividir uma molécula de proteína 

em fragmentos de aminoácidos, e utilizando a partir desse esquema de divisão, a 

energia de interação entre a proteína e o ligante, realizando cálculos de forma 

separada de acordo com os fragmentos que interagem com o ligante. Esse método 

fornece cálculos ab initio eficientes das energias de interação entre proteína-ligante. 

A característica crucial do MFCC é ter um par de tampões conjugados (caps) inseridos 

nos locais de cortes dos resíduos esses tampões agem fechando as ligações que 

ficam abertas, ou valêcias, quando se realiza o corte nos resíduos e propiciam um 

micro-ambiente químico parecido com o da proteína que originou o corte (ZHANG; 

ZHANG, 2003). 

Para o cálculo da energia de interação foi delimitado um raio r (Figura 12) a 

partir do ligante com objetivo de limitar o número total de resíduos para serem 

analisados sem a perda de interações importantes (COSTA et al, 2012). No presente 

trabalho foi considerado r = 12 Å, para a neuraminidase selvagem foram analisados 

130 resíduos, na neuraminidase mutante foram considerados 119 resíduos nos quais 

foram aplicados a metodologia do MFCC e criados subsistemas desses resíduos em 

questão.  
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Para cada resíduo de aminoácido analisado foram realizados quatro cortes nos 

quais incluem o sistema total (resíduo, caps e ligante), ligante e caps, caps, resíduo e 

caps (Figura 13). Com denominação aplicada para o ligante como L, para o 

aminoácido de interação com o ligante R, os tampões ou caps que antecedem e 

sucedem o resíduo como C1 e C2 respectivamente. Com esses valores foi aplicada a 

equação: 

EI (L – R) = E (L + C1 R C2) – E (C1 R C2) – E (L + C1 C2) + E (C1 C2),(eq.1) 

Onde EI (L – R) equivale a energia de interação ligante-resíduo, E (L + C1R C2) 

é a energia total do sistema, E (C1 R C2) energia dos resíduos e caps, E (L + C1 C2) 

energia do ligante e caps e por fim, E (C1 C2) equivalendo-se a energia dos caps. As 

moléculas de água no sistema foram consideradas quando estabeleceram ligações 

de hidrogênio com algum cap ou resíduo de interesse e adicionadas aos cortes. 

Ao concluir a etapa dos cortes a carga elétrica do subsistema foi ajustada para 

todos resíduos analisados, considerando que o ligante e os resíduos, exceto 

aminoácidos carregados positivamente, arginina e lisina, com carga +1 e os 

aminoácidos carregados negativamente, glutamina e ácido aspártico, com carga -1, 

foram considerados neutros ou com carga zero. A partição da distribuição de carga 

molecular estendida é uma questão chave para melhorar a precisão dos campos de 

força atuais para simulações de biomoléculas (CISNEROS et al, 2014). Para fins deste 

trabalho utilizamos cargas pontuais no sentido de melhor descrever a energia de 

interação eletrostática entre os átomos. A atribuição de cargas pontuais aos átomos 

de uma molécula é utilizada para obter uma descrição eletrostática simples (SVÄRD; 

RASMUSON, 2009). Na mecânica quântica, a representação da carga pontual é uma 

aproximação. O objetivo principal das cargas pontuais é descrever as interações entre 

moléculas adjacentes, assim, as cargas atômicas podem ser distribuídas de tal 

maneira que o potencial eletrostático da molécula na região próxima à superfície 

molecular de van der Waals seja recriado. As cargas pontuais atômicas são atribuídas 

de maneira a minimizar a diferença de potencial eletrostático calculada quimicamente, 

enquanto se mantém uma condição geral de eletroneutralidade (WANG ET AL, 2013). 

Os cálculos da energia de interação foram realizados a partir da Teoria do 

Funcional da Densidade (DFT, do inglês Density Functional Theory) que implica na 

realização de cálculos energéticos derivados da densidade eletrônica do sistema 
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(HOHENBERG; KOHN, 1964), uma vez que considera que a energia de um conjunto 

de elétrons sob influência de um campo externo é um funcional único da densidade 

eletrônica. Esta dependência aparece em dois termos da energia eletrônica, 

chamados funcional de troca e funcional de correlação (SANT’ANNA, 2009). Como a 

energia é expressa como uma função da densidade eletrônica, as equações que 

resultam da aplicação deste modelo são mais simples do que as resultantes por outros 

métodos, onde as variáveis são o conjunto de funções de onda de um elétron 

(RODRIGUES, 2001). 

Para realização dos cálculos das energias de interação utilizou-se o módulo 

G09 (FRISCH et al., 2009) aplicado ao formalismo da Teoria Funcional da Densidade 

(DFT). Utilizou-se o funcional M062X, de escolha para combinações energéticas em 

sistemas não-covalentes (ZHAO; TRUHLAR, 2008). Na expansão dos orbitais Khon-

Sham escolheu-se o conjunto de bases 6-311+G(d,p) para os cálculos.  

 

Figura 14 - Delimitação do raio a partir do ligante L Elaborada pela autora. 
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Figura 15 - Esquematização dos cortes realizados para a aplicação do MFCC. Subsistema 

completo (Ligante, caps e resíduos), ligante e caps, caps e ligante, resíduo e caps. Elaborada 

pela autora. 
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4 Resultados e Discussões 

O influenza A provoca índices significativos de morbidade e mortalidade na 

população, principalmente no que se refere aos grupos de risco composto por: 

pacientes imunossuprimidos, mulheres gestantes, crianças e idosos; criando custos 

no âmbito social e econômico todos os anos. É sabido que a história se agrava em 

casos de pandemias e que o controle por vacinas se torna uma estratégia inviável, 

fazendo com que se utilize medicamentos antivirais como escolha para o tratamento 

e prevenção. Dos dois tipos de antivirais disponíveis - os bloqueadores dos canais 

iônicos M2 e os inibidores da neuraminidase – atualmente, apenas os inibidores da 

neuraminidase surtem efeito,  uma vez que já há resistência aos bloqueadores de M2 

(MOSCONA, 2005; SPANAKIS et al., 2014). Os casos de resistência ao oseltamivir 

geram preocupação, uma vez que além de ser o fármaco de escolha no tratamento 

da H1N1, como descrito anteriormente, a resistência confere uma limitação nas 

opções para o tratamento da gripe, principalmente no que se refere as pandemias. 

Ao aplicar a metodologia do MFCC, que permite fragmentarmos a estrutura 

fármaco-receptor e, a partir dessa fragmentação, obter os resíduos de aminoácidos 

que possuem maior ou menor relevância energeticamente para a ligação da 

neuraminidase com o oseltamivir. Além de ser possível visualizar as diferenças 

energéticas que a presença da mutação HIS275TIR confere ao oseltamivir, devido as 

modificações causadas por essa no sistema.  

A partir da análise dos dados obtidos avaliou-se como energia total de interação 

para a neuraminidase selvagem -192,84 kcal/mol, enquanto para neuraminidase 

mutante o valor energético total foi de -133,46 kcal/mol, tornando perceptível e 

confirmando que a presença da mutação provoca uma diminuição na afinidade do 

oseltamivir pela proteína da neuraminidase. Estudos anteriores realizados in vitro 

relatam que a mutação HIS275TIR, que confere resistência ao oseltamivir, revela a 

possibilidade de redução da afinidade em até  aproximadamente 300 vezes do desse 

com a neuraminidase (COLLINS et al., 2008). Neste trabalho foi encontrado que essa 

redução com relação às interações energéticas foi de aproximadamente 30,8%. É 

possível observar, também, que os valores energéticos de maior relevância foram 

encontrados na unidade do sitio ativo mais próximas da molécula. 
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Com os cálculos concluídos, os resultados foram avaliados de acordo com a 

relevância dos valores energéticos para energias repulsivas (positivas) e energias 

atrativas (negativas) entre as moléculas. Esses valores de energia são calculados em 

termos da energia livre de Gibbs, onde ocorre um processo espontâneo de interação 

entre fármaco-receptor. Para informações mais detalhadas de todos os valores 

energéticos obtidos dos resíduos nos cristais estudados, o raio que se encontra o 

resíduo e o grupo atômico e região de interação com o ligante ver apêndice A. 

Os cálculos energéticos demonstram que os resíduos analisados com 

importância energética atrativa na neuraminidase (NA) selvagem foram: GLU119 (-

52,95 kcal/mol), ASP151 (-43,40 kcal/mol), GLU228(-13,44 kcal/mol), ASN344 (-10,54 

kcal/mol), ASP324 (-9,48 kcal/mol), LYS432 (-8,80 kcal/mol), PRO326 (-8,62 

kcal/mol). Para as energias de repulsão tem-se como destaque LYS150 (7,14 

kcal/mol), ARG225 (9,43 kcal/mol), ASP194 (18,38 kcal/mol). TYR402 (18,57 

kcal/mol), ARG156 (38,59 kcal/mol). Na neuraminidase mutante temos como 

principais resíduos com energia de interação relevante: TRP179 (-7,64 kcal/mol), 

GLU277 (-7,86 kcal/mol), LYS432 (-8,80 kcal/mol), GLU278 (13,25 kcal/mol), GLU119 

(-45,19 kcal/mol), ASP151 (-29,27 kcal/mol). Os resíduos com energias repulsivas 

relevantes na neuraminidase selvagem foram GLU228 (4,68 kcal/mol), ASP294 (5,25 

kcal/mol), ASP324 (7,42 kcal/mol), TYR402 (10,65 kcal/mol), ARG225 (11,75 

kcal/mol), ARG156 (27,99 kcal/mol).  

Dentre os resíduos considerados relevantes energeticamente para o trabalho, 

tem-se que a maioria desses se encontram no sítio ativo de ligação entre fármaco-

receptor. O sítio ativo da neuraminidase é composto pelos resíduos funcionais: 

ARG118, ASP151, ARG152, ARG225, GLU277, ARG293, ARG368 e TIR402 que  

estão em contato direto com o ácido siálico em condições normais ou com o 

oseltamivir na administração do fármaco e formam ligações polares (Figura 16) e 11 

resíduos estruturais: GLU119, ARG156, TRP179, SER180, ASP199, ILE223, 

GLU228, HIS275, GLU278, ASN295 e GLU425 que formam a estrutura dimensional 

do sitio ativo (VARGHESE; LAVER; COLMAN, 1983). Os gráficos na figura 17 

representam os valores energéticos no sitio ativo da neuramidase ligante selvagem e 

demostrando a diferença e diminuição da interação dos resíduos. Esse gráfico 

descreve dois itens: a energia de interação (em kcal/mol) do resíduo com os ligantes 

ilustrado pelas barras horizontais, atribuindo, quantitativamente, o papel de cada 
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resíduo no local de ligação, bem como sua efetividade e a região e os átomos dos 

ligantes mais próximos de cada resíduo no local de ligação. Os valores demonstrados 

no gráfico, estão representando os dois cristais estudados. 

No presente trabalho após a definição do raio de interação até 12 Å, a energia 

de ligação para cada raio do sítio de ligação total foi obtida, somando-se as 

respectivas contribuições individuais de cada resíduo, através do estudo de 

convergência. Para considerar uma interação atrativa ou repulsiva de cada resíduo de 

aminoácido significante, considerou que o alcance da convergência, quando a 

variação energética entre os raios fosse menor que 10% (Figura 16). Foram 

identificados para os cristais estudados 115 resíduos de interação para a 

neuraminidase selvagem (cristal 4B7R) e 109 resíduos de interação para o cristal com 

a neuraminidase mutante (3CL0). A convergência foi alcançada nesse trabalho no raio 

11,5 Å. 

 

Figura 16 – Sítio ativo da neuraminidase. Elaborada pela autora. 
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Figura 17 – Valores energéticos no sítio ativo estrutural da neuraminidase. a) para 

os resíduos estruturais. b) Resíduos estruturais. c) Detalhe os valores energéticos 

menores observados em b. Elaborada pela autora. 

 

 

Figura 18 – Gráfico de convergência nos dois cristais analisados. Elaborada pela  

autora. 

  Analisando o gráfico de convergência na figura 16, em ambas as estruturas 

para cada um dos cristais estudados essa foi alcançada no raio de 11,5 Å, como citado 

anteriormente. No cristal 4B7R (selvagem), podemos observar que a energia de 

interação se mantém sempre maior do que na cepa mutante (3CL0) e no raio de 3,5 

c) 
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Å é possível perceber que temos o maior valor energético de atração, que alcançou a 

energia total de -201,39 kcal/mol. Apenas um resíduo foi encontrado nessa distância 

o GLU228 que tem importância na estrutura por fazer parte do sítio ativo da molécula. 

Em 3CL0, no raio de 3,5 Å, devido a reorganização estrutural causada pela ocorrência 

da mutação HIS275TIR, temos a presença de dois resíduos, além do GLU228 e, 

inclusive, a presença do resíduo mutante TIR275, que substitui a HIS275 em cepas 

selvagens.  

A partir dos dados obtidos, é visto que, os valores de interação e repulsão não 

se tornam maiores ou menores de acordo com a distância entre os resíduos e o 

oseltamivir, inclusive, há picos energéticos observados em raios mais distantes do 

ligante, como os raios de 8,5 e 9,5 angstrons no cristal selvagem e 6,5; 7,5; 9 e 10 

angstrons no cristal com a cepa mutante. Entende-se que os valores considerados no 

raio de convergência são a soma das energias dos resíduos por raio, e é observável 

no gráfico que os valores energéticos desses resíduos, que promoveram alterações 

no sistema, provocando picos energéticos no gráfico da figura 16. Esses resíduos 

estão descritos na tabela 2. É possível observar que os resíduos que tiveram 

importância energética, com distâncias maiores do ligante em 3CL0, são os mesmos 

em 4B7R, a exceção se dá pelos resíduos PRO326 e GLY342 que possuíram valores 

não significantes (0,94 Kcal/Mol e 0,53 Kcal/Mol respectivamente) em 3CL0.  

Tabela 2 – Descrição dos resíduos que estão distantes do ligante, mas que 

provocaram variações energéticas. Elaborada pela autora. 

4B7R 3CL0 

Resíduo Raio 

(Å) 

Energia 

(Kcal/Mol) 

Resíduo Raio 

(Å) 

Energia 

(Kcal/Mol) 

ASP294 6,5 18,38 
 

ASP294 7,5 5,25 

ARG301 8 -5,31 
 

ASP324 9 7,42 

ASP324 

  

8,5 -9,48 
 

LYS432 10 -8,20 

PRO326 8,5 -8,62 
 

** ** ** 

GLY342 9,5 -6,64 ** ** ** 

LYS432 9,5 -8,80 ** ** ** 
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A interação entre os fármacos e o seu sítio de ação em sistemas biológicos é 

determinada por forças intermoleculares, onde temos as interações hidrofóbicas, 

eletrostáticas e estéricas (PRATT; TAYLOR, 1990).  

As forças atrativas eletrostáticas são aquelas resultantes da interação entre 

dipolos e/ou íons de cargas opostas, cuja magnitude depende diretamente da 

constante dielétrica do meio e da distância entre as cargas (BARREIRO; FRAGA, 

2008).  Esse tipo de interação ocorre devido a presença de aminoácidos que se 

encontram ionizados em pH fisiológico, seja em caráter básico ou positivo, como a 

arginina, lisina, histidina; quanto aminoácidos com caráter ácido ou negativos: ácido 

glutâmico e ácido aspártico. No sistema estudado temos a incidência de arginina, 

histidina com cargas positivas e ácido glutâmico e ácido aspártico com cargas 

negativas, os quais interagem com os grupos carregados do oseltamivir a NH3+ o 

COO- na região I. 

As interações dipolo-dipolo ocorrem a partir de dois grupamentos com 

polarizações de cargas distintas em moléculas há separação parcial de cargas entre 

átomos ou grupos funcionais adjacentes, como exemplo de dipolo, pode-se citar o 

grupo funcional carbonil (C=O) decorrente da eletropositividade do carbono associada 

a eletronegatividade do oxigênio. No oseltamivir temos a presença desse grupamento 

nas regiões I e II (BARREIRO; FRAGA, 2008).   

As interações hidrofóbicas atuam como forças de dispersão, são 

individualmente consideradas fracas, e, ocorrem a partir da interação entre as cadeias 

e subunidades apolares do sistema. As cadeias hidrofóbicas presentes tanto no 

receptor, quanto no ligante, no sistema, geralmente, estão solvatadas por moléculas 

de água e a importância desse tipo de interação é devido ao reconhecimento da 

micromolécula pela macrobiomolécula (BARREIRO; FRAGA 2008), no caso do 

estudo, o oseltamivir e a neuraminidase. A região III do ligante caracteriza por ser 

apolar, consequentemente é a região que realiza interações hidrofóbicas no sistema. 

A importância da região se dá, possivelmente, por ela provocar um colapso na 

estrutura organizada da água do sistema e promover um ganho entrópico entre a 

neuraminidase e o oseltamivir que permitirá a interação desses devido a 

desorganização do sistema.  

A partir das interações hidrofóbicas temos a presença de forças de van der 

Walls, que são um tipo de interação mais fracas, e ocorrem pela aproximação de 
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moléculas apolares com múltiplos dipolos induzidos. E, que apesar de possuírem 

baixa energia, são importantes no processo de reconhecimento molecular entre 

fármaco-receptor, além de se revelarem em vários pontos, o somatório energético 

acaba originando contribuições significativas (BARREIRO; FRAGA, 2008).  

O oseltamivir possui o comportamento zwiteriônico que é a capacidade de uma 

estrutura apresentar cargas positivas e negativas simultaneamente devido a presença 

do grupo amino (carga positiva) e ácido carboxílico (carga negativa) presentes na sua 

estrutura fazendo com que as cargas se anulem tornando o ligante (VOLLHARDT et 

al., 1998). Entretanto, a presença de moléculas carregadas na sua estrutura confere 

um potencial de interação para moléculas também carregadas encontradas no sítio 

ativo. 

Entende-se por ligação de hidrogênio como um fenômeno de fundamental 

importância em sistemas biológicos. Esse tipo de ligação é mais fraco e mais longo 

que as ligações covalentes, porém, as interações ocorrem em maior quantidade, e 

tornam o sistema estável (VOLLHARDT et al., 1998). Essa ligação é formada entre o 

hidrogênio e heteroátomos eletronegativos (Oxigênio, nitrogênio, flúor) (BARREIRO; 

FRAGA, 2008). No sítio ativo da neuraminidase associada ao oseltamivir, os resíduos 

que realizam esse tipo de interação são: ARG118, ARG152, GLU119, ASP151 

ARG293 e ARG368. Nesse estudo foi possível observar que, mesmo com a presença 

da mutação HIS275TIR, a rede de ligações de hidrogênio se mantém conservada, 

concordando com estudos anteriores (VERGARA-JAQUE et al., 2012). A região que 

mais se destaca com ligações de hidrogênio é a região I do ligante. A molécula de 

água possui dois hidrogênios disponíveis para a ligação de hidrogênio e tende a 

aumentar a afinidade na energia de interação, uma vez que promove a formação de 

mais ligações de hidrogênio no sistema (Figura 19). 
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Figura 19 – Ligações de Hidrogênio divididas por regiões. a) Ligações de hidrogênio na cepa 

selvagem (Região I e II). b) Ligações de hidrogênio na cepa mutante (Região I e II). Elaborada 

pela autora. 

Na neuraminidase selvagem e com a presença da mutação HIS275TIR foi 

possível observar que as energias de interação de maior relevância foram 

encontradas no raio de 2 Å onde temos a presença das argininas do sítio ativo e as 

mesmas apresentam uma maior afinidade. Para a neuraminidase selvagem temos no 

raio de até 2 Å duas das três argininas do sítio ativo a ARG118, ARG368, ambas se 

localizam nesse raio com as distâncias de 1,84 Å e 1,72 Å. As energias para ARG118, 

ARG368 foram -9,75 kcal/mol e -69,46 kcal/mol respectivamente. A terceira arginina 

b 



46 

 

encontrada no sítio ativo, a ARG293, encontra-se com distância de 2,17Å e energia 

de interação de -29,41 kcal/mol. Na neuraminidase mutante as argininas do sítio ativo 

localizam-se com distância de 1,95 Å para ARG118, 1,76 Å para ARG368 e 2,41 Å 

para ARG293 os valores energéticos observados nessas argininas foram ARG118 (-

9,68 kcal/mol), ARG293 (-29,41 kcal/mol) e ARG368 (-69,46 kcal/mol) a arginina 

possui cadeia lateral carregada positivamente e o oseltamivir possui uma cadeia 

lateral carregada negativamente, o grupo amino (NH3+) da cadeia lateral da arginina 

e o grupamento carboxílico do oseltamivir (COO-) interagem formando uma ponte 

salina (Donald et al., 2011).  

As mudanças conformacionais na estrutura mutante HIS275TIR implicam que 

a substituição da histidina para a tirosina, que é um resíduo mais volumoso, altera a 

chave formada pelo GLU277. Em cepas selvagens no complexo de ligação da 

neuraminidase tipo 1 com o oseltamivir, o GLU277 (na NA) sofre uma mudança de 

conformação que resulta em uma exposição de um local hidrofóbico com o qual o 

grupamento pentóxi do oseltamivir irá interagir. Na ocorrência da mutação HIS275TIR, 

pelo resíduo de tirosina ser mais volumoso, a TIR275 deslocará o seu grupamento 

carboxila para o sítio ativo da mutação ocorrendo uma ruptura dessa  bolsa hidrofóbica 

formada por GLU277 e provocará uma mudança conformacional do substituinte 

pentóxi do oseltamivir (COLLINS et al., 2008), o valor energético observado em 

GLU277 antes da ocorrência da mutação é de -1,59 kcal/mol e após a mutação passou 

a ser -7,86 kcal/mol, e distância anterior a mutação era de 3 Å passando a 2,5 Å, ou 

seja nesse caso é possível observar que o resíduo sofreu uma aproximação do ligante 

e que essa aproximação e houve aumento da interação entre resíduo e ligante, 

mostrando que interações antes não importantes contribuem para a diminuição da 

afinidade do oseltamivir, corroborando com dados descritos na literatura. No resíduo 

vizinho GLU278, que na neuraminidase selvagem se comporta, uma vez que interage 

com a HIS275, sendo um importante resíduo na interação com o oseltamivir, o 

deslocamento provoca uma reorganização em sua conformação, nos cálculos obtidos 

energeticamente foi possível observar que o GLU278 possui uma importante energia 

de interação com o oseltamivir (-13,25 kcal/mol), entretanto na ocorrência da mutação 

esse valor energético diminui (-5,60 kcal/mol). 

Estudos anteriores sugerem que a resistência ao oseltamivir ocorre devido a 

alterações na propriedade eletrostáticas da neuraminidase, causadas pela mutação, 
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uma vez que o sítio ativo se mantém conservado, inclusive as ligações de hidrogênio 

do sistema que não sofrem perturbação na ocorrência de mutação. A interação do 

oseltamivir com a neuraminidase forma uma superfície eletronegativa de acordo com 

a orientação desse, essa superfície eletronegativa encontra-se na região I onde temos 

a presença de uma superfície eletronegativa com o oseltamivir (TOLENTINO-LOPEZ 

et al., 2013; VERGARA-JAQUE et al., 2012). Em relação ao sitio ativo, sabe-se que 

há pontos eletropositivos e eletronegativos que interagem com o oseltamivir, isso 

ocorre devido as argininas carregadas positivamente presentes nesse sítio e a parte 

eletronegativa representada pelo ácido glutâmico e aspartato. 

Considerando que as interações ligante-proteína ocorrem devido a 

propriedades químico-geométricas, tanto no ligante quanto no sítio de ativo da 

molécula (ZHONG; MACKERELL, 2007) alterações ou mutações nos resíduos do sítio 

ativo tendem a influenciar na afinidade do ligante, uma vez que modificam o 

reconhecimento desse diminuindo sua eficácia uma vez que limita a atividade 

enzimática (YAMADA et al., 1998). Na mutação HIS275TIR por haver um sítio ativo 

estrutural bem conservado sem ocorrência de mutação não há ainda uma total 

resistência do oseltamivir, pois esse ainda é reconhecido pela neuraminidase. O que 

ocorre em casos de resistência é uma considerável redução de afinidade como foi 

possível observar nos cálculos realizados, evidenciando o desempenho dos inibidores 

da NA, uma vez que a estrutura catalítica ainda não estejam susceptíveis a sofrerem 

alterações, apenas pequenas alterações conformacionais (RUSSELL et al., 2006). 
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5 Conclusões 

Com o objetivo de comparar as diferenças energéticas ocorridas devido a 

mutação na neuraminidase este trabalho quantificou as energias de interação da 

neuraminidase do tipo 1 para uma cepa selvagem e a cepa mutante usando a 

simulação computacional empregando o nível quântico no entendimento das 

interações entre a proteína e o ligante com base no DFT (Teoria do Funcional da 

Densidade). Além disso, realizou-se o método de Fragmentação Molecular com Caps 

Conjugados (MFCC) para determinar quais aminoácidos seriam de maior importância 

na interação entre o neuraminidase do tipo 1 (mutante e selvagem) e o oseltamivir. 

A partir dos cálculos realizados, foi possível observar que, corroborando com 

dados descritos na literatura, o oseltamivir não perde sua eficácia por não ligar-se 

mais a neuraminase, e sim, por ter sua afinidade por essa diminuída. Encontrou-se 

que, a redução energética sofrida, após a ocorrência da mutação, foi de 

aproximadamente 30,8%. Entende-se que as resistências conferidas ao oseltamivir 

ocorre devido a diminuição da afinidade elevando a IC50 desse (COLLINS et al., 2009). 

Uma possível modificação de aminoácidos no sítio ativo pode gerar um retrocesso no 

que se diz respeito aos inibidores da neuraminidase que não se encaixaram mais no 

sítio ativo e não atuarão da forma necessária. Esse processo excluiria as opções 

disponíveis para tratamento e prevenção da H1N1.  

Os dados obtidos no trabalho, evidenciaram a importância do influenza manter 

o sítio ativo da neuraminidase conservado, visto que as maiores energias de interação 

estão localizadas nesse local. A conservação das ligações de hidrogênio entre o 

oseltamivir e a neuraminidase permaneceram as mesmas, ainda que, com presença 

da mutação HIS275TIR. 

 

5.1 Perspectivas 

Ao fim do presente trabalho temos como resultado principal o mapeamento 

energético das interações que ocorrem no sítio ativo da neuraminidase e os resíduos 

que mais se destacam no sistema.  

Futuros estudos energéticos com os outros inibidores da neuraminidase, 

principalmente o zanamivir que é o fármaco que mais se aproxima do ácido siálico, 
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podem ser propostos afim de conhecer o mecanismo de interação da mutação 

HIS275TIR e fazer uma análise comparativa dessa proteína com cada um dos os 

inibidores da neuraminidase e entender as principais diferenças energéticas entre 

esses. 

No contexto do presente trabalho, ainda é possível destacar que a análises 

energéticas podem ser importantes para o desenvolvimento de novas drogas, 

principalmente pelo fato de uma emergência provocada com o aparecimento de novas 

pandemias causadas pelo influenza. Isso justifica e ainda enfatiza a importância do 

uso da abordagem de metodologias computacionais que além de direcionarem a 

pesquisa, tem gastos relativamente baixos do que se considerado os estudos práticos 

e clínicos.  

A eficácia dos métodos computacionais para analisar sistemas biológicos vem 

se comprovando e aprimorando juntamente com a tecnologia e esse trabalho 

demonstrou o êxito nas análises realizadas resultando em valores compatíveis com a 

literatura. 
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Tabela A.1 – Valores energéticos dos resíduos da neuraminidase selvagem que 

interagem com o oseltamivir, raio de distância e região funcional de ligação do resíduo 

com o oseltamivir. 

Resíduo Grupo 
Atômico 

Raio 

(Å) 

Energia 
(Kcal/mol) 

Resíduo Grupo 
Atômico 

Raio 

(Å) 

Energia 
(Kcal/mol) 

ARG118 I(CH2)NH2 2 -9,75 ASP324 III(CH3)O 8,5 -9,48 
GLU119 I(NH3)O 2 -52,95 PRO326 I(O)CH2 8,5 -8,62 
ASP151 I(NH3)O 2 -43,40 ALA343 III(CH3)CH 8,5 1,12 
ARG368 I(O)NH2 2 -69,46 ARG430 I(O)O 8,5 -2,90 
TIR402 i(O)CH2 2 18,57 TRP423 I(CH)CH 9 0,39 

ARG152 II(O)NH2 
2.07 

2,5 3,43 PHE121 I(NH3)CH 9,5 -0,14 
SER180 II(CH3)CH2 2,5 -0,94 PHE133 I(NH3)CH 9,5 1,23 
ILE223 III(CH3)CH3 2,5 -1,94 THR135 i(NH3)O 9,5 -1,92 

ARG225 III(CH3)NH 2,5 9,76 GLY194 II(NH3)CH2 9,5 0,82 
SER247 III(CH3)CH 2,5 1,53 PRO198 II(CH3)O 9,5 -0,52 
ARG293 I(O)NH2 2,5 -29,41 MET242 II(CH3)CH 9,5 0,47 
GLU277 III(CH3)O 3 -1,59 SER252 III(CH2)NH 9,5 -0,28 
GLU278 III(CH3)O 3 -5,60 HIS297 III(CH3)NH 9,5 0,80 
TRP179 II(CH3)CH 3 -7,66 PRO302 III(CH3)CH2 9,5 0,29 
ASN295 III(CH3)CH 3 1,45 GLY342 III(CH3)O 9,5 -6,64 
GLU228 II(CH3)OH 3,5 -13,44 GLY348 III(CH3)NH 9,5 1,32 
ARG156 I(NH3)NH2 4 38,69 SER400 I(O)O 9,5 -0,51 
LEU134 INH3)CH3 4,5 0,71 SER403 I(CH2)NH 9,5 0,71 
HIS275 III(CH3)CH 4,5 -0,12 LYS432 I(O)CH2 9,5 -8,80 
GLY345 I(O)O 4,5 4,25 SER182 II(CH3)NH 10 -0,79 
VAL346 I(O)CH 4,5 2,33 VAL203 II(CH3)NH 10 -0,28 
LEU224 II(CH3)O 5 -0,57 ASN221 III(CH3)N 10 0,33 
THR226 II(CH3)CH 5 -4,45 SER229 II(NH)NH 10 -0,86 
ILE427 I(O)CH3 5 1,82 VAL241 III(CH2)CH3 10 -0,40 
ASN344 III(CH3)NH2 5,5 -10,59 GLY298 III(CH3)NH 10 1,98 
LYS347 I(O)NH 5,5 3,68 SER439 I(NH3)CH 10 0,68 
ILE149 I(CH2)O 6 -0,03 GLY440 I(CH2)CH2 10 -0,38 
LYS150 I(NH3)CH 

5.84 
6 7,14 VAL116 I(NH3)CH3 10,5 -0,26 

ALA181 II(CH3)NH 
6.16 

6 -1,20 GLY147 I(NH3)O 10,5 -0,31 
ILE195 II(CH3)O 

6.24 
6 -0,91 LEU158 I(NH3)CH3 10,5 0,13 

ASN222 III(CH3)O 6 -0,19 ILE193 II(CH2) 10,5 -0,31 
THR243 III(CH3)CH 6 -0,80 ASN200 III(CH3)NH 10,5 -0,26 
GLY245 III(CH3)O 6 -0,58 GLY201 II(CH3)NH 10,5 0,51 
PRO246 III(CH3)CH 6,5 -0,89 ALA204 II(CH3)CH3 10,5 0,27 
GLN136 I(NH3)NH3 6,5 0,60 SER218 II(CH3)CH2 10,5 0,17 
ASN248 III(CH3)N 6,5 -0,09 ARG220 III(CH3)CH2 10,5 1,63 
TIR276 III(CH3)O 6,5 0,04 THR362 I(O)CH3 10,5 -0,75 
ASP294 III(CH3)CH 6,5 18,38 SER367 I(O)CH 10,5 -1,49 
GLU425 I(O)O 6,5 3,21 ARG428 I(O)NH 10,5 -2,33 
ASP199 II(CH3)O 7 -3,58 PRO154 II(CH3)N 11 -0,30 
ASP244 III(CH3)CH 7 -3,48 THR157 I(NH3)O 11 -0,37 
TRP296 III(CH3)NH 7 -2,76 VAL177 II(CH3)O 11 0,31 
PRO431 I(O)CH 7 -1,06 GLN250 III(CH3)CH 11 0,12 
THR438 I(CH2)CH3 7 -2,20 TIR316 III(CH3)OH 11 -0,30 
THR148 I(NH3)O 7,5 -1,35 LEU426 I(O)CH 11 -0,64 
SER153 II(CH3)NH 7,5 -0,91 PHE132 I(NH3)O 11,5 0,58 
SER196 II(CH3)CH 7,5 -0,58 TIR155 II(CH3)NH 11,5 0,72 
ALA202 II(CH3)CH3 7,5 0,69 TRP219 III(CH2)CH 11,5 0,28 
GLY401 I(O)CH2 7,5 -0,18 TIR274 III(CH3)O 11,5 -0,11 
ALA178 II(CH3)CH 8 1,15 SER280 III(CH2)HN 11,5 0,24 
GLN227 II(NH)O 8 0,02 VAL291 III(CH3)O 11,5 -0,26 
GLY249 III(CH3)NH 8 0,27 SER299 III(CH3)CH 11,5 -0,31 
ALA251 III(CH2)CH3 8 0,37 SER366 I(O)O 11,5 0,49 
ARG301 III(CH3)NH2 8 -5,31 TRP399 I(O)CH 11,5 -0,25 
ASN325 I(O)O 8 -0,83 GLY429 I(O)O 11,5 0,50 
ILE117 I(NH3)CH 8,5 1,55 VAL205 II(CH3)NH 12 -0,21 

PRO120 I(NH3)NH2 8,5 -2,07 THR240 II(CH3)OH 12 0,21 
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GLY197 II(CH3)O 8,5 -0,83 LYS254 III(CH2)NH 12 1,88 

TIR253 III(CH2)CH 8,5 0,29 ASN300 III(CH3)O 12 0,83 
 
 

CYS279 
 

III(CH2)NH 
 

8,5 

 

-0,47 
 

ASN369 
 

I(O)NH 
 

12 

 

2,06 
 CYS292 III(CH3)CH2 8,5 -0,28 VAL424 I(O)CH3 12 -0,42 

Energia Total -192,84 
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Tabela B.2 – Valores energéticos dos resíduos da neuraminidase mutante que 

interagem com o oseltamivir, raio de distância e região funcional de ligação do resíduo 

com o oseltamivir. 

Resíduo Grupo 

Atômico 

Raio 

(Å) 

Energia 

(Kcal/mol) 

Resíduo Grupo 

Atômico 

Raio 

(Å) 

Energia 

(Kcal/mol) 

ARG118  I(O)NH2 2 -9,68 MET242 II(CH3)CH 9 0,62 

GLU119 I(NH3)O 2 -45,59 TIR253 III(CH3)CH  9 0,08 

ARG152 II(O)NH2 2 -5,63 ASP324 III(CH3)O 9 7,42 

ARG368 I(O)NH2 2 -63,61 SER400 I(O)O 9 -0,10 

ASP151 I(CH2)O  2,5 -29,27 TRP423 I(CH)CH)  9 0,40 

TRP179 II(CH3)CH 2,5 -7,64 PHE121 I(NH3)CH 9,5 -0,06 

SER180 II(CH3)CH 2,5 -1,95 PHE133 I(NH3)CH 9,5 1,07 

ILE223 III(CH3)CH3 2,5 -2,03 THR135 I(NH3)O 9,5 -1,60 

ARG225 II(CH3)CH  2,5 11,75 GLY194 II(CH3)CH  9,5 0,76 

SER247 III(CH)CH2 2,5 -0,41 PRO198 II(CH3)O 9,5 -0,62 

GLU277 III(CH2)O  2,5 -7,86 CYS279 II(NH)NH  9,5 -0,65 

ARG293 III(CH3)NH2 2,5 -23,58 ARG301 II(CH3)NH2 9,5 -3,66 

ASN295 III(CH3)NH2 2,5 3,82 GLY342 III(CH3)O 9,5 0,53 

GLU278 I(CH2)O 3 -13,25 SER403 I(O)NH) 9,5 0,34 

TIR344 I(O)O 3 7,46 SER182 II(CH3)NH  10 -0,87 

TIR402 I(CH2)O  3 10,65 ILE193 II(CH3)CH3 10 -0,49 

ARG156 I(NH3)N2 3,5 27,99 ASN200 II(CH3)NH 10 -0,11 

GLU228 II(CH3)O  3,5 4,68 VAL203 II(CH3)HN 10 -0,14 

TIR275 III(CH3)OH 3,5 0,73 ASN221 II(CH3)CHO  10 0,16 

LEU134 I(NH3)CH3 4,5 -0,05 SER229 I(CH)N 10 3,68 

LEU224 II(CH3)O 5 -0,15 SER252 III(CH3)NH  10 -0,34 

THR226 II(CH3)NH 5 -1,32 CYS292 III(CH3)CH 10 0,14 

GLY345 I(O)O 5 3,12 GLY348 I(O)NH 10 0,21 

VAL346 I(O)CH 5 0,42 SER367 I(O)CH  10 -1,90 

ILE427 I(O)CH3 5 1,32 LYS432 I(O)CH2 10 -8,20 

VAL149 I(CH)O 6 0,10 SER442 I(NH3)CH  10 0,73 

ALA181 II(CH3)NH 6 -1,21 GLY440 I(CH2)CH  10 0,73 

ILE195 II(CH3)CH 6 -0,93 LEU158 I(NH3)CH3 10,5 0,21 

ASN222 III(CH3)O 6 0,03 ALA204 II(CH3)CH  10,5 0,29 

GLY245 III(CH3)O 6 -0,63 SER218 II(CH3)CH2 10,5 0,23 

PRO246 III(CH3)O 6 -0,93 VAL241 II(CH3)O 10,5 -0,52 

LYS347 I(O)HN  6 3,18 HIS297 III(CH3)NH  10,5 0,10 

GLN136 I(NH3)NH2 6,5 1,19 GLY298 III(CH3)NH  10,5 1,62 

LYS150 I(NH3)CH 6,5 3,92 THR362 I(O)CH3 10,5 -0,41 

THR243 III(CH3)CH 6,5 -1,50 ASN366 I(O)O  10,5 0,63 

ASN248 III(CH3)NH 6,5 -0,09 ARG428 I(O)HN  10,5 -2,83 

GLU425 I(O)O 6,5 5,49 VAL116 I(NH3)CH3 11 -0,31 

ASP199 II(CH3)O 7 -1,09 GLY147 I(NH3)O  11 -0,31 

PRO431 I(O)CH2 7 -1,40 PRO154 II(CH3)NH 11 -0,32 

THR438 I(O)CH3 7,5 -0,68 THR157 I(NH3)O 11 -0,40 

SER196 II(CH3)CH 7,5 -1,21 VAL177 II(CH3)O  11 0,66 

ALA202 II(CH3) CH3 7,5 0,33 GLY201 II(CH3)HN 11 0,30 

ASP244 III(CH3)CH  7,5 -3,84 ARG220 III(CH3)CH  11 2,10 

ASP294 III(CH3)COH 7,5 5,25 GLN250 III(CH2)O  11 -0,09 

TRP296 III(CH3)NH 7,5 0,96 PRO302 III(CH3)CH2 11 0,21 

ALA343 III(CH3)COH  7,5 0,58 LEU426 I(O)CHO  11 -0,61 

GLY401 I(O)CH 7,5 -0,42 PHE132 I(NH3)O  11,5 0,48 

PRO120 I(NH3)NH 8 -1,83 TRP219 II(CH3)CH  11,5 0,23 

THR148 I(CH2)OC 8 -2,37 TRP399 I(O)CH2 11,5 -0,15 
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SER153 II(CH3)NH 8 -0,74 GLY429 I(O)O 11,5 0,39 

ALA178 II(CH3)COH 8 1,19 HIS155 II(CH3)HN  12 0,87 

GLN227 I(CH)O 8 0,16 VAL205 II(CH3)HN  12 -0,30 

GLY249 III(CH3)NH 8 0,06 THR240 II(CH3)OH  12 0,36 

ALA251 III(CH)CH3 8 0,39 SER280 I(CH)HO 12 0,13 

TIR276 III(CH3)O 8 0,11 SER299 III(CH3)CH  12 0,71 

ASN325 I(O)O 8 1,39 TIR316 III(CH3)HO 12 -0,22 

ILE117 I(NH3)COH 8,5 1,49 ASN341 III(CH3)O 12 1,39 

GLY197 II(CH3)O 8,5 -0,64 SER369 i(O)N 12 0,56 

PRO326 I(O)CH2 8,5 0,94 GLY404 i(CH)CH) 12 0,48 

ARG430 I(O)O 8,5 -3,87 VAL424 I(O)CH3 12 -0,40 

Energia total -133,46 

 


