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RESUMO 

 

O câncer de mama é uma doença hormônio-dependente, que possui vários subtipos 

diferentes, padrões de expressão de genes e manifestações distintos (CHENG et al., 

2002). Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), nas mulheres, apresenta a 

maior incidência e mortalidade, tanto em países em desenvolvimento quanto em países 

desenvolvidos. A maioria das neoplasias mamárias são ER + (receptor de estrogênio 

positivo), isto é, dependentes de 17β-estradiol e o número de ERα (receptor de 

estrogênio subtipo alfa) é superior ao número de ERβ (receptor de estrogênio subtipo 

beta), evidenciando a importância do subtipo alfa nesta doença. Este trabalho mensurou 

as energias de ligação individual dos resíduos que compõem o ERα com o 17β-estradiol 

e Dietilestilbestrol, utilizando a simulação computacional. Para tanto, foi empregado a 

Teoria do Funcional Densidade (DFT) e o Método de Fracionamento Molecular com 

Caps Conjugados (MFCC). Os resultados obtidos constataram que os resíduos com os 

valores energéticos mais significativos são: GLU353, LEU391, MET343, LEU346, 

MET388, ARG394, PHE404, HIS524, ASP411, LEU525, ARG352 e ARG548. Estes 

resultados ajudam a caracterizar a interação entre o 17β-estradiol e o Dietilestilbestrol 

com o ERα e, por sua vez, podem ser utilizados como base para estudos, planejamento 

estrutural do fármaco, modulação dos fármacos existentes, tal como para o design de 

novas drogas. 

Palavras-chave: estradiol; dietilestilbestrol; receptor de estrogênio alfa; câncer de 

mama; MFCC; DFT. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Breast cancer is a hormone-dependent disease, which has several different subtypes, 

patterns of gene expression and distinct manifestations (CHENG et al., 2002). 

According to the National Cancer Institute (INCA), in women, it has the highest 

incidence and mortality in both developing and developed countries. The majority of 

breast neoplasms are ER + (estrogen receptor positive), ie, 17β-estradiol dependent and 

the number of ERα (estrogen receptor alpha subtype), is higher than the number of ERβ 

(estrogen receptor subtype beta), evidencing the importance of the alpha subtype in this 

disease. This work measured the individual binding energies of the residues composing 

ERα with 17β-estradiol and Diethylstilbestrol, using computational simulation. For that, 

the Functional Density Theory (DFT) and the Molecular Fractionation Method with 

Conjugated Caps (MFCC) were used. The results obtained showed the residues with the 

most significant energy values are: GLU353, LEU391, MET343, LEU346, MET388, 

ARG394, PHE404, HIS524, ASP411, LEU525, ARG352 and ARG548. The results 

obtained showed that the residues with the most significant energy values are: GLU353, 

LEU391, MET343, LEU346, MET388, ARG394, PHE404, HIS524, ASP411, LEU525, 

ARG352 and ARG548. These results help to characterize the interaction between 17β-

estradiol and Diethylstilbestrol with ERα and, in turn, can be used as a basis for studies, 

structural drug design, modulation of existing drugs, such as for the design of new 

drugs. 

Palavras-chave: estradiol; diethylstilbestrol; estrogen receptor alpha; breast cancer; 

MFCC; DFT. 
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1.1 CÂNCER DE MAMA 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer é a segunda 

maior causa de morte no mundo, tendo levado 8,8 milhões de pessoas à óbito no ano de 

2015. Existem mais de 100 tipos de neoplasias distintas, cada um com seu próprio 

diagnóstico e tratamento específicos. Uma estimativa da OMS é de que as ocorrências 

de câncer no mundo aumentem em 70% nas próximas duas décadas.  

No Brasil, entre os anos de 2016-2017, pressupõem-se a ocorrência de cerca de 

600 mil casos novos de câncer, sendo o câncer de pele não melanoma o mais 

persistente. Nos homens, a estimativa é de que os tipos mais frequentes, além do de pele 

não melanoma, serão próstata, pulmão, intestino, estômago e cavidade oral. Já nas 

mulheres, os cânceres de mama, intestino, colo do útero, pulmão e estômago estão entre 

os principais (INCA, 2016). 

A neoplasia mamária, é o segundo câncer mais comum no mundo e o quinto em 

causa de óbitos (FERLAY et al., 2015; SUVANNANG et al., 2018). Levando-se em 

consideração a população feminina, apresenta a maior incidência e mortalidade, tanto 

em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos, sendo esta uma doença 

curável quando detectada previamente e inevitavelmente mortal quando evidenciada 

muito tarde (BECKER, 2015; INCA, 2016). A mesma caracteriza-se por ser uma 

patologia heterogênea, ou seja, possui múltiplos fatores de risco, manifestações clínicas, 

características genéticas e patológicas e, por consequência, diversas formas de 

tratamento (WEIGELT; GEYER; SUBIK et al., 2010; PUSZTAI, 2011; PARK et al., 

2010; YANG et al., 2017).  

Entre os fatores de risco do câncer de mama estão: a vida reprodutiva da mulher, 

comportamento e seu estilo de vida. O histórico familiar também é importante, 

principalmente em relação às alterações nos genes BRCA1 e BRCA2, envolvidos no 

aumento das chances de propagação da neoplasia (INCA, 2016). Também são 

considerados possíveis motivadores para o desenvolvimento do câncer mamário: 

consumo de álcool, obesidade, sedentarismo e alta densidade óssea (INCA, 2016; 

SANTEN; YUE; WANG, 2014).  
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As mulheres com mais de 55 anos são as que mais apresentam a neoplasia 

(INCA, 2016). Por conseguinte, a idade é um fator de suma importância para o câncer 

de mama, pois dois terços das neoplasias da mama advêm no decorrer do período pós-

menopausa, juntamente com uma menarca precoce, menopausa tardia e uso de terapia 

de reposição hormonal de longa duração. Logo, quanto maior for a exposição a esses 

hormônios estrogênios ao longo da vida, maior a probabilidade desta mulher vir a ter a 

neoplasia (BERNSTEIN, 2009; LIN, 2010; SANTEN; YUE; WANG, 2014; KAAKS et 

al., 2005, YUE et al., 2013). 

Desde 1880 já era percebido a dependência hormonal do câncer de mama, 

quando foram vistas as alterações em pacientes com a remoção dos ovários, uma vez 

que o hormônio feminino é produzido neles (MCNAMARA; SASANO, 2015). Vários 

estudos apontam a relação da concentração de hormônios estrogênios e a incidência do 

câncer em mulheres, principalmente o 17β-estradiol (E2), que é o mais potente 

farmacologicamente (RENOIR, 2012). A patologia se apresenta 100 vezes mais 

frequente em mulheres do que em homens e, não coincidentemente, os níveis de 

hormônios estrogênios são maiores em mulheres (SANTEN; YUE; WANG, 2014; 

SANTEN, 2014).  

 

1.2 HORMÔNIOS ESTROGÊNIOS 

 

A capacidade para enfrentar diferentes tipos de ambientes ou do organismo de 

manter na homeostase, irá depender da ação dos hormônios (HECK; HANDA, 2018). 

Os hormônios, nada mais são, que mensageiros químicos os quais são produzidos por 

uma célula ou um grupo delas, onde serão secretados no sangue e irão, agir acarretando 

respostas nas células, nos órgãos e tecidos. A maior parte dos hormônios é classificada 

como proteínas ou peptídeos. Os hormônios deste grupo agem nos tecidos-alvo somente 

quando as vesículas do aparelho de Golgi, nas quais eles estão contidos, se aderem à 

membrana plasmática das células. Há também os derivados do aminoácido tirosina, e os 

hormônios que fazem parte desse grupo são: tiroxina, trilodotironina, catecolaminas 
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epinefrina e norepinefrina. Os hormônios também podem ser classificados como 

esteroides, que é o caso dos hormônios estrogênios. Estes hormônios são fortemente 

conservados, sendo sintetizados em todos os vertebrados e produzidos em muitos 

órgãos (MORSELLI et al., 2017). Estes mensageiros químicos são lipossolúveis e 

possuem estrutura química semelhante à do colesterol, já que derivam deste. Os 

hormônios dessa classe são encontrados no córtex supra-renal, ovários, testículos e 

placenta (MORSELLI et al., 2017; NORMAN; LITWACK, 1987). 

Estes hormônios são responsáveis pelo desenvolvimento e o crescimento da 

vagina, do útero, das mamas e dos ductos. Estão relacionados com o sistema 

cardiovascular, envolvidos na produção do colesterol e na elasticidade arterial. No 

sistema muscular-esquelético, na densidade óssea; também estando incluso em 

mecanismos do sistema nervoso, como por exemplo, nos mecanismos de memória 

(VAZ-LUIS; PARTRIDGE; 2018). 

A exposição exacerbada à hormônios estrogênicos, sendo por elementos 

endógenos (ciclo ovulatório, adiposidade) e exógenos (contraceptivos orais, terapia 

hormonal pós-menopausa), são fatores de risco importantes para o desenvolvimento da 

neoplasia mamária (ANDÒ; CATALANO, 2011; FUQUA et al., 2003). Acarreta o 

acúmulo da carga mutacional, alteração dos telômeros e silenciamento genético 

epigenético (WIDSCHWENDTER; JONES, 2002). Sendo assim, aumenta a 

probabilidade de ocorrência de mutações nas células estaminais epiteliais da mama, 

possibilitando a acumulação de erros aleatórios, podendo ocasionar a propagação do 

tumor (BERNSTEIN, 2009; JONES; WIDSCHWENDTER, 2002). 

Os efeitos adversos da utilização dos estrogênios são bem conhecidos, bem 

como a sua eficácia quando usados para fins terapêuticos. A administração mais 

comumente é a de anticoncepcionais orais (mas também existem os transdérmicos e 

parenterais) e em tratamentos de reposição hormonal em mulheres que estão na pós-

menopausa (KEY et al., 2002).  
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1.2.1 ESTRADIOL 

 

O hormônio estradiol é um mediador de suma importância para o crescimento, 

diferenciação e função de diversos tecidos alvo, incluindo os sistemas reprodutivos 

masculinos e femininos, a glândula mamária e os sistemas cardiovascular e esquelético 

(HALL; COUSE; KORACH, 2001). Na Figura 1b, podemos observar as estruturas 

químicas do 17β-estradiol, o qual é o estereoisômero ativo do estradiol, bem como o 

17α-estradiol (Figura 1a), que não possui atividade estrogênica (KETHA; GIRTMAN; 

SINGH, 2015). 

 

Figura 1: Estruturas químicas do 17α-estradiol (a) e 17β-estradiol (b).  

 

 

Fonte: KETHA, H.; GIRTMAN, A.; SINGH, R.J., Estradiol assays – The path ahead, 2015. 

 

Na pré-menopausa, em mulheres saudáveis, mais de 90% do estradiol é 

sintetizado pelos ovários, onde a androstenediona, seu percursor, é convertido em 

estrona e posteriormente metabolizado em estradiol. Esta conversão é mediada por 

aromatases da família do citocromo P450, podendo este processo ocorrer nos tecidos 

extragonadais como o cérebro, músculo, osso, tecido adiposo e na mama (MORSELLI 

et al., 2017). 

a b 
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O mensageiro químico também está associado na ativação da via de sinalização 

MAP-quinase em diversos tipos de células. A MAP-quinase (Figura 2) é uma via de 

extrema importância, uma vez que, é o meio primário para sinalização do controle de 

crescimento celular. Para que seja ativada, esta via necessita da proteína Ras, uma 

proto-oncogene que, quando se liga ao complexo formado pela proteína adaptadora 

GRB2 (proteína 2 ligada a receptor de fator de crescimento) e pela Sos (proteína de 

troca de nucleotídeo), e essa junção das proteínas GRB2 e Sos, acarreta a troca da 

guanosina difosfato (GDP) primariamente ligado a Ras, por GTP (trifosfato de 

guanosina). Posteriormente a ativação do Ras, ocorre a ativação de proteínas quinases, 

como é o caso da Raf uma serina-treonina-cinase, que terá o seu domínio A/B acoplado 

a Ras ativada. A Ras sofrerá uma hidrólise, voltando a sua forma inativa e, assim, 

liberando a Raf (quinase específica para serina-treonina) que, por sua vez, irá fosforilar 

a MEK (do inglês mitogen-activated protein Kinase). Depois de fosforilada, ela irá 

fosforilar a MAP cinase que, como a MEK, é uma serina/treonina-cinase e, logo após 

ser ativada, a MAP cinase irá fosforilar diversas proteínas, abrangendo fatores de 

transcrição nuclear (LODISH et al., 2014). 

Figura 2: Via MAP-quinase, mostrando as principais moléculas que participam do mecanismo. 

Fonte: LODISH et al., Biologia Celular e Molecular, 2014. 
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1.2.2 DIETILESTILBESTROL 

 

Estudos epidemiológicos e in vitro indicam que produtos químicos com 

atividade estrogênica podem afetar os complexos mecanismos de sinalização endócrina 

de um organismo e resultar em consequências adversas, como é o caso do 

dietilstilbestrol (NEWBOLD; PADILLA-BANKS; JEFFERSON, 2006). 

O dietilestilbestrol (DES) é um estrogênio sintético, o qual possui o arranjo 

espacial necessário para uma melhor afinidade entre ligante-receptor, uma vez que as 

distâncias entre os seus átomos de carbono são superiores a distância entre os átomos de 

carbono da estrutura do estradiol e, consequentemente, por ter uma estrutura mais 

adequada, a sua atividade estrogênica é maior (FRAGA, 2001). 

Fisiologicamente, o DES é similar ao estrogênio natural, porém é mais estável, 

podendo persistir no corpo humano por um período mais longo e, ainda, apresenta uma 

afinidade mais alta com o receptor de estrogênio que o estradiol (BLAIR et al., 1999; 

MCCASKILL; ROGAN; THOMAS, 2014; YIN et al, 2016). O fármaco não só pode 

persistir no organismo, mas também fora dele, podendo ser encontrado na água por 

meio de fezes e urina (YIN et al, 2016). 

O dietilestilbestrol é inativado principalmente no fígado, sendo à proporção que 

persiste excretada na bile, para ser posteriormente reabsorvida no intestino. Ao longo da 

circulação êntero-hepática, acontece a oxidação do DES em substâncias não-

estrogênicas, as quais formaram conjugados com os ácidos sulfúrico e glicurônico. 

Estes conjugados hidrofílicos são ionizáveis em fluidos corporais, tendo sua excreção 

pelos rins favorecida (APSEN FARMACÊUTICA S/A). 

Este foi incorporado ao mercado de medicamentos no ano de 1938 com o intuito 

de prevenir complicações durante a gravidez, tal como aborto espontâneo e parto 

prematuro. (ADAMI; LAGIOU; TRICHOPOULOS, 2012; HARLID et al.,2015; NAM 

et al., 2003; PALMER et al., 2006; PAULOSE et al., 2015). Entretanto, quase vinte 

anos depois de estar sendo comercializado, descobriram que, na verdade, este estrogênio 
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aumenta as chances de aborto, provoca câncer e teratogenia e, assim, deixando de ser 

prescrito para este propósito em 1971 (HILAKIVI-CLARKE, 2014; NAM et al., 2003).  

Estima-se que tenha sido entre 5 a 10 milhões em todo o mundo, podendo ser 

bem maior, uma vez que também era comercializado em algumas preparações pré-natais 

de vitaminas (HILAKIVI-CLARKE, 2014). Ele é, no momento, conhecido como um 

produto químico perturbador do sistema endócrino, podendo causar câncer, defeitos 

congênitos e outras anormalidades no desenvolvimento, sendo esses efeitos mais graves 

quando a exposição ocorre durante o desenvolvimento fetal (NATIONAL CANCER 

INSTITUTE). 

Em estudos em camundongos, foi visto que a exposição pré-natal ao DES 

promove resultados maléficos, resultando não só em disfunções nos órgãos 

reprodutivos, mas também em alterações cerebrais, modulando o seu comportamento, 

torando os animais expostos mais agressivos e, assim, indicando que as consequências 

da sua utilização detêm efeitos prolongados (TOMIHARA et al., 2015). 

A forma sintética do dietilestilbestrol ainda é comercializada e vendida como 

DESTILBENOL® em comprimidos de 1mg através da Apsen Farmacêutica S/A. O 

medicamento é prescrito para homens com carcinoma metastático de próstata (hormônio 

dependente) por promover a inibição da secreção hipofisária de LH. No testículo, irá 

diminuir a concentração plasmática da testosterona, já que o dietilestilbestrol irá 

competir pela ligação aos receptores androgênicos e, assim, irá desestimular a 

progressão tumoral. Há diversas precauções que o médico deve adotar antes de 

prescrever a administração do medicamento, como por exemplo: a verificação do 

histórico familiar, mamografia, realização de exames no abdômen e Papanicolau. 

Ademais, o paciente não pode utilizar o medicamento por mais de um ano até a 

efetuação de novos exames. O DESTILBENOL® está classificado na Categoria X de 

risco na gravidez pelos motivos citados anteriormente. 
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1.3 RECEPTORES DE ESTROGÊNIO 

 

A neoplasia mamária é uma patologia multifatorial e, pensando nisso, foi traçado 

um perfil imuno-histoquímico para discernir as características moleculares da neoplasia 

e, assim sendo, ter um prognóstico mais preciso e, consequentemente, um tratamento 

mais eficaz (STRAVER et. al., 2010; SUBIK et. al., 2010, VODUC et al., 2010).  

Os marcadores clinicamente mais utilizados para esta classificação a respeito da 

predição de qual tratamento será o utilizado são: o receptor de estrogênio (RE), o 

receptor de progesterona (RP) e o (HER2) receptor do fator de crescimento epidérmico 

humano 2 (LINDSTRÖM et. al., 2012, STRAVER et. al., 2010). Levando em 

consideração estes marcadores, o câncer de mama é classificado em Luminal A, 

Luminal B, Superexpressão de HER2 ou HER2 Positivo e Triplo Negativo (STRAVER, 

et. al., 2010; PARK, et. al., 2010; VODUC, K.D. et al., 2010). 

O Luminal A é caracterizado por tumores positivos para o receptor de estrogênio 

(RE) e/ou receptor de progesterona (RP), sendo o subtipo que detém o melhor 

prognóstico. Tratando-se do subtipo Luminal B, ele é reconhecido por apresentar um 

dos receptores hormonais e, ainda, ser positivo ou não para HER2. Já o Superexpressão 

de HER2 ou HER2 Positivo refere-se aos tumores que dispõem de uma exacerbada 

quantidade da oncoproteína HER2 e, por último, o subtipo Triplo Negativo, não denota 

nenhum dos marcadores moleculares, apresentando o pior prognóstico dos subtipos 

apresentados (STRAVER et. al., 2010; VODUC et al., 2010).  

Dos três marcadores moleculares, pode-se dizer que o receptor de estrogênio é o 

mais significativo, pois dados mostram que 60% em pré-menopáusicas e 75% em 

mulheres pós-menopáusicas dos casos de câncer de mama possuem o ER + (receptor de 

estrogênio positivo), ou seja, esse tipo de neoplasia mamária necessita dos hormônios 

estrogênicos para que a doença persista (HONG et al., 2015; LIN et. al., 2010). 

Os receptores de estrogênio (RE) são membros da superfamília dos receptores 

nucleares: fatores de transcrição dependentes de ligante os quais norteiam a expressão 
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do desenvolvimento e do metabolismo das células (GOBBI; ROCHA; NUNES, 2008; 

PARIS et al., 2012; WEATHERMAN; FLETTERICK; SCANLLAN, 1999).  

Existem dois tipos de receptores estrogênicos ligados a fatores que medeiam a 

tumorigênese da neoplasia mamária: o receptor de estrogênio alfa (REα) que está 

presente no útero, vagina, ovários e mama e o receptor de estrogênio beta (REβ) o qual 

está presente também nos ovários e na mama e, ainda, no pulmão, cérebro e sistema 

vascular (JOZWIK; CARROLL, 2012). A estrutura proteica dos receptores de 

estrogênio, possui cinco domínios: domínio amino-terminal (A/B), apresentando uma 

região independente e o fator de transcrição gênica 1 (FAT-1), um domínio C 

denominado de DBD (Domínio de ligação ao DNA), que diferente do domínio A/B, é 

bem conservado (WEATHERMAN; FLETTERICK; SCANLLAN, 1999). O domínio C 

é curto, possuindo uma estrutura que lembra dois dedos de zinco – relacionados no 

reconhecimento dos HRE. Um domínio D o qual é chamado de região de dobradiça 

(hinge), por ser muito flexível, promovendo a sinalização celular. O domínio E também 

denominado de LBD (ligand binding domain), o qual é o domínio em que o hormônio 

irá se ligar e detém o encargo da ativação do fator de transcrição gênica (FAT-2) e, por 

fim, o domínio F que está envolvido na dimerização do receptor, ditando se a ação será 

agonista ou antagonista. (KUMAR; THOMPSON; 1999; LIMBIRD, 2005). 

Quando o receptor se fundir ao ligante, irá ocorrer uma mudança na 

conformação e, assim, podendo interagir com sequências específicas de DNA, os 

chamados elementos de resposta hormonal (HRE) e, consequentemente, modificar a 

expressão de genes (PIPERIGKOU et al., 2016). 

As isoformas do receptor de estrogênio (Figura 3) possuem uma extrema 

homologia em sua estrutura, em relação aos seus domínios que se ligam ao DNA 

(DBDs), os quais detêm uma homologia de aproximadamente 96% em suas respectivas 

sequências proteicas, interagindo com elementos de resposta estrogênica específicos e 

genes de transativação (GOBBI; ROCHA; NUNES, 2008; LEUNG, et al., 2012). No 

que se diz respeito aos outros domínios, essa homologia se mostra mais moderada, 

como o LBD, sendo suas estruturas de sequências proteicas correspondentes em 58%. 
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Já no domínio D essa homologia é ainda menor, apenas de 30%; no domínio F a 

similaridade é de 18% e no domínio amino-terminal ela passa a ser de 17% (LEUNG, et 

al., 2012; SOUZA et al., 2012). 

 

Figura 3: Representação da organização estrutural dos receptores nucleares REα (hERα) e REβ (hERβ). 

 

Fonte: SOUZA et al., Polimorfismo do gene do receptor estrogênico como fator de risco do câncer de 

mama, 2012. 

 

Quando ligado ao agonista, o RE irá se ligar ao HRE dos genes que possuírem 

uma sequência homóloga e, posteriormente, em resposta a essa ligação com o DNA, 

caso o receptor esteja ligado a um agonista, ocorrerá a associação com co-ativadores, 

ocasionando alterações estruturais em sua cromatina e, assim, preparando o receptor 

para a transcrição. (KLINGE, 2000). 

A transcrição se inicia no domínio C, o qual é o domínio de ligação do DNA. 

Logo após são ativados o domínio A/B que possui FAT-1 e o domínio E/F que possui o 

FAT-2. Esses fatores de transcrição gênica, juntamente com proteínas específicas, 

definem a transcrição genética. Já quando ligados à um antagonista, o REα e REβ se 

associam à genes co-repressores, que irão agir impedindo a transcrição (VIEIRA, 2007). 
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1.3.1 RECEPTOR DE ESTROGÊNIO ALFA (REα) 

 

O receptor de estrogênio alfa é o receptor nuclear mais relevante no câncer de 

mama, tendo sua expressão vista em aproximadamente 70% dos casos da neoplasia e, 

desses casos, 14% proferem apenas o REα – sem a participação de REβ (DEBLOIS; 

GIGUÈRE, 2013; JOZWIK; CARROLL, 2012; LEUNG, et al., 2012). A isoforma alfa 

do receptor de estrogênio compreende 595 aminoácidos com uma ligação central ao 

DNA e é codificada por um gene que se encontra no cromossomo 6, sendo suas 

proteínas expressas tanto no tecido mamário normal, quanto na neoplasia mamária, 

intervindo na proliferação e diferenciação das células (BOWERS et al., 2015; DAVID 

et al., 2008; FUQUA et al., 2003; GARCIA et al., 2014). 

A transativação, ou seja, a estimulação na transcrição de genes desse receptor, 

depende da ação conjunta dos fatores de transcrição gênica (FAT-1 e FAT-2) (GARCIA 

et al., 2014). A junção do REα com o ligante faz com que aconteça uma mudança na 

sua conformação estrutural, ativando o domínio E/F, o qual irá recrutar coativadores 

como SRC-1 e SRC-3, as quais detêm histonas acetiltransferaes, proporcionando o 

relaxamento estrutural da cromatina, fazendo com que a atividade transcricional 

aumente (GARCIA et al., 2014; SHIAU et al.,1998). Já na ausência do ligante, o FAT-2 

recruta co-reprossores (NCoR, SMRT, histonas desacetilases) que vão condensar a 

cromatina e, assim, diminuir a transcrição (GARCIA et al., 2014). A ativação da 

transcrição via REα também é mediada pelo FAT-1, que quando ligado ao E2 é 

regulada a fatores de crescimento, os quais são regulados pela via da MAP-quinase, 

porém sua atividade quando o REα não está acoplado ao ligante, ainda não foi bem 

elucidado (GARCIA et al., 2014; SHIAU et al.,1998). 

Quando a neoplasia mamária é RE+, ela apresenta um bom prognóstico em 

relação ao tratamento com antiestrogênicos, como o Tamoxifeno, entretanto, em 30-

50% dos casos se observa resistência ao tratamento, sendo essa resposta adversa ao 

tratamento, ocasionada pela perda ou redução da expressão do receptor de estrogênio 

alfa (BERGER et al., 2012; HONG et al., 2015). Essa perda se dá de duas formas: ou 
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pela perda espontânea da expressão do REα ou pela metilação anormal deste receptor 

(CREIGHTON et al., 2006; HONG et al., 2015). Quando os pacientes RE positivos 

sofrem redução ou perda da expressão REα, há um aumento da capacidade de invasão 

celular e a perda de função do supressor tumoral p53 (HONG et al., 2015; KONDURI 

et al., 2010). 

A p53 está relacionada com muitos tipos de câncer, já que ela está no centro de 

várias vias de sinalização que se entrecruzam. Assim, este supressor tumoral interage 

com uma gama de moléculas intracelulares (BERGER et al., 2012). Entretanto, no caso 

do câncer de mama, ela só está presente em 20% dos casos, ou seja, o p53 mutado é 

encontrado nas neoplasias que possuem RE negativo. As neoplasias com RE positivo, 

por sua vez, apresentam p53, porém reprimido pela ligação do supressor ao REα 

(BERGER et al., 2012; KONDURI et al., 2010). 

 

 

1.4 ESTRADIOL NO CÂNCER DE MAMA 

 

Normalmente, o estradiol (E2) é necessário para proliferação e sobrevivência de 

células do epitélio da mama, porém, se a sua exposição ocorrer de forma prolongada, 

pode acarretar no processo de carcinogênese (HARFOUCHE et al., 2010). As ações 

carcinogênicas do estradiol são ocasionadas por dois mecanismos: O primeiro 

mecanismo é dependente do receptor de estrogênio (RE), promovendo o aumento da 

proliferação celular e, com isso, aumenta o número de divisões celulares, elevando 

consequentemente as chances de erros na replicação do DNA e mutações resultantes 

desses erros, visto que o tempo para reparação é pequeno (ALI; COOMBES, 2000; 

HARFOUCHE et al., 2010; THOMAS; GUSTAFSSON; 2015). O segundo mecanismo 

é a replicação dessas células mutadas, passando essas mutações para as células-filhas, 

“fixando” a mutação (YUE et al., 2012).   
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Quando acoplado ao ligante, o REα acarreta a proliferação exacerbada de 

células, através de alguns mecanismos. Um deles envolve as proteínas JAG1, 

extremamente relevantes para a via de sinalização Notch, uma via importante no 

desenvolvimento da célula, ativa em muitas neoplasias. Quando o estradiol está ligado 

ao receptor de estrogênio do subtipo alfa, estimula o aumento da proteína JAG1 nas 

células MFC-7, linhagem celular do câncer de câncer, acarretando no desenvolvimento 

destas células (SELCUKLU et al., 2012).  

Há outro mecanismo em que pode acarretar o processo carcinogênico na mama, 

como no processo em que consiste na mutação da proteína Ras, a qual é indispensável 

para a via MAP-quinase. Essa mutação tornará a via hiper expressa, aumentando a ação 

do ligante no ER-α, fazendo com que a proliferação celular se torne contínua 

(PETTERSSON; GUSTAFSSON, 2001). 

 

 

1.5 DIETILESTILBESTROL NO CÂNCER DE MAMA 

 

Estudos apontam que mulheres que utilizaram o DES durante a gravidez 

possuem um risco maior em ter câncer de mama, aumentado em 25% a 30% e, por sua 

vez, as filhas destas sofreriam com complicações na gravidez, má formações genitais e 

até infertilidade (ADAMI; LAGIOU; TRICHOPOULOS, 2012; HAMMES; 

LAITMAN, 2003; HARLID et al.,2015; YIN et al, 2016; PALMER et al., 2006; 

PAULOSE. et al., 2015). O risco de ter a neoplasia mamária pode ser tanto das mães, 

como também pode se estender para as filhas e netas, sendo frequentemente 

denominadas de “as filhas DES” (HILAKIVI-CLARKE, 2014; PAULOSE. et al., 

2015). 

Exposição à estrogênios sintéticos durante a gravidez causam alterações 

duradouras na metilação de genes que regulam a diferenciação das células na glândula 

mamária (HILAKIVI-CLARKE, 2014). Estudos demonstram que o Dietilestilbestrol 
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aumenta a sensibilidade da glândula mamária a outros produtos químicos e que, ao 

longo da exposição fetal, este fármaco provoca alterações epigenéticas como: expressão 

da DNA metiltransferase, alteração da metilação da região promotora que controla o 

destino do estrogênio, modificação de histonas e silenciamento de miRNAs específicos 

(FENTOM; BIRNBAURN, 2015; HARLID et al.,2015). 

Uma das razões para o DES estar envolvido na tumorigênese do câncer de mama 

é através do EZH2 (do inglês Enhancer of zeste homolog 2), uma histona 

metiltransferase que tem sido associada ao risco de neoplasia mamária e regulação 

epigenética da tumorigênese. Quando ocorre a exposição ao DES, a expressão do 

mRNA dessa histona é aumentada em até 3 vezes nas células MCF-7 (linhagem celular 

do câncer de mama) e, consequentemente, tem um aumento da proteína EZH2 

(DOHERTY et al., 2010). 

 

 

1.6 MODELAGEM MOLECULAR 

 

O emprego de metodologias computacionais no estudo de sistemas biológicos 

tem se tornado uma atividade bastante utilizada, sendo a modelagem molecular a 

ferramenta que detém a soberania dos recursos aplicados (SANT’ANNA, 2009).  

O crescimento da modelagem molecular se deu, principalmente, pelo 

desenvolvimento dos recursos computacionais - no que concerne aos softwares 

empregados e na velocidade com que os cálculos são realizados (RODRIGUES, 2001). 

Por conseguinte, o emprego desses programas torna possível não só uma boa 

visualização tridimensional do sistema biológico, como também a possibilidade da 

manipulação dessas moléculas através de informações dos parâmetros elétricos e 

geométricos. 
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Tendo em vista a representação dos sistemas biológicos de uma forma mais 

aperfeiçoada, nos estudos de modelagem molecular são empregados os fundamentos da 

física clássica e da física quântica, sendo a escolha da utilização de um dos fundamentos 

dependente das propriedades que se deseja analisar, da precisão dos resultados e, ainda, 

da eficiência computacional acessível (SANT’ANNA, 2009). 

No que diz respeito à Química Medicinal, a modelagem molecular tem se 

portado como um instrumento valioso no planejamento e desenvolvimento de novos 

fármacos, no que se refere à seleção, identificação, caracterização e manipulação 

(ORTOLAN, 2014; RODRIGUES, 2001).  A modelagem computacional vem sendo 

explorada no estudo das propriedades estéreo-eletrônicas, físico químicas e energéticas, 

para que seja possível desenhar com uma maior exatidão o processo de interação do 

complexo fármaco-receptor (RODRIGUES, 2001). Outras informações cruciais são 

encontradas através da relação entre moléculas distintas, tornando possível a elaboração 

de um padrão de similaridade, afim de ser confrontado com a atividade farmacológica. 

Deve-se salientar que, por mais que a aplicação da modelagem molecular esteja 

se tornando cada vez mais próspera, o seu emprego não é trivial. Ainda, em virtude da 

heterogeneidade dos sistemas estudados, tal como o complexo fármaco-receptor, 

admite-se um largo acervo de métodos computacionais para que seja possível a 

obtenção dos resultados com presteza e acurácia satisfatórias (SANT’ANNA, 2009).  
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2.0 JUSTIFICATIVA 

 

Os avanços da tecnologia, bem como dos recursos computacionais, por 

consequência, fazem com que pesquisas dependentes dessas tecnologias se 

desenvolvam, que é o caso da simulação computacional. Os softwares utilizados 

proporcionam não só uma boa visualização do complexo estudado tridimensionalmente, 

como também a possibilidade da manipulação dessas moléculas, através de informações 

dos parâmetros elétricos e geométricos (RODRIGUES, 2012). A Bioinformática é uma 

área em desenvolvimento, onde uma de suas linhas de atuação é o estudo de design de 

novos fármacos. Podendo ser utilizado para o cálculo da energia livre da interação dos 

ligantes, como também o estudo de novas alterações conformacionais (RODRIGUES, 

2012; VAN DER KAMP et al., 2008). Esta é uma área de extrema importância para o 

entendimento da complexidade dos sistemas biológicos, porém é um campo científico 

pouco explorado, fazendo com que o potencial de utilização de complexo proteína-

ligante se torne ainda maior (SANT’ANNA, 2009; VAN DER KAMP et al., 2008).    

Com isso, a proposta do trabalho em questão é a de utilizar a simulação 

computacional para analisar a interação entre o estradiol com o receptor de estrogênio 

do subtipo alfa, bem como a interação desse mesmo receptor com o Dietilestilbestrol, 

um estrogênio sintético, estereoisômero do estradiol (SHIAU et al.,1998). A partir das 

informações geradas, fazer uma comparação do comportamento dos dois agonistas com 

a neoplasia mamária. 
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3.1 OBJETIVOS GERAIS  

Este trabalho tem como objetivo geral, realizar um estudo quântico, para definir 

as energias de interação entre o estradiol e o sintético estrogênio dietilestrilbestrol com 

o receptor alfa de estrogênio, afim de identificar os resíduos mais importantes, assim 

como comparar as similaridades e a heterogeneidade que compõe os complexos 

fármaco-receptor.   

  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analisar qualitativamente as interações que regem o sistema droga ERα, 

identificando a natureza das forças intermoleculares realizadas pelo ligante; 

 Descrever quantitativamente as energias de interação que estabilizam o 

complexo proteína-ligante; 

 Calcular as energias de ligação entre o ERα e o estradiol e dietilestilbestrol a 

serem analisadas; 

 Investigar a energia associada as alterações na estrutura química e 

conformacional do complexo; 

 Analisar comparativamente os dois complexos, em relação aos resíduos de 

aminoácidos importantes em comum e, principalmente, os resíduos importantes 

que diferem entre as interações, uma vez que a afinidade dos agonistas para com 

o receptor estudado é diferente. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
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Neste capítulo, será descrito como o trabalho foi realizado: os aspectos 

metodológicos e quânticos para a obtenção dos resultados das interações do estradiol e 

dietilestilbestrol com o receptor de estrogênio alfa. 

 

4.1 OBTENÇÃO DA ESTRUTURAS CRISTALOGRÁFICAS 

 

 Para que o estudo fosse possível, foi necessária a obtenção dos cristais através 

do Research Collaboratory for Structural Bioinformatics - Protein Data Bank (RCSB-

PDB), sendo este um banco de dados que possui uma gama de estruturas 

tridimensionais de moléculas biológicas. As estruturas obtidas para a realização dos 

cálculos energéticos foram os cristais de código 5HYR, este cristal caracteriza o 

estradiol ligado ao receptor alfa do estrogênio com a mutação Y537S (SPELTZ et al., 

2016) e a estrutura 3D de código 4ZN7 (NWACHUKWU et al., 2016), contendo o 

dietilestilbestrol complexado ao mesmo receptor alfa, possuindo a mesma mutação do 

cristal anterior. 

As estruturas tridimensionais 5HYR e 4ZN7 deste estudo apresentam resoluções 

de 2.27 Å e 1.93 Å, respectivamente (Figura 4).  
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Figura 5: Representação da estrutura cristalográfica do 17β-estradiol ligado ao receptor alfa do 

estrogênio de código 5HYR (a) e do dietilestilbestrol com o mesmo receptor de código 4ZN7 (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.2 OTIMIZAÇÃO ESTRUTURAL 

 

 Ao serem desenhados tridimensionalmente, as moléculas biológicas podem 

apresentar interferências em sua estrutura (ângulo, comprimento), fazendo com que sua 

conformação não seja a mais estável. Com isso, os cristais possuem alguns resíduos 

com suas cadeias laterais cortadas, sendo possível corrigi-las com o auxílio do software 

Discovery Studio (DS®). Além de problemas com as cadeias laterais, a estrutura 

cristalográfica pode, ainda, apresentar ausência de átomos de hidrogênios, ocasionada 

pela densidade eletrônica mínima destes. Os átomos de hidrogênio são adicionados pelo 

mesmo software, sendo todos os átomos não-hidrogênios fixados antes da correção 

(LIMA NETO et al., 2015).  Antes de sofrer essas adições, os átomos da cadeia 

principal dos dois cristais foram fixados. 

 Posteriormente, foi definido o estado de protonação dos ligantes através do 

software Marvin Sketch® versão 6.2.2, sendo considerado o pH fisiológico 7,4 (Figura 

5). Ao ser feita a análise, foi identificado que, para este pH, o melhor estado estrutural, 

tanto para o estradiol como para o dietilestilbestrol, é estado neutro. Após encontrarmos 

a melhor estrutura para os ligantes, foi utilizado o Propka® versão 3.1 para a análise do 

pka. Esse estudo é feito com base na cadeia lateral dos aminoácidos polares (ASP, 

GLU, CYS, HIS, TYR, ARG, LYS) comparando o pka dos resíduos do sistema, em 

relação ao pH fisiológico que foi utilizado. Sendo, então, possível verificar se os 

aminoácidos das estruturas cristalográficas estão carregados corretamente. Caso 

contrário, as devidas correções devem ser realizadas.  
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Figura 5: Curva mostrando a porcentagem da existência daquela conformação da estrutura naquele no pH 

de 7,4 e nas duas estruturas 17β-estradiol (a) e Dietilestilbestrol (b) a mais estável é a conformação de 

número 1. 

            

       

Fonte: Marvin Sketch® versão 6.2.2. 

 Logo, com as apropriadas retificações feitas nos dois cristais, foi executada a 

minimização das estruturas no Discovery Studio (DS®), através do CHARMm 

(Chemistry at HARrvard Molecular Mechanics), um parâmetro de cálculo de campo de 

força clássico, utilizado em todos os tipos de átomos. 

a 

b 
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4.3 DEFINIÇÃO DAS ENERGIAS DE INTERAÇÃO 

 

Neste estudo foi delimitado um raio de 15Å entre os resíduos de aminoácidos 

(Figura 6) que fazem parte da estrutura do ERα e os ligantes, com o intuito de abarcar as 

principais interações que regem o sistema biológico.  

Figura 6: Representação do raio de 15Å nas duas estruturas 17β-estradiol (a) e Dietilestilbestrol (b). 

 

 

 

                      

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Os cálculos quânticos foram realizados no Gaussian (FRISCH et al., 2013), um 

dos programas para a realização de cálculos quânticos (propriedades químicas e físicas) 

a 

b 
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mais utilizados e conhecidos, dentro do formalismo da Teoria do Funcional da 

Densidade (DFT). Bem como foi utilizado funcional B97D (GRIMME, 2006), um tipo 

de Aproximação do Gradiente Generalizado (GGA) e carga pontual (para uma melhor 

caracterização ver Anexo A). 
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5.0 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O dietilestilbestrol (DES) e o hormônio estradiol (E2) possuem estruturas 

similares e agem como agonistas, quando ligados ao ERα. Contudo, o DES possui uma 

afinidade maior ao receptor, em relação ao hormônio natural e, para caracterizar as 

interações responsáveis nesses complexos, foram feitos cálculos das energias de 

interações através das estruturas cristalográficas dos agonistas complexados com o 

receptor de estrogênio alfa.  

Nos cristais, o receptor sofreu uma mutação (Y537S), uma mutação que ocorre 

no LBD do receptor, nas células da linhagem do câncer de Mama (MCF-7). Esta 

perturbação genética apresenta o recrutamento independente de ligantes e regulação da 

expressão gênica mesmo na privação de estrogênio no meio e, além do mais, detém 

resistência a modeladores seletivos (HARROD, et al.,2017; JESELSOHN, et al., 2015). 

Já nas estruturas cristalográficas, a mutação foi feita através do resíduo de aminoácido 

treonina 537, localizado na hélice 12, sendo substituído por uma serina, afim de 

estabilizar a dinâmica da molécula e facilitar a cristalografia da mesma sem que ocorra a 

descaracterização da ligação do receptor com os agonistas (NETTLES et al.,2008; 

NWACHUKWU et al., 2016).  

Como a ligação entre receptor e o ligante se dá através de interações entre 

átomos, o qual é uma reação espontânea, é levada em consideração a energia livre de 

Gibbs da interação entre o estradiol e o ERα (WANG, 2013). Sendo assim, quanto mais 

negativo for o valor da energia de interação, mais atrativa é a mesma entre o aminoácido 

estudado e o ligante e, assim sendo, quanto mais positiva o valor da energia de 

interação, mais repulsiva a interação ligante-receptor.  

Para que uma caracterização mais apurada das interações fármaco-resíduo 

pudesse ser realizada, os resultados dos dois agonistas foram analisados separadamente 

e, posteriormente, comparados. Além disso, as estruturas moleculares, tanto do estradiol 

como do dietilestilbestrol, foram divididas esquematicamente em três regiões (Figura 
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7). Além disto, para elucidar como os elétrons são distribuídos em volta das moléculas, 

as figuras C e D apontam a isosuperfície de densidade de elétrons para os dois 

agonistas. 

 

Figura 7: Estrutura química subdividida em três regiões (i), (ii) e (iii), para auxiliar na análise de suas 

interações, e densidade eletrônica de DFT projetada em um potencial eletrostático dos ligantes: (a-b) 17β-

estradiol e (c-d) dietilestilbestrol. 

 

   Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Levando-se em consideração que o DES possui uma afinidade maior que o 

estradiol, foi realizado os cálculos dos dois agonistas com o receptor de estrogênio 

subtipo alfa (KUIPER et al.,1998). Com base nisto, foram analisados 120 resíduos de 
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aminoácidos que interagiam com o hormônio estradiol até o raio de 12,5 Å, obtendo 

uma energia de interação total de -55,40 Kcal/mol. Dentre os resíduos analisados, 

destacaram-se 12 resíduos (Figura 8) com as maiores energias de interação, sendo eles 

as mais atrativas: GLU353 (-14,65 Kcal/mol) > PHE404 (-6,24 Kcal/mol) > LEU346 (-

6,13 Kcal/mol) > HIS524 (-4,57 Kcal/mol) > LEU391 (4,43 Kcal/mol) > MET388 (-

3,94 Kcal/mol) > MET343 (3,90 Kcal/mol) > LEU525 (-3,43 Kcal/mol) > LEU384 (-

3,35 kcal Kcal/mol) > ARG352 (3,22 Kcal/mol) > ARG394 (5,31 Kcal/mol) > ASP411 

(6,60 Kcal/mol). Destes 12 resíduos, 3 resíduos interagem na região i do estradiol 

(GLU353, LEU391 e ARG394), 6 resíduos (LEU346, HIS524, LEU391 e MET343, 

LEU384 e ASP411) comunicavam-se com o ligante a partir da região ii e os resíduos 

HIS524 e LEU525 se comunicam com a região iii. As energias de interação por região 

foram: para a região i de -13.77 Kcal/mol, para a região ii, -16.13 Kcal/mol e para a 

região iii, -8.00 Kcal/mol. Por mais que a região i, interage com mais resíduos, ela 

detém os dois resíduos mais importantes com energias repulsivas, assim, obtendo uma 

energia menor que a região ii a qual relaciona-se com um resíduo a menos (Figura 11).        

Figura 8: 17β-estradiol com os doze resíduos de aminoácidos mais importantes (a-b). 

    

         Fonte: Elaborado pela autora.  
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Em relação à interação do receptor de estrogênio alfa com o ligante sintético 

(dietilestilbestrol) foram analisados 128 resíduos de aminoácidos que também 

interagiam com o DES até o raio de 12,5 Å, obtendo uma energia de interação total de -

60.26 Kcal/mol. Foram vistos 15 resíduos de aminoácido (Figura 9) como mais 

importantes, levando-se em consideração tanto as energias atrativas, como as energias 

repulsivas. Destacando-se: GLU353 (-15.04 Kcal/mol) > LEU346 (-5.12 Kcal/mol) > 

LEU525 (-4.56 Kcal/mol) > PHE404 (4.54 Kcal/mol) > MET388 (-3.65 Kcal/mol) > 

LEU391 (-3.59 Kcal/mol) > HIS524 (-3.27 Kcal/mol) > ASP351 (-2.92 Kcal/mol) > 

MET421 (-2.74 Kcal/mol) > LEU384 (-2.62 Kcal/mol) > MET343 (-2.60 Kcal/mol) > 

LYS416 (-2.56 Kcal/mol) > GLY521 (-2.28 Kcal/mol) > ARG548 (3.64 Kcal/mol) > 

ARG352 (4.07 Kcal/mol). Dos quinze resíduos, quatro interagem com o DES pela 

região i do ligante (GLU353, MET388, LEU391 e ARG352) totalizando uma energia de 

-18.20 Kcal/mol; quatro resíduos se ligam ao DES através da região ii: PHE404, 

ASP351, LEU384 e LYS416, tendo uma energia total de -12.64 Kcal/mol. Já a região iii 

possui 3 resíduos que interagem com ela (LEU346, LEU525, HIS524, MET421, 

MET343, GLY521 e ARG548), alcançando uma energia de -16.93 Kcal/mol (Figura 

10). 

Figura 9: Dietilestilbestrol com os quinze resíduos de aminoácidos mais importantes (a-b). 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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Tanto para a interação do estradiol com o ERα, quanto para a interação do 

mesmo com o dietilestilbestrol, foi observado a energia de interação se mostrando de 

acordo a experimental, porém fomos mais longe, até chegarmos à convergência, ou seja, 

os valores energéticos dos resíduos de aminoácidos a partir deste raio não influenciavam 

mais na interação. Chegamos a convergência no raio de 12,5 Å (Figura 10), nos 

proporcionando a contabilizar a contribuição de mais resíduos de aminoácidos os quais 

não foram vistos em estudos anteriores de Fukuzawa et al. (2005; 2006). 

 

Figura 10: Total da energia de interação em relação ao raio no decorrer ao estudo de convergência, 

considerando os dois agonistas estudados:  17β estradiol (azul) e o Dietilestilbestrol (vermelho). Os 

resíduos de aminoácidos Asp351, Arg352, Arg548, Lys416 e Asp411, os quais são responsáveis pelas 

regiões de maior variação negativa e positiva, estão destacados. 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

 O 17β-estradiol e o Dietilestilbestrol são agonistas totais, apresentando hélices 

bem próximas, pois possuem o sítio de ligação estreito (Figura 11). Com a finalidade de 

observar a relevância das hélices, bem como das folhas betas que compõem o recpetor 
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alfa de estrogênio. Sendo assim, os resíduos de aminoácidos foram divididos de acordo 

com alfa hélice – ou a folha beta – a qual fazia parte e, assim, calculada a energia de 

interação separadamente como pode ser visualizado na Tabela 1.  

 

Figura 11: Disposição do 17β-estradiol (lilás) e Dietilestilbestrol (verde) cercados pelas estruturas 

secundárias (α-hélices, β-folhas e alças) que compõem o sítio de ligação do ERα. 

 

 

 

Assim, as energias de interacção para o agonista 17p-estradiol (dietilestilbestrol) 

são organizados, em ordem decrescente, são: H3> H11> S1> H5> H8> H6> H7> L7> 

H9> S2> H12> L11> L2> H2> L6 (H3> H11> H6> H8> S1> H7> H5> L2> L7> H9> 

H2> S2> L11> L6> H12). As hélices α H3 e H11 do receptor ERα são as únicas que 

mantêm sua força de interação na mesma posição, independentemente do agonista total 

ligado ao receptor. A terceira região de proteína energeticamente mais forte é a folha 

βS1 (hélice H6), seguida pelas hélices H5 (H8) e H8 (folha βS1), para os ligandos de 

17β-estradiol (dietilestilbestrol). Estes resultados reforçam o papel fundamental 

desempenhado pelas α-hélices H3, H6, H8, H11 e H12 (BRZOZOWSKI et al., 1997; 

SHIAU et al., 1998), além de apresentarem outras regiões relevantes do receptor ERα, 

incluindo a folha beta S1 e α- hélices H5 e H7, além de permitir a diferenciação dos 

ajustes protéicos na presença dos agonistas E2 e DES. 
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Tabela 1: Energia de interação individual de cada região proteica do 17β-estradiol e Dietilestilbestrol. 

Elaborada pela autora. 

 

 

Dos resíduos de aminoácidos presentes como mais importantes (Figura 12) em 

relação à energia atrativa, foi observado que nove deles estão relacionados tanto na 

interação com o estradiol, como na interação com a dietliestilbestrol. São eles: GLU353, 

PHE404, MET388, LEU346, LEU391, HIS524, MET343, LEU525 e LEU384. 

Interage no raio 2,0 Å com os dois agonistas na região i, a GLU353 é o resíduo 

que possui a maior energia de interação atrativa nos dois sistemas. Suas energias de 

interação com o DES e o estradiol são respectivamente de: -15.04 Kcal/mol e -14.65 

Kcal/mol. Estabelece relação com os ligantes através de duas ligações de hidrogênio 

com os dois agonistas (Figura 13). Ligações de hidrogênio são interações de suma 

importância para os sistemas biológicos, visto que são responsáveis pela manutenção 

conformacional molecular (BARREIRO; FRAGA, 2008). Ele se liga na porção mais 

positiva eletrostaticamente dos agonistas e como o ácido glutâmico, por sua vez, é 

carregado negativamente, a energia será atrativa, como demonstrado.  
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Figura 12: Painel gráfico mostrando os resíduos mais relevantes que contribuem para as energias de 

interação dos complexos: (a) ERα-E2 (azul) e (b) ERα-DES (vermelho). As distâncias mínimas entre cada 

resíduo e o agonista, bem como a região e os átomos dos ligantes que interagem com cada resíduo no 

local de ligação. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

a 
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Em um estudo, com o objetivo de obter ligantes seletivos que pudessem se ligar 

e controlar as funções dos receptores nucleares, a GLU353 foi mutada para uma alanina 

e comparada a um receptor selvagem e foi observado que essa mutação promoveu um 

déficit da afinidade de 400 vezes (SHI, KOH; 2001). Em outro, uma mutação neste 

resíduo, faz com que a transcrição de genes responsivos do estradiol sofrerem uma 

perturbação, ocasionando a diminuição de sua potência em nove vezes (EKENA et al., 

1996). Portanto, este resíduo é de suma importância para a seletividade e afinidade do 

ERα (PAKDEL; KATZENELLENBOGEN, 1992). 

 

Figura 13: Representação do resíduo GLU353 e as ligações de hidrogênio a qual faz com os dois 

agonistas. 

 

     

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A PHE404 possui uma energia de interação de -4.54 Kcal/mol com o 

dietilestilbestrol e de -6,24 Kcal/mol com o estradiol. Comunica-se com os dois ligantes 

– pela região i com o estradiol e região ii com o DES - através de Van der Walls, 

(Figura 14) as quais são interações entre moléculas apolares com dipolos induzidos. 

Essas ligações estão envolvidas no reconhecimento fármaco-receptor, tal como para a 

estabilidade da interação (FUKUZAWA et al., 2006; HU; WANG, 2013). A 

fenilalanina 404 se liga aos dois agonistas por interações de Van der Walls, porém faz 
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mais ligações com o hormônio estradiol, justificando a energia de interação maior em 

relação DES, visto que, mesmo que estas interações sejam fracas isolas, quando 

somadas, contribuem de maneira significativa na energia (BARREIRO; FRAGA, 2008). 

Este resíduo ajuda a posicionar o ligante para se acoplar ao sítio ativo do receptor e, 

além disso, ocasionar uma conformação de baixa energia (LI et al., 2013; MAXIMOV; 

LEWIS-WAMBI; JORDAN, 2009).  

O resíduo hidrofóbico MET388 (Figura 14) apresenta um valor energético de -

3,94 Kcal/mol em sua interação com o estradiol e uma energia de -3,65 Kcal/mol 

quando ligada ao DES. Está situada no raio 2,5 Å, interagindo com os dois ligantes 

através de ligações de Van der Waals e pela região i (Figura 15), desenvolvendo uma 

espécie de rede em torno dos agonistas, estabilizando-os através de ligações de Van der 

Walls (TRAFALIS el al., 2006).  

 

 Figura 14: Interações realizadas pelos resíduos PHE404 e MET388 e as respectivas ligações com os 

agonistas. As interações em amarelo representam as ligações de van der Walls e as em cinza as dipolo-

dipolo. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

A LEU346, estando localizada no raio de 2,5 Å com uma energia de -6,13 

Kcal/mol, quando se liga ao hormônio estradiol pela região ii do fármaco. Já com o 

dietilestilbestrol, no raio de 3,0 Å através da região iii, obtendo a energia de -5,12 

Kcal/mol, sendo o segundo mais atrativo no sistema do DES-ERα. Este resíduo interage 

com os ligantes através de ligações de Van der Walls e dipolo-dipolo, as quais 

compensam a perda de hidrogênio sofrida por eles (FUKUZAWA et al., 2006; 

TRAFALIS el al., 2006). A LEU391 se relaciona com os ligantes por meio de ligações 

de Van der Walls e foram interações sigma com o anel fenólico (comunica-se com os 

dois ligantes pela região i), obtendo as energias de interação nos valores de -4,43 

Kcal/mol, quando exerce interação com o estradiol no raio de 2,0 Å, e a energia um 

pouco menos atrativa de -3,59 Kcal/mol quando ligada ao DES, uma vez que suas 

interações ocorrerem em uma distância maior, no raio de 3,0 Å (Figura 15). 
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Figura 15: Interação realizada pelos resíduos LEU346 e LEU391 e as respectivas ligações com os 

agonistas. As interações em amarelo representam as ligações de van der Walls e as em cinza as dipolo-

dipolo. 

                       

              

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

A HIS524 se comunica com o estradiol e o DES pela região iii, através de 

ligações de Van der Walls e dipolo-dipolo (estradiol) e Van der Walls (DES), 

apresentando uma energia de -4,57 Kcal/mol e -3,27 Kcal/mol com o hormônio e o 

sintético, respectivamente (Figura 16). As forças eletrostáticas estão envolvidas no grau 

de afinidade e na especificidade da interação fármaco-receptor (BARREIRO; FRAGA, 

2008). Sua ligação resulta na estabilidade do anel aromático D (região iii), com o qual 

ele se comunica, e uma única mutação neste resíduo pode acarretar na diminuição da 

ligação do estrogênio ao receptor (BAKER; CHANDSAWANGBHUWANA, 2007; 

FUKUZAWA et al., 2006). Foi demonstrado que quando HIS524 sofre uma mutação, o 
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receptor alfa de estrogênio sofre uma diminuição na resposta aos estrogênios 

(WHELAN; MILLER, 1996). Além disso, Mota et al. (2016) também encontraram os 

mesmos resíduos entre os resíduos mais importantes energeticamente para a ligação de 

4-hidroxitamoxifeno e raloxifeno. 

Outro resíduo que possui uma energia significante apenas com os dois agonistas, 

é a MET343. Este resíduo possui uma energia de -3,90 Kcal/mol, relacionando-se com 

o fármaco através de ligações de Van der Walls e forças eletrostáticas do tipo dipolo-

dipolo pela região ii. Já com o DES, possui uma energia de interação de e -2,60 

Kcal/mol ligando-se ao sintético por ligações de Van der Walls, as quais são mais fracas 

que as forças eletrostáticas e, por isso, sua energia com o DES é menor (Figura 16). Sua 

interação com o fármaco estabiliza o anel aromático D 

(CHANDSAWANGBHUWANA; BAKER, 2014). 

O resíduo LEU525 interage por meio de ligação de Van der Walls e forças 

eletrostáticas com o DES e apresentando uma energia de -4.56 Kcal/mol, comunicando-

se com o ligante no raio de 2.5 Å. Já com o estradiol, se liga por meio de ligações de 

Van der Walls apenas, obtendo uma energia de -3.43 Kcal/mol, situado um pouco mais 

longe, no raio de 3.0 Å (Figura 17). Em um estudo realizado por Fukuzawa et al (2006), 

é demonstrado que, se essa leucina sofrer uma mutação, acarretará na diminuição da 

ligação receptor-ligante. Métodos computacionais mostraram uma redução de 250 vezes 

na transativação induzida por estrogênio e um pouco de ligação de estrogênio após a 

mutação de LEU525 para alanina (EKENA et al., 1996; EKENA et al., 1997). 
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Figura 16: Interações realizadas pelo HIS524 e MET343 e as respectivas ligações com os agonistas. As 

interações em amarelo representam as ligações de van der Walls e as em cinza as dipolo-dipolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Já o resíduo LEU384 faz ligações de Van der Walls com os dois agonistas. 

Sendo suas energias de interação com o E2 -3.35 Kcal/mol e com o DES de -2.62 

Kcal/mol. Essa leucina está situada no mesmo raio para os dois ligantes. Outro resíduo 

importante na interação do sintético com o receptor de estrogênio alfa é a ARG352. Esta 

arginina é um resíduo conservado situado no raio de 7,0 Å, comunicando-se com o 

ligante através de ligações dipolo-dipolo através da região i, obtendo uma energia de 

4,07 Kcal/mol (Figura 17). Este resíduo de aminoácido obteve uma energia repulsiva, 

graças a sua ligação com a região com o potencial eletrostático mais positivo. 
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Figura 17: Interações realizadas pelos resíduos LEU525, LEU384 e ARG352 e as respectivas ligações 

com os agonistas. As interações em amarelo representam as ligações de Van der Walls e as em cinza as 

dipolo-dipolo. 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

LEU525 

DES 

EST 

LEU525 

2.6 

2.5 
2.8 

2.3 

3.0 2.9 

3.0 

EST LEU384 

DES 

LEU384 

2.7 

2.2 

3.1 

EST 

ARG352 

7.0 

DES 
ARG352 

6.8 

7.3 

8.1 



43 
 
 

 

 

No que concerne aos resíduos com as energias mais importantes, que aparecem 

apenas para a interação no sistema EST-ER são: ASP411 e ARG394. 

O resíduo ASP411 está entre os quatro ácidos aspártico que fazem parte do 

domínio de ligação do ligante (LBD) do receptor alfa (JACQUOT; GALLO; 

LECLERCQ, 2007). Este se comunica com o estradiol pela região ii do fármaco por 

intermédio de ligações de Van der Walls e dipolo-dipolo, e interage no raio de 11 Å, 

obtendo 6,60 Kcal/mol de energia (Figura 18). Entretanto, possui uma energia de -0,64 

Kcal/mol, quando ligada ao dietilestilbestrol. Essa diferença das energias deve-se ao 

fato do ácido aspártico fazer inúmeras ligações dipolo-dipolo com o estradiol, 

principalmente com grupo funcional carbonil (C=O), sendo a interação consequência da 

eletropositividade do carbono associada à eletronegatividade do oxigênio (BARREIRO; 

FRAGA, 2008).  

A arginina 394 (ARG394) está situado na hélice 6 do ERα e se comunica com 

estradiol através de ligações de hidrogênio, sendo de extrema importância no processo 

de sinalização fármaco-receptor (FUKUZAWA et al., 2005; SHIAU et al.,1998). Além 

da ligação de hidrogênio, ele faz ligações de Van der Walls com o estradiol pela região 

i, alcançando uma energia de 5,31 Kcal/mol. Com o DES, ele interage através de 

ligações de van der Walls e apresentou o valor energético de 0,70 Kcal/mol (Figura 18). 

Como já citado, as ligações de hidrogênio são de extrema importância para a 

estabilidade da molécula e, mesmo assim, obteve uma energia repulsiva alta. Isso se 

deve ao fato desta arginina se comunicar com o estradiol por intermédio da região com 

um potencial eletrostático muito positivo e, como este é um resíduo carregado 

positivamente, houve essa repulsão tão significativa, mesmo com a ligação de 

hidrogênio. Está situado nos raios de 2,5 Å e 3,5 Å da interação com o estradiol e 

dietilestilbestrol, respectivamente (Figura 18). É um dos aminoácidos que diferem o 

subtipo alfa do subtipo beta dos receptores de estrogênio e está associado ao aumento 

do caráter agonista (PUGAZHENDHI et al., 2008). 
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Figura 18: Interações realizadas pelo ASP411 E ARG394 e as respectivas ligações com o estradiol. As 

interações em amarelo representam as ligações de van der Walls e as em cinza as dipolo-dipolo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os resíduos de aminoácidos os quais apresentaram valores energéticos 

representativos apenas com o dietilestilbestrol foram: ASP351, MET421, LYS416, 

GLY521 e ARG548.  

A ASP351 interage com o DES através da região ii, no raio de 5.5 Å, obtendo 

uma energia de interação de -2.92 Kcal/mol, se ligando ao DES por interações dipolo-

dipolo. Já a MET421 obteve uma energia de -2,74 Kcal/mol, localizado no raio de 3 Å 

comunicando-se com o sintético pela região iii através de ligações de Van der Walls. A 
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LYS416 está situada no raio de 11 Å, ligando-se ao ligante na região ii, obtendo uma 

energia de interação de -2,56 Kcal/mol. A GLY521 apresentou uma energia de -2.28 

Kcal/mol, comunicando-se com o DES no raio de 2,5 Å pela região iii. Estes dois 

últimos resíduos se ligam ao Dietilestilbestrol por intermédio de ligações dipolo-dipolo. 

A arginina 548 (ARG548), nos raios traçados com os dois agonistas, esse resíduo faz 

parte apenas dos resíduos que compõem as interações com o DES. Situado no raio de 

8,5 Å, essa arginina se liga ao DES por meio de interações dipolo-dipolo, obtendo uma 

energia de 3,64 Kcal/mol na região iii do ligante (Figura 19).  

Figura 19: Interações realizadas pelos resíduos que apresentaram resultados importantes apenas para o 

DES. As interações em amarelo representam as ligações de van der Walls e as em cinza as dipolo-dipolo. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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E, ainda, foram vistos resíduos que obtiveram energias distintas quando 

interagem com os ligantes. A leucina 349 (LEU349) apresentou um valor energético de 

0,73 Kcal/mol, interagindo com o DES por ligações de van der Walls no raio de 4,0 Å 

pela região i, enquanto que com o hormônio natural, por outro lado, o resíduo obteve 

um valor atrativo de -0,68 Kcal/mol, também fazendo ligações de van der Walls. 

Contudo, ele faz mais interações de van der Walls com o estradiol pela região iii, 

estabilizando mais a molécula e, assim, obtendo uma energia de interação maior. Outro 

resíduo que obteve energias contrárias foi o ASN348 que, interagindo com o DES, 

obteve a energia de 0,31 Kcal/mol. Já com o estradiol, obteve um valor energético de -

0,33 Kcal/mol. Ele está localizado no raio de 6,5 Å e interage com os dois agonistas por 

intermédio de ligações dipolo-dipolo (pela região iii com o DES e através da região ii 

com o estradiol). Entretanto, faz duas ligações de hidrogênio não convencionais com o 

estradiol, fazendo com que a energia de interação se torne atrativa (Figura 20). 

 

Figura 20: Interações realizadas pelos resíduos LEU349 3 ASN348 e as respectivas ligações com os 

agonistas. As interações em amarelo representam as ligações de van der Walls e as em lilás as ligações de 

hidrogênio não convencionais. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como mostrado, a estrutura dos ligantes do receptor de estrogênio partilham 

semelhanças na composição e nas conformações. Neste contexto, descrevemos a 

perspectiva energética e o número de resíduos de aminoácidos por regiões individuais 

de E2 e DES na Tabela 2. Energeticamente, as regiões (i) e (ii) [(ii) e (i)] são as regiões 

mais relevantes para E2 [DES], -29,35 (-36,30) e -28,96 (-25,39) Kcal/mol, 

respectivamente. Eles são seguidos pela região (iii) para ambos os ligantes (-27,20 

Kcal/mol para E2 e -21,03 Kcal/mol para DES). Essa sequência muda quando 

comparamos o número de contatos, a saber: região (iii) (51) > região (i) (44) > região 

(ii) (40) para E2 e região (ii) (54) > região (i) (46) > região (iii) (35). Este tipo de 

informação pode ser útil para o desenvolvimento de drogas, uma vez que poderá ser um 

norte sobre os principais grupos moleculares e regiões dos ligantes. 

Tabela 2: Energias individuais para cada região do 17β-estradiol e Dietilestilbestrol. Elaborada pela 

autora. 
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Foi descrito o sítio de ligação de ERα como uma bolsa de ligação de ligante 

hidrofóbica flexível, em que os contatos hidrofóbicos são os principais determinantes da 

afinidade de ligação (LEE; BARRON, 2017). Este comportamento molecular é 

facilmente reconhecido em nossos resultados, uma vez que a maioria dos aminoácidos 

energeticamente relevantes neste trabalho estão envolvidos em interações hidrofóbicas 

Os resultados aqui analisados respaldam com dados da literatura, no que diz respeito 

aos principais resíduos de aminoácidos presentes na interação ligante-receptor, bem 

como revelando outros aminoácidos apresentando suas devidas contribuições para as 

interações, mostrando que este estudo obtém informações que auxiliam na 

caracterização desses dois agonistas com papéis tão importantes no câncer de mama. 

Bem como os resíduos, os quais, acarretando possíveis alterações, podem auxiliar na 

manifestação da neoplasia mamária. 
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6.0 CONCLUSÃO 

 

A modelagem molecular é uma ferramenta de extrema importância para o estudo 

e caracterização dos sistemas biológicos. Esta análise quântica teve por objetivo 

contribuir para entendimento da interação do receptor de estrogênio alfa, um receptor 

nuclear muito comum nas células da mama e em muitas intervenções terapêuticas, com 

estradiol endógeno e o dietilestilbestrol sintético, ambos agonistas deste receptor.  

Nossos resultados mostraram que as energias de total de ligação convergentes 

dos ligantes 17β-estradiol e dietilestilbestrol se correlacionam bem com a afinidade de 

ligação agonista obtida experimentalmente para o tipo de receptor de estrogênio α. 

Além disso, as regiões dos segmentos de ligante e proteína também estão de acordo com 

os estudos de mutação, acoplamento molecular e dinâmica molecular, dentro de um raio 

de 12,5 Å. Corroborando com os dados da literatura, o dietilestilbestrol se mostrou com 

uma energia de interação maior que a do hormônio estradiol, mostrando que o DES tem 

uma afinidade maior pelo receptor alfa de estrogênio.  

A divisão das estruturas moleculares dos agonistas proporcionou evidenciar 

quais regiões estão envolvidas nas interações com os resíduos mais importantes. Foi 

visto que, para o estradiol, a região mais importante foi a ii (-19,03 Kcal/mol), já para o 

dietilestilbestrol, a região que obteve a maior energia atrativa total, foi a região i (-18,21 

Kcal/mol).  

Foram observados 120 (128) resíduos para E2 (DES), mostrando que os resíduos 

mais importantes que afetam o mecanismo de ligação foram, em ordem decrescente: 

GL350 > PH3404 > LEU316 > HIS524 > LE3401 > MET388 > MET343 > LEU525 > 

LEU384 > ARG352 > ARG394> ASP411 (GLU353 > LEU346> LEU525 > PHE404 > 

MET388 > LEU39 1> HIS524 > ASP351 > MET341 > LEU384 > MET343 > LYS416 

> GLY521 > ARG352). Nossas descobertas revelaram que as interações hidrofóbicas 

contribuíram principalmente para a ligação dos agonistas aqui apresentados, fornecendo 

uma explicação racional e uma previsão precisa das diferenças na afinidade de ligação 

entre elas.  



51 
 
 

 

 

O resíduo ARG548 não entrou no mapa de raios de interações com o estradiol, 

entretanto, com o dietilestilbestrol possui uma energia de interação repulsiva 

significativa e, ainda, os resíduos LEU349 e ASN348 obtiveram energias de interação 

atrativas com o estradiol, porém mostraram possuir interações repulsivas com o 

dietilestilbestrol. 

Também foi observado que a maioria das mutações pontuais nos resíduos de 

aminoácidos (como por exemplo no resíduo GLU353) provocam a diminuição da 

ligação do receptor aos ligantes, ligação essa que, na neoplasia mamária, contribui para 

a proliferação celular, com efeito, esses resíduos são importantes para a estabilidade da 

ligação. Sendo assim, eles poderiam ser a base para o desenvolvimento de design de 

novos fármacos tanto anticoncepcionais, como nas terapias hormonais ou até mesmo na 

quimioterapia. 

Com base nestas informações, principalmente dos aminoácidos importantes que 

diferem entre as duas interações, podemos obter pistas de como ocorrem os eventos 

complexos que envolvem a interação e os resíduos de aminoácidos envolvidos na 

diferença de afinidade dos dois agonistas pelo receptor de estrogênio alfa.  
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7.0 PERSPECTIVAS 

 

Com base nas informações do presente trabalho, obtivemos o mapeamento da energia 

dos sistemas e das interações que promovem o caráter energético que o receptor de 

estrogênio do subtipo alfa faz quando ligado ao estradiol e ao dietilestilbestrol. Podendo 

ser usadas como alvos para futuras remodelagens, se levadas em consideração as 

regiões mais importantes para a promoção das interações. 

 Uma análise mais acentuada, principalmente nos resíduos de aminoácidos que 

diferem entre os agonistas, porque neles podem estar os mecanismos chaves para a 

diferença de afinidade dos dois fármacos e, assim, fazendo uma melhor caracterização 

destes. 

 Na conjuntura do presente trabalho, realizar uma análise comparativa com esses 

mesmo agonistas, agora interagindo com o receptor de estrogênio beta, uma vez que 

está presente na literatura que, quando este receptor interage com os ligantes estudados, 

não promove a proliferação celular, tal como o ERα, pelo contrário, a sua ação é de 

diminuir a proliferação das células. E, ainda, fazer análises energéticas desses receptores 

estrogênicos com outros estrogênios a fim de acrescentar mais dados para um possível 

design de novos anticoncepcionais e hormônios sintéticos - usados em terapias 

hormonais - com um menor efeito carcinogênico.  
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A.1 QUÍMICA QUÂNTICA COMPUTACIONAL 

 

A união entre Ciência e Tecnologia promoveu a evolução de ambas, sendo esta 

aliança agraciada através do Nobel de Química para J.A. Pople e W. Kohn na década de 

90, prêmio este pertinente do desenvolvimento de técnicas computacionais, sendo a 

Modelagem Computacional nada mais que a junção de técnicas empregadas na 

investigação e, bem como, na caracterização de estruturas químicas (ORTOLAN, 2014). 

Esta possui um papel significativo na investigação estrutural da matéria e de 

nanomateriais, uma vez que a determinação das interações intermoleculares, as quais 

regem as comunicações realizadas nos sistemas biológicos (como complexo proteína-

ligante), é de extrema importância no efeito biológico e/ou farmacológico da molécula 

estudada (ORTOLAN, 2014; SANT’ANNA, 2009).  

Essas análises são realizadas através de estruturas cristalográficas. Os cristais 

são gerados quando as suas estruturas passam por uma difração de raio-X, onde ocorre 

uma interação dos elétrons dos átomos com ondas eletromagnéticas, dando, assim, 

origem à uma molécula biológica tridimensional (LIMA NETO et al., 2015). Esta 

difração proporciona informações importantes sobre a relação da estrutura com a função 

biológica da molécula, bem como os mecanismos de reações bioquímicas que 

acontecem no sistema, uma vez que o cristal reproduz a melhor conformação do 

complexo proteína-ligante (FRASER et al., 2011). 

A modelagem molecular é categorizada em três vertentes: mecânica molecular, 

semi-empíricos e ab initio. A escolha entre estes modelos irá depender da precisão 

pretendida, bem como da competência computacional acessível para a realização dos 

cálculos (SANT’ANNA, 2009). O que concerne este estudo, foi empregado o método 

ab initio. 
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A.2 MÉTODO ab initio. 

 

O método ab initio, cujo termo advém do latim e significa “desde o princípio”. 

Este método emprega a Equação de onda de Schrödinger, ĤΨ=EΨ, onde Ψ é a função 

de onda multi-eletrônica e o E significa a energia eletrônica. Separa-se o movimento dos 

elétrons em relação aos núcleos, uma vez que os elétrons obtêm uma massa menor e se 

deslocam mais rápido. Nesta metodologia de cálculo, adota-se aproximações bem 

definidas, que podem ser metodicamente aprimoradas até que se obtenha um resultado 

convergente dos cálculos realizados (ORTOLAN, 2014). Um dos mais usuais é o 

método Hartree-Fock (HF), no qual os elétrons são considerados livres, ou seja, seus 

movimentos são independentes dos elétrons vizinhos. Sendo assim, este método é eficaz 

para sistemas simples, detendo um custo computacional alto e baixa acurácia para 

sistemas complexos (VREVEN et al., 2003). Afim de suprir essa deficiência, foi 

desenvolvida a Teoria do Funcional da Densidade (DFT). 

 

A.3 TEORIA FUNCIONAL DA DENSIDADE (DFT) 

 

O DFT (da sigla inglesa Density Functional Theory), nos últimos anos, se tornou 

uma das ferramentas mais indispensáveis para modelagem molecular de sistemas 

biológicos (MEDVEDEV et al., 2017; ORTOLAN, 2014). Essa teoria foi proposta em 

1965 por Kohn e Sham, modificando o teorema de Hohenberg-Kohn (HOHENBERG; 

KOHN, 1964), o qual não determinava a forma da dependência da energia na densidade, 

somente que a funcional existia. No método DFT, é visto que a energia de um 

determinado conjunto de elétrons perante a influência de um campo externo detém um 

funcional único de densidade eletrônica, assim, obtém-se uma funcionalidade exata, 

produzindo a energia precisa de um sistema a partir da sua densidade específica 

(KOHN; SHAM, 1965; MEDVEDEV et al., 2017; ORTOLAN, 2014; SANT’ANNA, 

2009).  Sendo esta dependência tida em dois termos da energia eletrônica, conhecidos 
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como funcional de troca e funcional de correlação (que levam em consideração todas as 

interações elétron-elétron), utilizados para descrever intrinsecamente as interações entre 

os elétrons em um determinado sistema biológico (ORTOLAN, 2014; SANT’ANNA, 

2009).  

As equações deste modelo são mais simplórias, uma vez que a energia é 

expressa como uma fração de uma única variável (SANT’ANNA, 2009). O DFT vem 

sendo muito utilizado em sistemas com mais de 20 átomos, porque, além de não terem 

um custo elevado, a precisão desse módulo, quimicamente falando, é muito boa, sendo 

possível obter um prognóstico preciso para diversas propriedades moleculares 

(DANTAS, 2013; GRIMME, 2006; ORTOLAN, 2014; RODRIGUES, 2012). 

A Teoria Funcional da Densidade é satisfatória para a descrição de fortes 

interações entre átomos e moléculas, contudo, o mesmo não pode ser dito para a 

caracterização de interações fracas, como a dispersão e as interações de van der Waals 

(REMYA; SURESH, 2013). Pensando nisso, foram utilizadas correções de dispersão, 

para que os cálculos se tornassem mais precisos e suas dificuldades fossem 

minimizadas. Empregou-se o funcional B97D (GRIMME, 2006), um tipo de 

Aproximação do Gradiente Generalizado (GGA), que obtém correlação de elétrons em 

distâncias maiores, proporcionando descrições relativamente satisfatórias das forças de 

Van der Waals e das ligações de hidrogênio (KALAMSE; WADNERKAR; 

CHAUDHARI, 2012; PLUMLEY; DANNENBERG, 2011; TAMULIS; 

GRIGALAVICIUS; BALTRUSAITIS, 2012; TAMULIS et al., 2017). Este supera 

outros funcionais, principalmente em relação a correção de longo alcance e em evitar os 

efeitos de dupla contagem, o tornando, presumivelmente, o GGA mais preciso e com a 

maior aplicabilidade (GRIMME, 2006). 
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A.4 CONJUNTO DE BASES 

 

Para a realização dos cálculos de energia de ligação ou em qualquer processo 

químico, os efeitos de correlação de elétrons devem ser introduzidos para que se 

obtenha valores de energia mais precisos (DUNNING, 1989). Os efeitos de correlação 

podem ser levados em consideração através do cálculo de funções de onda, capazes de 

serem gerados numericamente, a partir da equação de Schrödinger para átomos e 

moléculas (FANTIN, 2007; DUNNING, 1988). Contudo, a utilização da equação exige 

uma grande demanda computacional e, pensando nisso, Roothaan (1951) sugeriu uma 

aproximação para os spin-orbitais, descrevendo a parte espacial dos spin-orbitais como 

uma combinação linear de funções de base conhecidas, estabelecendo, então, o método 

HF-Roothaan (FANTIN, 2007). A definição do conjunto de base é crucial, visto que a 

acurácia do cálculo das propriedades físicas e químicas do sistema é dependente desta 

escolha (KENDALL; DUNNING; HARRISON,1992). O conjunto de bases Gaussianas 

utilizado no estudo foi o de qualidade Tripla Zeta de Valência (cc-pVTZ), desenvolvido 

por Dunning (1989) para a expansão dos orbitais de Kohn-Sham. Este conjunto de bases 

possui funções de polarização e sofreu a remoção de funções redundantes, afim de 

aumentar a eficiência computacional (GAUSSIAN, 2017). 

 

A.5 CARGA PONTUAL 

 

Em modelos calculados utilizando a mecânica quântica, a energia de uma 

molécula irá depender das suas interações, levando em consideração densidade 

eletrônica, ocasionando à polarização do sistema, a qual é diminuída graças ao emprego 

das cargas pontuais (REMSING et al., 2014; WANG et al., 2013). A principal 

finalidade do emprego das cargas pontuais é na caracterização das interações entre 

moléculas vizinhas, fazendo com que as cargas atômicas sejam dispostas de uma forma 

que o potencial eletrostático seja recriado. Sendo distribuídas de forma a minimizar a 
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diferença de potencial eletrostático, para que se mantenha um caráter de 

eletroneutralidade (WANG et al., 2013). As cargas pontuais imitam o ambiente 

eletrostático do sistema e, assim, modelam as interações eletrostáticas para alcançar 

uma descrição mais simples, resultando em cálculos relativamente mais rápidos 

(CISNEROS et al., 2014; SVÄRD; RASMUSON, 2009; WANG et al., 2013). Estas 

cargas são calculadas classicamente após a minimização do sistema, sendo 

representadas no corte pelas coordenadas e cargas dos átomos dos resíduos de 

aminoácidos que não se encontram presentes. 

 

A.6 FRACIONAMENTO MOLECULAR COM CAPS CONJUGADOS (MFCC) 

 

A realização de um cálculo quântico apropriado e preciso é bastante desafiador, 

devido ao tamanho dos sistemas biológicos. Então, para que a utilização deste estudo 

fosse viável em grandes sistemas, diversos métodos vêm sendo desenvolvidos (WANG 

et al., 2013). Um deles é o Fracionamento Molecular com Caps Conjugados, onde se 

obtém a partição da proteína em fragmentos de aminoácidos, fazendo com que o cálculo 

da energia de interação seja dividido em cálculos independentes, envolvendo somente 

os resíduos de aminoácidos com o ligante de estudo (ZHANG; ZHANG, 2005). 

Ademais, proporciona que se calcule a energia de um número considerável de resíduos 

sem que a qualidade seja perdida e o tempo de processamento seja pequeno (LIMA 

NETO et al., 2015). 

Existem algumas formas do MFFC para fracionar a proteína, mas a técnica 

utilizada foi criada por Zhang; Zhang (2003) e modificada por Costa et al. (2012) 

(DANTAS, 2013). A ideia é delimitar raios na molécula e, a partir destes raios, obter os 

resíduos de aminoácidos que fazem interações com os ligantes em determinado raio. Os 

resíduos que fazem parte deste raio formam um grupo, e de cada grupo são construídos 

subgrupos, para que os cálculos possam ser realizados com uma melhor descrição. Para 

que estes subgrupos sejam desenvolvidos, a ligação covalente que une os resíduos é 
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quebrada, porém os rompimentos de valências são reconstituídos, adicionando a 

blindagem, ou seja, os caps conjugados para uma melhor descrição do microambiente. 

Isto é feito adicionando um resíduo que antecede e um resíduo subsequente ao 

resíduo que está sendo analisado (C1-i e C1+i). Sendo assim, cada grupo será formado 

pelo ligante (L), pelo resíduo que está sendo analisado (Ri), pelo resíduo que antecede o 

resíduo estudado (C1-i) e o resíduo subsequente ao resíduo analisado (C1+i)). 

Como já foi dito, esse grupo será dividido em subgrupos para a realização dos 

cálculos quânticos. São formados, ao todo, 4 subgrupos que serão posteriormente 

utilizados para calcular a energia de interação (Figura 1a).  

O primeiro subgrupo contém o ligante, o resíduo que está sendo analisado, bem 

como os resíduos que estão situados antes e depois do resíduo analisado (L + C1-i Ri 

C1+i). O segundo subgrupo é formado apenas pelos caps e o resíduo que está sendo 

estudado (C1-i Ri C1+i). Já no terceiro subgrupo o ligante e os caps são considerados no 

cálculo, todavia o resíduo analisado é removido (L + C1-i C1+i) e o quarto e último 

subgrupo são formados apenas pelos caps conjugados (C1-i C1+i). 

 

E (L – R) = E (L + C1-i Ri C1+i) – E (C1-i Ri C1+i) – E (L + C1-i C1+i) + E (C1-i C1+i) 

 

As moléculas de água também fazem parte do cálculo, uma vez que estão 

interagindo aos resíduos contidos no grupo. Sendo assim, as águas que estão conectadas 

ao resíduo de interesse vão estar presentes nos subgrupos quando este estiver presente. 

O mesmo ocorre com as moléculas de água ligadas aos caps conjugados (LIMA NETO 

et al., 2015). 
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Figura 1a: Representação esquemática dos subsistemas do Fracionamento Molecular com Caps 

Conjugados. 

 

 

          

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

O MFCC propicia um meio fácil para a obtenção dos cálculos moleculares, 

auxiliando o fornecimento de uma informação quantitativa e extremamente útil para a 

compreensão do complexo proteína-ligante (ZHANG; ZHANG, 2005). 
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Tabela A.1 – Valores energéticos dos resíduos do Dietilestilbestrol que interagem com ERα, raio de 

distância e região funcional de ligação do resíduo. 

Resíduo 
Grupo 

Atômico 
Raio (A) 

Distância 
(A) 

Energia 
(Kcal/mol)  

Resíduo 
Grupo 

Atômico 
Raio (A) 

Distância 
(A) 

Energia 
(Kcal/mol)  

GLU353 
i(C3)OH 2 1,73124 

-15,04 
SER395 i(C2)H 8 7,87875 -0,1 

i(C3)OH 2 2,40936 GLY415 ii(C9)H 8 7,88155 -0,15 

MET343 iii(CP4)H 2,5 2,29218 -2,6 VAL422 ii(C9)H 8 7,69712 0,1 

ALA350 
ii(CP9)H 2,5 2,2701 

-1,43 
GLU423 ii(C9)H 8 7,64022 0,57 

i(C5)H 2,5 2,49357 LEU429 ii(C9)H 8 7,7089 -0,04 

LEU384 
ii(CP8)H 2,5 2,16556 

-2,62 
ILE514 ii(C9)H 8 7,83588 0,03 

i(C1)H 2,5 2,76401 VAL533 iii(CP4)H 8 7,73878 -0,1 

LEU387 i(C3)OH 2,5 2,29472 1,09 ILE326 i(O3)OH 8,5 8,36217 0,07 

MET388 
i(C2)H 2,5 2,67422 

-3,65 
HIS356 i(C3)OH 8,5 8,20132 0,19 

ii(C9)H 2,5 2,31335 LEU403 i(C3)OH 8,5 8,0364 -0,04 

PHE404 
ii(C8)H 2,5 2,31431 

-4,54 
ALA405 i(O3)OH 8,5 8,0122 0,07 

i(C6)H 2,5 2,88421 CYS530 iii(CP3)OH 8,5 8,45083 -0,03 

LEU428 ii(C9)H 2,5 2,14385 -0,88 LYS531 iii(CP3)OH 8,5 8,22301 -0,14 

GLY521 iii(CP2)H 2,5 2,37961 -2,28 LEU541 ii(CP9)H 8,5 8,28417 0,04 

HIS524 iii(CP2)H 2,5 2,3949 -3,27 HIS547 ii(CP8)H 8,5 8,49354 0,39 

LEU525 
iii(CP2)H 2,5 2,53743 

-4,56 
ARG548 iii(CP2)H 8,5 8,477 3,64 

ii(CP9)H 2,5 2,93595 PRO324 i(C3)OH 9 8,57928 0,06 

LEU540 ii(CP9)H 2,5 2,33105 -1,04 PRO325 i(O3)OH 9 8,76226 -0,14 

LEU346 
ii(C8)H 3 2,24654 

-5,12 
SER329 i(C4)H 9 8,95249 -0,05 

iii(CP5)H 3 2,7125 ALA340 iii(CP4)H 9 8,80003 -0,02 

THR347 ii(CP8)H 3 2,87089 -2,73 VAL355 i(O3)OH 9 8,89243 0,14 

TRP383 ii(CP9)H 3 2,70098 -1,14 ALA382 i(C2)H 9 8,79625 0,14 

LEU391 
i(C2)H 3 2,60089 

-3,59 
LYS449 i(C3)OH 9 8,62903 -0,15 

ii(C9)H 3 2,85592 LEU539 ii(CP9)H 9 8,63817 0,37 

MET421 iii(CP4)H 3 2,88714 -2,74 SER341 iii(CP5)H 9,5 9,81563 -0,13 

ILE424 ii(C9)H 3 2,56262 -1,53 ARG412 ii(C9)H 9,5 9,16666 -0,39 

MET528 iii(CP3)OH 3 2,65395 -1,7 THR431 ii(C9)H 9,5 9,15302 -0,12 

ARG394 i(C3)OH 3,5 3,48616 0,7 PHE445 i(C3)OH 9,5 9,00125 0,07 

PHE425 ii(C9)H 3,5 3,30461 -0,85 HIS516 iii(CP1)H 9,5 9,23312 -0,18 

LEU349 i(C4)H 4 3,84431 0,73 ASN532 iii(CP3)OH 9,5 9,44576 -0,06 

LEU354 ii(CP9)H 4,5 4,29082 -0,29 TYR328 i(C4)H 10 9,58358 -0,23 

LEU402 ii(C9)H 4,5 4,45101 -0,3 PRO406 i(O3)OH 10 9,88951 0,09 

MET522 iii(CP2)H 4,5 4,41556 -0,84 ASP411 ii(C9)H 10 9,76304 0,64 

GLY390 i(C2)H 5 4,99291 -0,68 SER432 ii(C9)H 10 9,91239 -0,7 
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VAL418 iii(CP3)OH 5 4,93868 -0,28 ILE452 i(C2)H 10 9,69445 -0,04 

LYS520 iii(CP2)H 5 4,87822 -0,004 PRO535 iii(CP4)H 10 9,58452 -0,06 

SER527 iii(CP3)OH 5 4,72784 0,2 GLU330 i(C4)H 10,5 10,4252 -0,73 

LEU536 iiii(CP4)H 5 4,87061 -0,2 ILE358 i(O3)OH 10,5 10,216 0,09 

ASP351 ii(CP9)H 5,5 5,23745 -2,92 TRP360 i(C3)OH 10,5 10,3193 0,04 

ILE386 i(C2)H 5,5 5,35192 -0,28 LYS401 ii(C9)H 10,5 10,4726 -0,42 

ILE389 i(C2)H 5,5 5,09867 -0,15 GLN414 ii(C8)H 10,5 10,1713 -0,02 

VAL392 i(C2)H 5,5 5,32616 -0,15 CYS417 iii(CP4)H 10,5 10,2506 -0,11 

GLU523 iii(CP3)OH 5,5 5,4465 -0,05 PHE435 i(C2)H 10,5 10,2526 -0,06 

TYR526 iii(CP3)OH 5,5 5,17337 0,11 HIS513 ii(C9)H 10,5 10,1203 -0,05 

MET517 ii(C9)H 6 5,54132 -0,32 ARG515 iii(CP1)H 10,5 10,1953 -0,3 

SER518 iii(CP1)H 6 5,60226 -0,27 GLU542 ii(CP9)H 10,5 10,2476 -0,18 

LYS529 iii(CP3)OH 6 5,98183 -0,02 SER338 iii(CP4)H 11 10,6021 -0,01 

LEU327 i(C3)OH 6,5 6,269 0,19 LEU379 ii(CP9)H 11 10,9655 0,04 

MET342 iii(CP5)H 6,5 6,30968 -0,36 GLU380 ii(CP8)H 11 10,5339 -0,05 

LEU345 i(C5)H 6,5 6,30469 -0,51 CYS381 ii(CP8)H 11 10,6026 0,09 

ASN348 ii(CP9)H 6,5 6,01624 0,31 LEU409 ii(C8)H 11 10,7854 -0,06 

MET357 i(C3)OH 6,5 6,12752 0,04 LYS416 ii(C9)H 11 10,5813 -2,56 

GLU385 i(C2)H 6,5 6,10152 0,87 ASP538 ii(CP9)H 11 10,8729 -0,34 

LEU410 ii(C8)H 6,5 6,18483 -0,05 ASP545 ii(CP9)H 11 10,5478 0,11 

GLU419 iii(CP3)OH 6,5 6,20883 0,27 PHE337 ii(C8)H 11,5 11,3482 0 

VAL534 iii(CP4)H 6,5 6,20594 0,01 MET396 i(C2)H 11,5 11,3662 0,01 

GLY344 iii(CP4)H 7 6,81709 -0,26 ALA546 ii(CP9)H 11,5 11,3722 0 

ARG352 i(C4)H 7 6,82962 4,07 ALA430 ii(C9)H 11,5 10,1644 -0,05 

SER537 ii(CP9)H 7 6,79171 0,31 LEU690 ii(CP9)H 11,5 11,3177 -0,02 

MET543 ii(CP9)H 7 6,87874 0 GLU323 i(C3)OH 12 11,6711 0,1 

LEU544 ii(CP8)H 7 6,66355 -0,13 TYR331 i(C5)H 12 11,6766 0 

LEU408 ii(C8)H 7,5 7,07113 0,03 ASN407 i(C4)H 12 11,9246 0,02 

GLY420 iii(CP3)OH 7,5 7,0608 -0,17 LEU511 i(C2)H 12 11,9821 0,04 

ASP426 ii(C9)H 7,5 7,49766 0,68 ASN359 i(C3)OH 12,5 12,6906 0,11 

MET427 ii(C9)H 7,5 7,1112 -0,23 GLY400 ii(C9)H 12,5 12,941 -0,01 

ASN519 iii(CP2)H 7,5 7,40402 -0,11 ASN413 ii(C9)H 12,5 12,1008 -0,03 

GLU339 iii(CP4)H 8 7,84135 0,71 LEU453 i(C3)OH 12,5 12,0757 -0,02 

TRP393 i(C2)H 8 7,68037 -0,05 ILE510 i(C2)H 12,5 12,4658 0,03 
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Tabela A.2 – Valores energéticos dos resíduos do 17β-estradiol que interagem com ERα, raio de 

distância e região funcional de ligação do resíduo. 

Resíduo 
Grupo 

Atômico 
Raio 
(A) 

Distância 
(A) 

Energia 
(Kcal/mol) 

Resíduo 
Grupo 

Atômico 
Raio 
(A) 

Distância 
(A) 

Energia 
(Kcal/mol) 

GLU353 
i(C3)OH 2 1,96994 

-14,65 
GLU419 iii(C17)OH 7 6,92595 -0,65 

i(C3)OH 2 2,30599 MET427 iii(C15)H 7 6,82627 -0,12 

LEU391 
i(C4)H 2 1,9447 

-4,43 
SER527 iii(C17)OH 7 6,7351 0,03 

ii(C6)H 2 2,45862 LEU536 iii(C18)H 7 6,53929 -0,03 

MET343 
ii(C12)H 2,5 2,31015 

-3,9 
GLY344 ii(C12)H 7,5 7,40564 -0,12 

iii(C17)OH 2,5 2,59371 TRP393 i(C4)H 7,5 7,31917 -0,2 

LEU346 
ii(C11)H 2,5 2,13824 

-6,13 
VAL422 iii(C16)H 7,5 7,39547 0,04 

i(C1)H 2,5 2,84871 ILE514 ii(C6)H 7,5 7,46685 -0,01 

LEU384 
ii(C8)H 2,5 2,24247 

-3,35 
ASN519 iii(C16)H 7,5 7,36129 -0,05 

iii(C15)H 2,5 2,71351 LYS529 iii(C18)H 7,5 7,38469 0,05 

LEU387 i(C4)H 2,5 2,46828 -1,75 PRO325 i(C3)OH 8 7,86964 -0,14 

MET388 
ii(C7)H 2,5 2,21003 

-3,94 
MET357 ii(C6)H 8 7,51831 0,07 

ii(C6)H 2,5 2,26206 PRO406 i(C3)OH 8 7,83537 0,09 

ARG394 iiC3)OH 2,5 2,03995 5,31 GLY415 iii(C17)H 8 7,72877 -0,21 

PHE404 
ii(C9)H 2,5 2,2872 

-6,24 
GLU423 iii(C16)H 8 7,65747 0,14 

i(C2)H 2,5 2,76906 VAL533 iii(C17)OH 8 7,63929 -0,01 

MET421 iii(C17)H 2,5 2,05517 -1,98 PRO324 i(C3)OH 8,5 8,32041 0,07 

ILE424 iii(C15)H 2,5 2,38545 -1,63 TYR328 i(C2)H 8,5 8,05261 0,68 

GLY521 iii(C16)H 2,5 2,35845 -1,39 GLU339 iii(C17)OH 8,5 8,10757 -0,73 

HIS524 iii(C17)OH 2,5 2,07676 -4,57 ASP426 iii(C15)H 8,5 8,29092 0,32 

LEU349 i(C2)H 3 2,53845 -0,68 HIS516 iii(C15)H 8,5 8,41654 -0,1 

ALA350 i(C1)H 3 2,88261 -1,67 HIS356 i(C3)OH 9 8,89996 0,14 

LEU428 ii(C7)H 3 2,58495 -1,63 ALA382 ii(C6)H 9 8,70332 0,05 

LEU525 iii(C18)H 3 2,54643 -3,43 LEU429 iii(C15)H 9 8,29092 0 

THR347 ii(C12)H 3,5 3,19531 -1,7 THR431 ii(C6)H 9 8,81261 -0,06 

MET528 iii(C17)OH 3,5 3,39166 -0,5 PHE445 i(C4)H 9 8,62194 0,04 

TRP383 iii(C18)H 4,5 4,1845 -0,44 LYS449 i(C4)H 9 8,77195 -0,36 

PHE425 iii(C14)H 4,5 4,45825 -0,14 LYS531 iii(C17)OH 9 8,73515 0,8 

GLY390 i(C4)H 5 4,98024 -0,81 GLU330 i(C2)H 9,5 9,23638 -0,82 

VAL392 i(C4)H 5 4,90727 -0,06 PHE337 ii(C12)H 9,5 9,41534 -0,13 

LEU402 ii(C7)H 5 4,78041 -0,5 SER341 ii(C12)H 9,5 9,46261 -0,03 

VAL418 iii(C17)OH 5 4,53146 -0,18 SER432 ii(C6)H 9,5 9,26201 0,08 

LYS520 iii(C16)H 5 4,80101 -0,22 ARG515 iii(C15)H 9,5 9,37446 -0,25 

MET522 iii(C16)H 5 4,56093 -0,33 MET543 iii(C18)H 9,5 9,19709 0,18 

LEU540 iii(C18)H 5 4,94298 -0,15 ALA340 iii(C17)OH 10 9,5709 -0,02 
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ILE389 
i(C4)H 5,5 5,45097 

-0,08 
VAL355 i(C2)H 10 9,88903 0,11 

ii(C6)H 5,5 5,54513 LEU409 i(C3)OH 10 9,72178 -0,1 

MET517 
iii(C15)H 5,5 5,03007 

-0,23 
GLN414 iii(C17)OH 10 9,87695 -0,1 

ii(C7)H 5,5 5,64233 CYS417 iii(C17)OH 10 9,83395 0,11 

SER518 
iii(C15)H 5,5 5,07129 

-0,18 
ILE452 ii(C6)H 10 9,96114 -0,03 

ii(C7)H 5,5 5,92218 HIS513 ii(C7)H 10 9,93207 -0,04 

MET342 ii(C12)H 6 5,99039 -0,22 CYS530 iii(C17)OH 10 9,6057 0,03 

LEU345 
i(C1)H 6 5,69417 

-0,37 
PRO535 ii(C12)H 10 9,88441 -0,07 

ii(C11)H 6 6,00985 LEU541 iii(C18)H 10 9,96327 0,04 

ILE386 
i(C4)H 6 5,74707 

0,05 
LYS401 ii(C7)H 10,5 10,4189 -0,62 

ii(C6)H 6 6,22391 ASN407 i(C3)OH 10,5 10,0723 -0,01 

LEU403 i(C3)OH 6 5,56666 0,21 LYS416 iii(C17)H 10,5 10,2588 0,11 

LEU408 i(C2)H 6 5,80673 0,12 PHE435 i(C4)H 10,5 10,0899 -0,42 

GLY420 iii(C16)H 6 5,97879 -0,0002 SER537 ii(C12)H 10,5 10,1795 0,15 

LEU327 i(O3)H 6,5 6,09253 0,25 HIS547 iii(C18)H 10,5 10,0996 0,19 

ASN348 
ii(C11)H 6,5 6,30444 

-0,33 
TYR331 i(C2)H 11 10,6409 0,03 

i(C2)H 6,5 6,68009 MET396 i(C4)H 11 10,5842 -0,08 

ASP351 
i(C2)H 6,5 6,15852 

-1,35 
ASP411 ii(C7)H 11 10,9859 6,6 

ii(C11)H 6,5 6,59706 ARG412 ii(C7)H 11 10,6048 -0,16 

LEU354 ii(C11)H 6,5 6,37363 -0,13 GLU323 i(C3)OH 11,5 11,0368 0,31 

GLU385 
ii(C6)H 6,5 6,21101 

0,43 
SER338 ii(C12)H 11,5 11,0743 0,01 

i(C4)H 6,5 6,83606 GLU380 iii(C18)H 11,5 11,3439 0,05 

ALA405 i(C3)OH 6,5 6,03464 0,2 ALA430 ii(C7)H 11,5 11,0622 -0,08 

LEU410 ii(C9)H 6,5 6,46787 -0,13 LEU539 ii(C11)H 11,5 11,2793 -0,17 

GLU523 iii(C16)H 6,5 6,17944 -0,39 ASP545 iii(C18)H 11,5 11,4888 0,11 

TYR526 iii(C17)OH 6,5 6,47212 -0,01 TRP360 i(C3)OH 12 11,9524 0,005 

VAL534 
ii(C12)H 6,5 6,46433 

-0,05 
CYS381 ii(C6)H 12 11,5437 0,01 

iii(C17)OH 6,5 6,85933 ASN532 iii(C17)OH 12 11,6156 -0,01 

LEU544 iii(C18)H 6,5 6,35712 -0,04 ILE358 i(C3)OH 12,5 12,0175 0,05 

ILE326 i(O3)H 7 6,61533 0,14 LEU379 iii(C18)H 12,5 12,0106 0,01 

SER329 i(C2)H 7 6,57568 0,02 HIS398 i(C3)OH 12,5 12,085 0,02 

ARG352 i(C2)H 7 6,99648 3,22 ILE510 i(C2)H 12,5 12,2509 0,02 

SER395 i(C4)H 7 6,89302 -0,19 GLU542 iii(C18)H 12,5 12,2214 -0,08 
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