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RESUMO 

 

A hipertensão é um fator de risco para o acidente vascular cerebral (AVC), o qual 

predispõe pacientes à deficiências motoras e cognitivas. A atividade excessiva do 

receptor AT1 do cérebro está associada às exageradas respostas simpática e 

hormonal provocadas pelo estresse, vulnerabilidade à isquemia cerebrovascular e 

inflamação cerebral, processos que levam à lesão neuronal. Sendo assim, o uso de 

anti-hipertensivos como o Olmesartana medoxomila (Benicar ®) mostra-se promissor 

na prevenção do AVC seja ele isquêmico ou hemorrágico. Tal fármaco pertence à 

família dos bloqueadores do receptor de angiotensina (BRAs) e atua como agonista 

inverso. Possui alta seletividade e potência para o receptor AT1, é bem tolerado, com 

um perfil de efeito adverso semelhante ao do placebo e tem demonstrado ser mais 

efetivo no tratamento da hipertensão do que outros BRAs. Células endoteliais 

cerebrais e astrócitos, constituintes da barreira hematoencefálica, são ricos em 

receptor AT1 em suas membranas e o grau de afinidade fármaco-receptor depende 

do pH do meio. Regiões cerebrais acometidas por inflamações ou isquemias podem 

alcançar um pH de até 6.2 no meio extracelular, sendo o pH normal igual à 7.3. O 

presente trabalho visa comparar a natureza e proporção de interações 

intermoleculares do olmesartana com o receptor AT1 em um sistema cristalografado 

por raio X sob pH 6.2 e 7.3, assim como quantificar as energias de ligação entre os 

aminoácidos do receptor e o fármaco até um raio de 10Å. Os resultados indicam os 

principais aminoácidos do receptor AT1 que interagem com OLM, assim como os 105 

aminoácidos existentes em um raio de 10Å que somam -588.25kcal/mol em pH 6.2 e 

-411.12 kcal/mol em pH 7.3. Isso implica que a energia de interação do receptor AT1 

com OLM em pH6.2 é maior que em pH 7.3. A hipótese é que os efeitos 

neuroregenerativos do OLM serão mais prolongados em pH patológico, o que pode 

ser potencializado pela maior disponibilidade de angiotensina II para o receptor AT2. 

Nossos dados estão em concordância com os da literatura que elucidam o potencial 

terapêutico desse fármaco em cérebros pós-AVC. 

  

Palavras-chave: Receptor de Angiotensina. Olmesartana. pH. MFCC. DFT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Hypertension is a risk factor for stroke, which predisposes patients to motor and 

cognitive impairments. Excessive AT1 receptor activity in the brain is associated with 

exaggerated sympathetic and hormonal responses caused by stress, vulnerability to 

cerebrovascular ischemia and cerebral inflammation, processes leading to neuronal 

injury. Therefore, the use of antihypertensives such as Olmesartan medoxomil 

(Benicar ®) is shown to be promising in the prevention and treatment of both ischemic 

and hemorrhagic stroke. Olmesartan belongs to the family of angiotensin receptor 

blockers (ARBs) and acts as an inverse agonist. It has high selectivity and potency for 

the AT1 receptor, is well tolerated, with side effect profile similar to placebo and has 

been shown to be more effective in the treatment of hypertension than other ARBs. 

Cerebral endothelial cells and astrocytes, constituents of the blood-brain barrier, are 

rich in AT1 receptor in their membranes and the degree of drug-receptor affinity 

depends on the pH of the medium. Brain regions affected by inflammation or ischemia 

may reach a pH of up to 6.2 in the extracellular medium, with normal pH being 7.3. The 

present work aims at comparing the nature and proportion of intermolecular 

interactions of the olmesartan-AT1 receptor crystal at pH 6.2 and 7.3, as well as 

quantifying the binding energies between the amino acids of the receptor and the drug 

up to a radius of 10Å. The results indicate the main amino acids of the AT1 receptor 

interacting with OLM, as well as the 105 amino acids present in a 10Å radius that add 

-588.25kcal/mol at pH 6.2 and -411.12 kcal/mol at pH 7.3. This implies that the 

interaction energy of the AT1 receptor with OLM at pH6.2 is higher than at pH 7.3. The 

hypothesis is that the neuroregenerative effects of OLM will be longer at pathological 

pH, which may be enhanced by the increased availability of angiotensin II to the AT2 

receptor. Our data are in agreement with those in the literature that elucidate the 

therapeutic potential of this drug in post-stroke brains. 

  

Keywords: Angiotensin Receptor. Olmesartan. pH. MFCC. DFT. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Acidente vascular cerebral e hipertensão 

  

O acidente vascular cerebral (AVC) se caracteriza pela morte de células do 

sistema nervoso devido a um fluxo sanguíneo inadequado (hemorrágico) ou ausente 

(isquêmico) (BRAGA et al., 2003). É a segunda principal causa de morte em todo o 

mundo e sua incidência está aumentando devido ao envelhecimento da população 

(KATAN et al., 2018). Já a hipertensão é o termo médico para a pressão arterial 

elevada (ZATTAR et al., 2013). O AVC é um fator de risco para déficits motores, 

cognitivos e demências como a Doença de Alzheimer e a demência vascular, além da 

própria hipertensão ser um fator de risco para o AVC (BROOKMEYER et al., 1998; 

VERMEER et al., 2003; ELIAS et al., 2004; MATSUMOTO et al., 2009; WIESMANN 

et al., 2013).  

Não menos importante, os processos de senescência celular e 

envelhecimento biológico aumentam a susceptibilidade à isquemia, afinal ambos 

estão relacionados com a fragilidade endotelial e a elevação natural da pressão 

sanguínea (BODIGA et al., 2013). Por fim, acredita-se que o estilo de vida do 

indivíduo, estresses ambientais, infecções periféricas e lesões celulares diretas e 

sucessivas são capazes de alterar o metabolismo do parênquima cerebral, resultando 

em quadros de inflamação crônica (SAAVEDRA et al., 2012; LIU et al., 2015). Levando 

em consideração que a redução de tais fatores de risco é fundamental para prevenir 

o AVC (WERRING et al., 2005), há de se convir que o tratamento precoce e criterioso 

da hipertensão arterial é bem mais viável do que a detecção e remoção de um ateroma 

carotídeo estabelecido, por exemplo (O'BRIEN, et al., 2003). 

  

1.2 Barreira hematoencefálica e o pH cerebral 

  

A barreira hematoencefálica (BHE) forma uma interface regulatória do 

metabolismo e da fisiologia cerebral entre a circulação periférica e o líquido 

cefalorraquidiano (KUÇUK et al, 2002; KAYA et al, 2003; FLEEGAL-DEMOTTA et al., 



9 
 

2009). Caracteriza-se, pois, por uma região de permeabilidade altamente seletiva que 

protege o Sistema Nervoso Central (SNC) de substâncias potencialmente 

neurotóxicas presentes no sangue. Apesar desse entendimento teórico advir do final 

do século XIX, somente nos anos 60 ela foi observada ao nível ultraestrutural por meio 

da microscopia eletrônica. Percebeu-se, então, que os capilares do Sistema Nervoso 

Central (SNC) apresentavam células endoteliais estreitamente unidas, os quais fazem 

contato com [i] os astrócitos, [ii] os pericitos e proteínas da matriz extracelular cerebral 

(MEC) (HAWKINS et al., 2005; STANIMIROVIC et al., 2012; ALVAREZ et al., 2013; 

NAJJAR et al., 2013; LEE et al., 2014).  

A integridade das junções célula-célula entre as células endoteliais confere 

a elevada seletividade da BHE, a qual é responsável por impedir a passagem de 98% 

dos medicamentos da rede vascular sistêmica (BALLABH et al., 2004). Estas junções 

são compostas de diferentes complexos multiproteicos, dentre as quais destacam-se 

a claudina e ocludina. A perda de função dessas biomoléculas está associada à perda 

de seletividade da BHE e a eventos patológicos no cérebro - infecção microbiana, 

câncer, respostas inflamatórias, acidente vascular cerebral, Mal de Alzheimer e 

doença de Parkinson (LIU et al., 2012; ALVAREZ et al., 2013; HAMBY et al., 2010). 

Os astrócitos aparentemente são imprescindíveis para a manutenção do 

tônus vascular dessa região de contato. Sendo assim, acredita-se que distúrbios da 

microvasculatura cerebral provocados por uma deficiência na 

quantidade/funcionamento de tais células podem estar na gênese de diferentes 

doenças e na integridade da BHE (WILLIS et al., 2004). Já as células cerebrais 

chamadas pericitos, não só representam uma camada adicional de estabilidade 

mecânica, mas também são capazes de regular o fluxo sanguíneo capilar (ARMULIK 

et al, 2005). 

Por fim, como elemento não menos importante da BHE, a MEC parece 

servir primariamente como uma âncora para o endotélio através das interações de 

suas proteínas com os receptores endoteliais tipo integrinas. Além disso, tais 

interações célula-matriz podem estimular uma série de vias de sinalização intracelular 

nas células vasculares, neurônios e células gliais de apoio (HAWKINS et al., 2005). 

Por fim, a quebra da MEC pode levar a alterações no citoesqueleto das células 

endoteliais, que por sua vez afeta as proteínas das junções célula-célula e, 

consequentemente, a integridade da barreira com o aumento da permeabilidade desta 

em estados patológicos (CARDOSO et al., 2010). 
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A disfunção da BHE é um elemento-chave da progressão de várias 

doenças do SNC, principalmente devido a uma desregulação da síntese/ativação das 

proteínas metaloproteinases de matriz (MM) (KRAIG et al., 1983). De fato, o papel 

central das MMs na degradação da matriz neurovascular e a gênese de diferentes 

processos patológicos têm sido demonstrados em vários modelos de 

neuroinflamação. Aparentemente, a fisiopatologia da quebra da BHE está intimamente 

relacionada com a perda do controle da síntese/ativação das MMs da MEC. 

Resumidamente: Ativação de MMs   Degradação de proteínas endoteliais  

Disfunção da BHE (↑Seletividade)  Circulação de neurotoxinas no parênquima 

cerebral induz a infiltração de leucócitos e a ativação da micróglia   ↑Resposta 

inflamatória comum às mais diferentes patologias – AVCs e traumatismo crânio-

encefálico (KUÇUK et al., 2002; DEL ZOPPO et al., 2006). 

 

Figura 1 - Componentes da barreira hematoencefálica (BHE). 

 

 

Fonte: Adaptada de Abbott et al., 2010. 

Concomitantemente ao dano, após a interrupção no fluxo sanguíneo, por 

exemplo, durante um acidente vascular cerebral ou devido a um tumor 

metabolicamente ativo ou de um cérebro epiléptico submetido a uma convulsão, 

observa-se uma queda no pH. À medida que o processo inflamatório progride, 

aumenta-se o número de células imunitárias infiltrantes e a intensificação do 

catabolismo energético. A elevação gradual da etapa glicolítica de quebra da glicose 

(Glicólise) e da concentração de ácido lático levam à queda brusca do pH (EDYE et 
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al., 2015). É sabido que o pH extracelular fisiológico do cérebro humano é 

aproximadamente 7.35 (RUFFIN et al., 2014). Entretanto não existe um consenso 

quanto ao pH extracelular sob casos patológicos como durante uma isquemia ou 

processos inflamatórios típicos de um AVC, em que ocorre morte celular localizada. 

Com base na literatura, foi possível constatar que o pH extracelular normal do cérebro 

de ratos é igual à 7.3 (KRAIG et al., 1983; CHESLER, 2003; SIMARD et al., 2006) 

enquanto um pH típico em casos patológicos é igual à 6.2 (EDYE et al., 2015). Como 

o pH fisiológico de ambas as espécies é praticamente o mesmo, considerou-se como 

provável que um pH extracelular cerebral patológico em humanos seja em torno de 

6.2. Vale ressaltar que um estudo detectou tal valor em humanos com abcesso 

cerebral (DAHLBERG et al., 2016).  

De fato, nos quadros de isquemia cerebral a queda do pH local é ainda 

mais agravada. Acontece que o cérebro possui intensa demanda metabólica e poucas 

reservas energéticas, o que o torna frágil em casos de isquemia ou hipoperfusão, 

sendo muito susceptível aos danos isquêmicos. A redução de 20-30% da perfusão 

sanguínea são suficientes para iniciar a cascata isquêmica no cérebro, sendo o tempo 

de isquemia o fator determinante para a extensão e gravidade da lesão (OHTAKI et 

al., 2005; MUNIZ et al., 2004; WHELAN et al., 2010): 

1. Consumo das poucas reservas energéticas que são rapidamente 

esgotadas. Em seguida, a produção de energia se dá quase que 

exclusivamente por Glicólise. Esse processo não apenas produz uma 

quantidade insatisfatória de ATP , mas também é responsável pela 

síntese de grande quantidade de lactato, o qual se decompõe e libera 

íons de hidrogênio (H+); reduzindo, consequentemente, o pH da célula 

nervosa; 

2. O baixo suprimento de ATP desregula a bomba se Na+/K+, o que 

promove alteração no equilíbrio osmótico e ácido-básico da célula. 

Concomitantemente, o maior influxo de sódio (Na+ ), cálcio (Ca++), 

cloretos e água (H2O), como também a saída de potássio (K+ ), 

resultarão na despolarização da membrana de neurônios e células da 

glia, e tumefação celular; 

3. A perda de K+ resulta na redução da síntese de proteínas, aumento da 

permeabilidade das membranas de mitocôndrias e lisossomos, o que 

causa o extravasamento de enzimas para o citoplasma. Essas enzimas 
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ao entrarem em contato com o excesso de Ca++ tornam-se ativas, e 

iniciam o processo de degradação de membranas. Por fim, ruptura 

celular, liberação enzimática na MEC, amplificação da resposta 

inflamatória tecidual e, finalmente, acentuação da morte tecidual. 

1.3 Síntese do peptídeo AngII e sua interação com o receptor AT1  

 

A ativação crônica do receptor de angiotensina tipo 1 pelo peptídeo 

angiotensina II (AngII) pode levar à hipertensão, arritmia cardíaca, acidente vascular 

cerebral, nefropatia diabética e distúrbios metabólicos (AUDOLY et al., 2000; DE 

GASPARO et al., 2000; ZAMAN et al., 2002; KARNIK et al., 2015). Vale ressaltar que 

fármacos capazes de bloquear seletivamente o receptor de Angiotensina tipo I tem 

mostrado proteção superior contra o AVC quando comparados com fármacos que 

reduzem a síntese de AngII como os inibidores da enzima conversora de angiotensina 

(CHRYSANT, 2012). A síntese de Ang II começa com a conversão de 

angiotensinogênio em Ang I pela enzima renina. Ang I é então convertido pela enzima 

conversora de angiotensina (ECA) em Ang II. A Ang II pode se ligar à dois receptores 

principais, nomeadamente os receptores de angiotensina tipo 1 e tipo 2 (NICKENIG, 

2004). Para uma visão geral do processo, ver figura 2. 

 

Figura 2 - Síntese do peptídeo angiotensina II, sua atuação nos receptores AT1 e AT2 e como o 

uso de bloqueadores do receptor de angiotensina (BRAs) previne o AVC. 

 

Fonte: produzido pelo autor. 
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O sistema renina-angiotensina (RAS) no cérebro é fisicamente separado 

do RAS periférico pela BHE, valendo salientar que possui autonomia, sendo 

independente do RAS sistêmico (BODIGA et al., 2013; BIEDERMANN et al., 2015). 

Entretanto, a via de sinalização mediada pelo receptor AT1 tanto na periferia como no 

SNC é dependente de proteínas G heterotriméricas (HUNYADY et al., 2006), quinases 

de receptores acoplados à proteína G (GRKs) do tipo GRK2 e GRK5 e se caracteriza 

pela ativação da fosfolipase A, fosfolipase C, proteina quinase C, fosfolipase D e Ca 

2+/proteína quinase dependente de calmodulina II (DE GASPARO et al, 2000; 

SUMNERS et al, 2002).  

A Ang II, quando em seu sítio no receptor AT1, pode estimular a liberação 

de outros compostos vasoativos e hipertensivos, como vasopressina, aldosterona, 

catecolaminas, citocinas pró-inflamatórias, inibidor do ativador do plasminogênio tipo 

1 (PAI-1), ativação, agregação e adesão plaquetária (levando à quadros de trombose), 

biossíntese de colágeno (levando à fibrose) e acúmulo de lipoproteínas de baixa 

densidade/LDL (levando à aterosclerose) (ZHANG et al, 2000; ZHOU et al, 2005, 

HAAS et al., 2006; FLEEGAL-DEMOTTA et al., 2009; BODIGA et al., 2013). 

Ang II também gera espécies reativas de oxigênio/nitrogênio, 

especialmente o ânion superóxido, através da estimulação do complexo NAD (P) H 

oxidase, o que reduz a biodisponibilidade de um vasodilatador, o óxido nítrico 

endógeno (ARAKI et al., 2009). Vale salientar que as células endoteliais do cérebro e 

os astrócitos (células do SNC responsáveis pela nutrição neuronal e regulação de 

sinapse) contêm um número significante de receptor AT1 (PUEYO et al., 1997; MIN 

et al., 2011) e são a maior fonte de angiotensinogênio no cérebro (O’CALLAGHAN et 

al., 2011). Além disso, o espaço intersticial e líquido cefalorraquidiano são as 

principais fontes de substrato para a formação de Ang II cerebral (BODIGA et al., 

2013).  

Há a expressão de receptores AT1 em todos os órgãos circunventriculares 

(regulam a pressão cerebral e não possuem BHE), nos núcleos paraventricular 

hipotalâmico e do trato solitário (controlam o sistema cardiovascular e a ativação da 

glândula adrenal associada ao estresse) entre outras áreas restritas (ALLOWAY et al., 

1999; LATERZA et al., 2008; SAAVEDRA et al., 2011; BUSNARDO et al., 2013). 

Acredita-se que o peptídeo Ang II, interferons, fatores de crescimento, estrogênios, 
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estatinas, óxido nítrico, hormônio da tireóide e ácido retinóico podem suprimir a 

transcrição do gene do receptor de AT1 em células do músculo liso vascular (CVML) 

de ratos. Em contraste, os glucocorticóides, o fator de crescimento semelhante à 

insulina, a interleucina 6, a eritropoietina e a progesterona induziram uma regulação 

positiva da expressão em CVMLs (KARNIK et al., 2015).  

A elevação de AngII também ocorre em roedores com: i) idade avançada, 

ii) redução de estrogênio na menopausa, iii) hipoperfusão do cérebro, iv) condições 

que comprometem a BHE como a hipertensão neurogênica, permitindo maior 

permeabilidade ou acesso da AngII circulante no SNC (ZAWADA etl al., 2015). 

 

1.4 O receptor de angiotensina tipo 1 

  

O receptor AT1 pertence à superfamília dos receptores acoplados à 

proteína G (RAPG) (MIURA et al., 2007) e pesa 41kDa (GUO et al., 2001). O domínio 

extracelular consiste no terminal N e nos laços extracelulares (LECs), contendo três 

sítios de N-glicosilação. Os três laços intracelulares formam o domínio de ativação da 

proteína G e sua extremidade C-terminal citoplasmática contém locais de fosforilação 

para quinases de serina/treonina e a proteína quinase C (PKC). A estrutura 

tridimensional possui uma arquitetura transmembranar de sete alfa-hélices sendo 

semelhante aos receptores de quimiocinas e opióides (UNAL et al., 2012; XIA et al., 

2013; ZHANG et al., 2015b). 

As inclinações e as extensões das extremidades extracelulares das hélices 

I, V, VI e VII são substancialmente diferentes e conservadas entre os membros da 

família dos receptores acoplados à proteína G, enquanto no lado intracelular, as 

hélices IV e V adotam conformações mais  diversificadas. As hélices II e III, no entanto, 

são quase idênticas para todos os RAPGs (ZHANG et al., 2015b). A porção 

extracelular do receptor AT1 é constituída pelo ECL1 (GLU091 à PHE096) ligando as 

hélices II e III, ECL2 (HISI166 à ILE191) ligando as hélices IV e V e ECL3 (ILE270 à 

CYS274) ligando as hélices VI e VII. Duas ligações dissulfeto permitem a configuração 

espacial da porção extracelular do receptor AT1: CYS18-CYS274, ligando o terminal 

N ao laço ECL3, e CYS101-CYS180 ligando a hélice III ao ECL2. ECL2 por sua vez 

possui uma estrutura secundária de grampo pi (p-hairpin) bastante comum entre os 

RAPGs. Há relatos na literatura de que esse laço serve de epítopo para os auto-
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anticorpos agonistas em casos de pré-eclâmpsia e hipertensão maligna (UNAL et al., 

2012; XIA et al., 2013). 

 

Figura 3 - Receptor de angiotensina tipo I a partir de uma cristalografia por raio X. 

 

Fonte: adaptada do PDB 4ZUD. 
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A porção intracelular contém uma hélice anfipática C-terminal carregada 

positivamente. Ela é regulada por calmodulina e responsável pela ativação e 

conseguinte sinalização da proteína G (SANO et al., 1997; THOMAS et al., 1999; 

MOZSOLITS et al., 2002; ZHANG et al., 2015b). A visão atual é que a ligação da Ang 

II ao receptor AT1 envolve duas pontes salinas, entre o grupo alfa-carboxilo da AngII 

e o aminoácido LYS199 do receptor AT1 e entre o aminoácido ARG002 da Ang II e o 

ASP281 do receptor AT1 (YAMANO et al., 1992; FENG et al., 1995; MIURA et al., 

2003).  

O aminoácido ARG023 no terminal N do receptor AT1 também mostra ser 

essencial para a ligação de AngII. Quanto ao seu posicionamento, a região hidrofóbica 

carboxi-terminal da AngII se encontra no núcleo do domínio transmembrana do 

receptor enquanto a região amino-terminal da Ang II interage com a região extracelular 

do receptor AT1 (KARNIK et al., 2015). Estudos recentes evidenciaram que a maioria 

dos RAPGs, incluindo o receptor AT1, mostra atividade espontânea mesmo na 

ausência de um agonista, em especial sob estresse mecânico independentemente de 

AngII (YASUDA et al., 2007). 

Figura 4 - Descrição da estrutura secundária do receptor de angiotensina AT1 extraída do site 

Uniprot. Em “Helical” estão as sequências que caracterizam as hélices I (28-52), II (65-87), III (103-

124), IV (143-162), V (193-214), VI (241-262) e VII (276-296). 

 

Fonte: Adaptado do site Uniprot.org. 
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1.5 Bloqueadores do receptor de Angiotensina (BRAs) 

 

Os bloqueadores do receptor de angiotensina (BRAs) são comumente 

usados na terapia da hipertensão. Em roedores, os BRAs melhoram os distúrbios 

induzidos pelo estresse, ansiedade e depressão, diminuem a inflamação cerebral e a 

neurotoxicidade das placas β-amilóides e reduzem a lesão cerebral traumática 

(SAAVEDRA, 2012). Um estudo com 65.000 pacientes hipertensos demonstrou que 

o uso de altas doses cumulativas de BRAs está associado a risco reduzido de 

desenvolver Parkinson quando comparado ao uso de β-bloqueadores. Entre 

pacientes com Alzheimer tratados com BRA, a neuropatologia também se mostrou 

reduzida, assim como a cognição mostrou-se melhorada, conferindo 

proteção/integridade neuronal (ZAWADA et al., 2015). Adicionalmente, o programa 

europeu de hipertensão sistólica na terceira idade demonstrou que o tratamento com 

anti-hipertensivos reduz o risco de desenvolver AVC (WIESMANN et al., 2013). 

O aumento da expressão de receptor AT1 cerebral está associado à reação 

inflamatória aguda maciça pós-AVC. Com o uso de BRAs, a produção de outras 

cascatas inflamatórias que possam afetar o parênquima cerebral e a ativação 

excessiva de micróglia e astrócitos são inibidas, reduzindo indiretamente a lesão 

neuronal e conferindo efeito antioxidante (DANTZER et al., 2008). Embora a maioria 

dos BRAs compartilhem uma estrutura molecular similar (grupos de bifenil-tetrazol e 

imidazol) e tem como função em comum a inibição do receptor AT1, pequenas 

mudanças na estrutura molecular resultam em diferenças substanciais no perfil 

farmacológico (NELDAM, 2010). Estudos clínicos têm evidenciado que os BRAs não 

só protegem do declínio cognitivo relacionado ao AVC em pacientes hipertensos, 

como também reduzem a inflamação e a perda cognitiva durante o processo normal 

de envelhecimento (SAAVEDRA, 2012). 

Pelo menos oito BRAs estão clinicamente disponíveis no momento. Sendo 

eles losartana, candesartana, telmisartana, eprosartana, irbesartana, valsartana, 

azilsartana e olmesartana (MIURA et al., 2006). A maioria dos BRAs não atravessa a 

BHE, mas seus efeitos na redução da pressão arterial podem ser consideravelmente 

observados devido ao tratamento prolongado ou em condições patológicas, quando a 

BHE torna-se mais permissiva. Os BRAs são projetados para interagir 

hidrofobicamente com os anéis fenil e se ligarem aos resíduos básicos no receptor 
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AT1 que formam interações iônicas com as porções ácidas dos BRAs (KARNIK et al., 

2015).  

 

1.6 Olmesartana 

 

O fármaco olmesartana (OLM), comercialmente chamado de Benicar ®, foi 

aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) em 2002 é um dos agonistas 

inversos mais recentes pertencente à família dos BRAs (ZHANG et al., 2015a) (ver 

Figura 5). Seus efeitos anti-hipertensivos foram demonstrados em sete estudos 

clínicos randomizados, duplos-cegos e paralelos, controlados com placebo nas fases 

2 e 3 envolvendo um total de 2.693 indivíduos hipertensos, sendo 2.145 no grupo 

tratado com Olmesartana Medoxomila (substância ativa) e 548 no grupo tratado com 

placebo (BENICAR. Dr. Eduardo Mascari Tozzi – CRF/SP n° 38.995. Barueri/SP: 

Daiichi Sankyo Brasil Farmacêutica LTDA, 2016. Bula de remédio).  

 

Figura 5 - Estrutura molecular do fármaco Olmesartana (Benicar ®). 

 

Fonte: Adaptado do banco de dados drugbank.ca. 

 

De fato, uma série de estudos comparativos mostrou eficácia anti-

hipertensiva superior aos outros dessa classe (BRUNNER et al., 2006; CHRYSANT 

et al., 2003; CHRYSANT et al., 2006; OPARIL et al., 2001; OPARIL et al., 2005). 
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Quimicamente, o derivado imidazólico OLM é um pró-fármaco hidrofóbico e com fraca 

basicidade (pKa = 4,3) que é completamente bioativado pela hidrólise do grupo ester 

pelas enzimas esterases durante sua absorção pelo trato gastrintestinal (ver figura 6) 

(BAJERSKI et al., 2010). 

 

Figura 6 - Ativação do pró-farmaco Olmesatana medoxomila em Olmesartana por biotransformação. 

 

Fonte: adaptado de BAJERSKI et al. (2010). 

 

O fármaco OLM combate o AVC isquêmico, pois impede a progressão de 

lesões arteriais decorrente do aumento da pressão arterial, o que aceleraria quadros 

ateroscleróticos. O olmesartana se liga fortemente ao receptor AT1 das células 

endoteliais cerebrais quando sadias, pois o comprometimento da barreira 

hematoencefálica pode alterar o grau de afinidade e o seu efeito farmacológico 

(ARAKI et al., 2009). Em termos cerebrais, o OLM é capaz de impedir quase que 

completamente a desregulação vascular induzida por beta-amilóide, atenuar 

parcialmente o comprometimento da plasticidade sináptica do hipocampo (TAKEDA 

et al., 2009), como também reduzir o volume de edemas e regiões infartadas 

(HOSOMI et al., 2005; OYAMA et al., 2010) em modelos animais. Em 2014, foi 

observado que a redução ou descontinuação temporária desse anti-hipertensivo em 

pacientes com AVC agudo agrava a resposta oxidativa, o que desfavorece a eficácia 

do tratamento. Entretanto, um grau de tolerância isquêmica foi alcançado após a 

administração contínua de OLM, mostrando níveis reduzidos de NOX-4, VEGF, BDNF 

e GFAP (moléculas pró-inflamatórias) em 14 dias após oclusão arterial induzida em 

modelos animais (GUTIÉRREZ-FERNÁNDEZ et al., 2014).  
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1.7 Modelagem molecular 

  

Na atualidade, a indústria farmacêutica se beneficia de estudos feitos in 

silico para produzir drogas com maior eficácia, menor custo e tempo, ou seja, para o 

aprimoramento do “Design de Fármacos”. Tais estudos levam em consideração não 

apenas a química mas significativamente a física para oferecer uma aproximação 

plausível da estrutura tridimensional e energia do sistema fármaco-alvo. Porém, vale 

salientar que o ramo da Modelagem Molecular é muito mais abrangente, sendo 

possível estudar nanomateriais e até mesmo interação proteína-proteína ou com 

DNA/RNA (PIMENTEL et al., 2013). 

Dependendo do tamanho do sistema a ser estudado, da finalidade e do 

tempo que se tem para que o cálculo seja feito, pode-se optar por uma abordagem 

clássica como o docking, na qual o cálculo é rápido porém pouco preciso ou uma 

abordagem quântica como o DFT (Density Functional Theory), mais lento, todavia 

mais preciso. Existem também os cálculos híbridos, chamados de QM/MM (quantum 

mechanics/molecular mechanics) que se utilizam das duas abordagens (FRIESNER 

et al., 2005). Cálculos quânticos são quase sempre mais requisitados que os clássicos 

por não considerarem as partes dos sistemas como esferas e sim como partes 

dinâmicas e carregadas (elétrons e núcleos atômicos), o que por sua vez torna o 

processo mais demorado, se limitando a sistemas pequenos e necessitando de 

processadores de altíssima performance. Tais cálculos podem ser precedidos por 

técnicas de fragmentação para otimizar o tempo de processamento, como por 

exemplo o MFCC (Molecular Fractionation with Conjugate Caps), o qual considera as 

moléculas adjacentes (caps) como parte do sistema a ser calculado (DANTAS, et al., 

2015).  

Além do MFCC, dois outros pontos devem ser considerados: as cargas 

pontuais do sistema e o uso de um funcional e base conjugada adequados. Cargas 

pontuais mimetizam o ambiente eletrostático do sistema como um todo, tornando o 

valor energético final da interação mais condizente ou mais próximo da realidade 

(SVÄRD et al., 2009). É importante ressaltar que atribuir cargas pontuais no lugar dos 

átomos das moléculas do sistema torna o cálculo mais rápido (WANG et al., 2013). 

Os funcionais e suas configurações de bases são equações que permitem expandir 

os orbitais atômicos em funções de ondas tornando o cálculo computacionalmente 
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viável (JENSEN, 2013). Softwares, como o Gaussian 09W, se baseiam em tais 

funcionais para gerarem o resultado em Hartree–Fock  (o qual posteriormente é 

convertido em kcal/mol, referente à energia da interação molecular estudada). B97D-

cc-pvtz por exemplo é considerado um dos melhores e mais recentes para sistemas 

biológicos por fazer correções que incluem a presença de interações de dispersão 

(PEVERATI et al., 2008). 
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2 OBJETIVOS 

  

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar os tipos de interações intermoleculares e calcular a energia de interação 

entre o receptor de angiotensina tipo 1 e o fármaco Olmesartana a partir do 

Fracionamento Molecular por Capas Conjugadas (MFCC) e pelo método ab initio da 

Teoria do Funcional da Densidade (DFT) em pH fisiológico (7.3)  e pH patológico (6.2). 

  

2.2  Objetivos específicos 

 

 Quantificar as energias de interação entre os resíduos do receptor AT1 e o 

fármaco Olmesartana sob pH 7.3 e 6.2; 

 Descrever, com base na Teoria do Funcional da Densidade (DFT), as 

interações mais pertinentes e avaliá-las de acordo com a sua importância; 

 Realizar uma comparação dos dados obtidos com os dados descritos na 

literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A estrutura cristalográfica utilizada como input para a realização dos 

cálculos do estudo in silico foi obtida a partir do banco de dados Research 

Collaboratory for Structural Bioinformatics - Protein Data Bank (RCSB/PDB). Este 

repositório contém informações sobre estruturas 3D de moléculas biológicas, incluindo 

proteínas e ácidos nucléicos. A estrutura cristalografada por raio X é identificada com 

o código 4ZUD e caracteriza o complexo Receptor de Angiotensina tipo 1  acoplado 

ao fármaco Olmesartana com uma resolução ótima de 2.8Å (ZHANG et al., 2015a). 

Também foi feito o estudo da configuração do estado de protonação em pH fisiológico 

e patológico do ligante (OLM), utilizando a versão do código 6.2.2 do programa Marvin 

Sketch (Marvin Beans Suite, ChemAxon), e dos aminoácidos do receptor AT1 no 

programa PROPKA 3.1, respectivamente (SØNDERGAARD et al., 2011). Apesar dos 

cálculos do PROPKA serem, em alguns casos, susceptíveis à geometria do bolsão de 

ligação do fármaco, o estado de protonação dos aminoácidos dentro do raio de 10.0 

Å do bolsão não foi afetado quando considerado antes e depois da etapa de 

otimização do sistema.   

 

3.1 Cálculos clássicos 

 

Toda a estrutura cristalográfica é submetida a uma otimização geométrica 

usando o campo de força clássico CHARMm (Química da Harvard Molecular 

Mechanics). Este campo de força utiliza métodos de física clássica e mecânica 

quântica, sendo parametrizado para sistemas especificamente orgânicos de classes, 

tamanhos e níveis de complexidade distintos, o que traz uma precisão maior para os 

cálculos (GUMBART et al., 2007; MOMANY et al., 1992). Tal otimização inclui a adição 

de hidrogênios e cadeias laterais faltantes, estando as demais moléculas do sistema 

previamente fixadas para que este aprimoramento mantenha o cristal condizente com 

os dados experimentais (cristalografia por raio-X). As tolerâncias de convergência 

foram definidas para 105 kcal.mol-1 (variação total de energia), 0,001 kcal.mol-1 Å1 

(RMS gradiente) e 105 Å (deslocamento atômico máximo).  
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3.2 MFCC 

 

O MFCC possui uma relevância considerável no estudo computacional de 

sistemas biológicos por otimizar (reduzir) o tempo de cálculo computacional e envolve 

a fragmentação do sistema a ser calculado em quatro partes considerando o 

aminoácido principal (R de resíduo), os aminoácidos adjacentes (C de capas) e o 

fármaco (L de ligante), tornando o cálculo viável e eficaz (ZHANG et al., 2003). 

A energia de interação entre OLM e o receptor AT1 é calculada através do 

formalismo baseado em MFCC ou melhor, incluindo as interações eletrostáticas 

circundantes em todas as etapas através do uso de cargas pontuais, o chamado 

esquema MFCC (EE-MFCC) de incorporação eletrostática. Por questões didáticas, 

rotulamos o ligante de L e o resíduo interagindo com ele como Ri, denotando o índice 

do i-resíduo aminoácido. A capa Ci (Ci *) é formada a partir do resíduo vizinho ligado 

covalentemente ao grupo amina (carboxila) do resíduo Ri ao longo da cadeia proteica, 

fornecendo uma melhor descrição de seu ambiente eletrônico. Além disso, CPC 

representa o conjunto de todos os aminoácidos cristalográficos, sem o resíduo de 

referência (Ri) e tampões (Ci e Ci *), onde cada átomo é substituído pela carga 

atômica correspondente. Para estas estruturas fragmentadas e eletrostaticamente 

incluídas, a energia de interação entre o ligante e os fragmentos individuais, EIEE-

MFCC (L-Ri), é calculada de acordo com a seguinte equação: 

 

EIEE-MFCC(L–Ri) = E(L–CiRiCi*–CPC) - E(CiRiCi*–CPC) - E(L–CiCi*–CPC) + 

E(CiCi*–CPC) 

 

onde o primeiro termo, E (L – CiRiCi * –CPC), é a energia total do sistema formado 

pelo ligante e pelo resíduo capado; o segundo termo, E (CiRiCi * –CPC), é a energia 

total do resíduo com as capas; o terceiro termo, E (L-CiCi * –CPC), é a energia total 

do sistema formado pelas capas e pelo ligante; enquanto o quarto e último termo, E 

(CiCi *–CPC), é a energia das capas com ligações oscilantes hidrogenadas. Para cada 

termo, a presença da distribuição das cargas pontuais dos resíduos remanescentes 

(excluindo o ligante, o resíduo de referência e os limites em cada um) é incluída no 

cálculo (HALL et al 1984; SMITH et al, 1986). Isso torna o efeito eletrostático do 

ambiente mais realista do que os modelos contínuos usuais devido à sua capacidade 
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de reproduzir com maior precisão a heterogeneidade do ambiente proteico (COSTA 

et al., 2012). 

  

3.3 Cálculos quânticos 

 

Os cálculos energéticos de interação entre cada aminoácido (resíduo) e o 

fármaco (ligante) foi realizado com o código G09 dentro do formalismo da teoria do 

funcional de densidade (DFT) em um raio de 2Å à 10Å com intervalos de 0.5Å, 

utilizando-se o funcional B97D e o conjunto de base cc-pvtz, incluindo termos de 

dispersão para melhorar a descrição das interações não covalentes (GRIMM, 2006; 

ALBUQUERQUE et al., 2014). Este funcional foi utilizado em estudos prévios 

juntamente com a correção de dispersão D3 sob vácuo e o modelo de solvência 

contínuo COSMO por Anthony e Grimme para calcular a energia de ligação de alguns 

complexos proteína-ligante dentro do esquema MFCC (ANTONY et al., 2012). 

É importante notar que os cálculos da DFT foram realizados para cada 

termo da equação mencionada na seção anterior, no caso: E(L-CiRiCi*-CPC), 

E(CiRiCi*-CPC), E(L-CiCi*-CPC ) e E(CiCi*-CPC).  

Certas energias de interação fármaco-receptor consideradas relevantes só 

podem ser precisamente detectadas utilizando o cálculo quântico baseado no DFT 

quando há uma representação do meio eletrostático através de cargas pontuais. Em 

casos como este, a carga eletrostática é incluída no cálculo substituindo os átomos 

ao redor do sistema capa-resíduo-capa-ligante por cargas, permitindo assim 

correções significativas das energias de tais interações. Vale salientar que a diferença 

é bem pequena para todos os resíduos quando cargas pontuais são explicitamente 

incluídas no cálculo. Entretanto, existem desvios notórios na energia de interação 

fármaco-resíduo quando não são consideradas. Logo, cargas pontuais promovem 

uma descrição melhor da distribuição eletrônica do sistema em cada etapa do 

esquema de MFCC e cálculo quântico conseguinte (DA SILVA et al., 2018). 
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3.4 Critério de convergência 

 

Para evitar a falta de interações importantes, foi realizado um estudo de 

convergência da energia de ligação total em função do raio do bolsão de ligação do 

ligante, limitando o número de resíduos de aminoácidos a serem analisados e com 

isso otimizando o tempo de cálculo (COSTA et al., 2012). Considerou-se a energia de 

interação individual desses resíduos de aminoácidos dentro de esferas imaginárias 

com um raio de bolsão r centrada no ligante, sendo r = R / 2, para R = 1, 2, 3, 4, ... 

Nn, Nn sendo os próximos números naturais na sequência (DANTAS et al, 2015). O 

raio do bolsão de ligação r alcança a convergência quando a variação de energia no 

raio subsequente é menor que 5%. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A carga do ligante (OLM) é a mesma em ambos os pHs, porém o que difere os 

2 sistemas é protonação de alguns resíduos específicos (aminoácidos do receptor 

AT1). Considerou-se a região i do OLM como sendo a porção com o anel tetrazólico 

e seu aromático, a região ii sendo a porção com um anel aromático e a região iii sendo 

a porção com o anel imidazólico e seus grupamentos carboxil, hidroxil e metil (ver 

Figura 7). 

 

Figura 7 - A: Regiões i, ii e iii do OLM evidenciando os átomos carregados negativamente. B: Mapa 
eletrostático do OLM. Em vermelho são evidenciadas as regiões carregadas negativamente. 

 

 
Fonte: produzida pelo autor. 

 

A partir do gráfico de convergência (Gráfico 1) observamos que a energia de interação 

é mais negativa (mais atrativa) em pH patológico (6.2), ocorrendo convergência 

energética (variação menor que 5% nos três últimos raios) entre os 8.5 e 10Å. Isto 

implica que os aminoácidos em uma distância maior que esse último raio não 

interferem significativamente na ligação do receptor ao OLM (DANTAS et al., 2015; 

BEZERRA et al., 2017; NETO et al., 2018). De fato, os 105 aminoácidos - 42.85%, 

26.66%, 18.09%, 8.57% e 3.80% são apolares, polares, aromáticos, básicos e ácidos 

respectivamente – englobados por um raio de 10Å possuem uma energia de ligação 

total de -588.25kcal/mol e -411.12 kcal/mol em pH 6.2 e 7.3 respectivamente. Isso 

implica que a afinidade do receptor AT1 com o fármaco OLM é mais intensa em 
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ambientes ácidos do que em condições fisiológicas normais, resultado provavelmente 

inédito na literatura científica. 

 

Gráfico 1 - Variação da energia de interação fármaco-resíduo em função da distância (raio). Os 

aminoácidos que contribuem para o aumento e redução do grau de afinidade fármaco-receptor estão 

destacados. 

 

Fonte: produzida pelo próprio autor. 

 

Todas as energias de interação individuais resíduo-OLM estão dispostas na 

Tabela 1. Em “ligante”, lê-se de trás para frente: Ex.: i(C14)N4 = nitrogênio 4 do 

carbono 14 da região i interagindo com o aminoácido em questão. Pelo Gráfico 2, que 

apresenta os resíduos mais importantes para a complexação do OLM no receptor AT1, 

percebe-se que ARG167, ALA163, LYS199, HIS166, LYS102, ILE164, HIS183, 

ASN168 e LEU195 interagem com a região i do ligante; ASP281, ARG93, GLU91, 

ASP263, ARG23 e HIS24 com a região ii. Dos 105 resíduos de aminoácidos avaliados 

até o raio de convergência, 36 se ligam à região i do ligante (pH6.2: -528.38 kcal/mol; 

pH7.3: -378.07 kcal/mol ), 12 à região ii (pH 6.2: -16.18 kcal/mol; pH 7.3: -28.29 

kcal/mol) e 57 à região iii (pH 6.2: -349.57 kcal/mol; pH 7.3: -10.36 kcal/mol). Apesar 

da região iii do OLM interagir com um maior número de aminoácidos do receptor, é na 

região i que os aminoácidos mais atrativos se ligam, como ARG167, indicando a 

importância quantitativa e qualitativa dessas regiões. Vale ressaltar que a região iii é 
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responsável pela maior parte das interações repulsivas do sistema. Este tipo de 

informação pode ser bastante útil no desenvolvimento de fármacos, uma vez que 

evidencia os principais grupos funcionais e regiões do ligante. 

Tabela 1 - Valores energéticos da interação de todos os 105 aminoácidos do receptor AT1 até o raio 

de 10Å com o fármaco OLM. 

 

 

Fonte: produzida pelo próprio autor. 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Painel energético dos resíduos com maior variação energética em função do pH. Os raios 

em Ångström (Å) e as regiões do fármaco que interagem com os resíduos também são evidenciados. 
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Fonte: produzida pelo próprio autor. 

 

Sabe-se que os motivos/segmentos estruturais podem apresentar um 

movimento diferente após a interação com ligantes, o que ocasiona efeitos em nível 

de ativação de proteínas (MCCORVY et al., 2015). Para uma compreensão mais 

detalhada do biocomplexo em estudo, os aminoácidos dentro do raio de convergência 

foram separados por segmentos. Das energias de maior atração até as mais 

repulsivas (kcal.mol-1), temos respectivamente em pH de 6,1 e 7,3: ECL3 (-389,08 e 

-270,61); TM5 (-75,5 e -67,47); ECL2 (-63,46 e -48,41); ECL1 (-51,39 e -35,97); TM3 

(-39,41 e -49,93); TM7 (-25,46 e 24,96); TM2 (-8,15 e -21,35); TM1 (-6,2 e -9,72); TM4 

(5,34 e 0,86); TM6 (9,24 e 7,02); ECL4 (55,82 e 49,63). Os aminoácidos ARG23, 

HIS24, GLU91, ARG93 e HIS183 localizam-se em EL1; LYS102 em TM2; ALA163, 

ILE164 e HIS166 em TM4; ARG167 e ASN168 na folha beta extracelular; LEU195 e 

LYS199 em TM5; ASP263 em TM6 enquanto ASP281, em TM7 (ver Figura 8).  

 

 

 

Figura 8 - Contribuição energética das hélices e alças do receptor AT1 em pH 7.3. 
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Fonte: produzida pelo próprio autor. 
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No bolsão de interação (Figura 9), há aminoácidos com estados de 

protonação diferentes do convencional nos pHs ácido (6.2) e fisiológico (7.3). Em 

ambos os pHs, HIS166 e ASP74 possuem cadeia carregada positivamente e neutra 

devido a seus pkas de 7.58 e 8.44 respectivamente. Já os resíduos His24 e 183 estão 

neutros (positivamente carregados) no pH de 7.3 (6.2). Por fim, o resíduo ASP281 

apresenta seu grupo carboxil neutro no pH ácido.  

Em ambiente de elevada acidez, o fármaco permanece com sua carga 

forma -2, porém interage mais fortemente por forças iônicas com as Histidinas 24 e 

183, agora com seus respectivos grupamentos imidazois positivamente carregadas. 

Além disso, interage com ASP281 (em pH 7.3 carregados negativamente e pH6.2 

neutros) com uma menor energia repulsiva. Esses resíduos de aminoácidos são 

determinantes para o maior acoplamento OLM-ATI em pH ácido. 

Figura 9 - Bolsão das interações fármaco-receptor destacando os aminoácidos com estados de 

protonação diferentes do convencional nos pHs ácido (6.2) e fisiológico (7.3). Em salmão OLM, em 

azul HIS24, 166 e 183 e em rosa ASP281 e ASP74. 

 

Fonte: produzida pelo autor. 
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Segundo a literatura, o aminoácido ARG167 não é conservado em outros 

GPCRs, conferindo maior especificidade ao OLM pelo receptor AT1, o qual forma uma 

ponte salina e uma rede de ligação de hidrogênio com ambas as extremidades do 

fármaco, o que condiz com nossos resultados (Figura 10C). Esse posicionamento da 

ARG167 confere uma afinidade específica de BRAs para o receptor AT1, não havendo 

relatos de ligação cruzada com outros GPCRs (ZHANG et al., 2015a; KELLICI et al., 

2016). 

Enquanto alguns achados estruturais (ZHANG et al., 2015a) indicavam um 

efeito negativo irrisório da mutação na LYS199, dizendo não ser crucial para a ligação 

OLM-receptor AT1, outros, mais recentes, evidenciaram a importância da LYS199 

para a ligação com OLM, relatando que esta faz interações hidrofóbicas, tais como p-

cátion (KELLICI et al., 2016). A energia de ligação de -67.72 (-73.58) kcal/mol em pH 

6.2 (pH 7.3) da LYS199 demonstra a sua relevância no bolsão de interação, contudo 

a sua atratividade. Logo não poderia ser justificada por uma simples interação 

hidrofóbica. De fato, além deste, há um contato de forte caráter iônico entre a cadeia 

lateral lysil carregada e o anel imidazólico do ligante a uma distância de 6.6 A (Figura 

10C). Aminoácidos como ARG167, TRP84 e TYR35, TYR113, HIS256 e GLN257 têm 

sido relatados como críticos para a ligação da maioria dos BRAs (KELLICI et al., 2016; 

ZHANG et al., 2015a). Entretanto, dentre estes, apenas ARG167 mostrou ter energia 

de interação considerável. 
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Figura 10 - Interações principais. (A) aminoácido polar neutro ASN168 e os aminoácidos apolares 

ALA163 e ILE164. (B) polares ácidos GLU91, ASP263 e ASP281. (C) polares básicos ARG23, HIS24, 

ARG93, LYS102, HIS166, ARG167, HIS183 e LYS199. 

 

 

Fonte: produzida pelo próprio autor. 
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  As interações de BRAs com os resíduos TYR87 (2.5Å), SER105 (2.5Å), 

VAL108 (2.5Å), LEU112 (2.5Å), ILE288 (2.5Å), TYR292 (2.5Å),  PHE77 (3Å), SER109 

(3Å), PHE182 (3Å), ALA163 (3.5Å), são ditas como responsáveis em dar a forma ao 

bolsão de ligação do receptor AT1 aos diferentes BRAs (KARNIK et al., 2015). Seus 

respectivos valores energéticos em kcal/mol para pH 6.2 e 7.3 foram: -10.04 e -10.69; 

-5.2 e -3.23; -8.52 e -9.14; -4.69 e -9.06; -6.49 e -6.85; -4.83 e -5.04 ; 0.33 e -2.27; -

6.3 e -5.12; -12.37 e -12.22; -13.96 e -3.96 respectivamente. Um estudo prévio indicou 

que a ativação dos receptores acoplados à proteína G se inicia por rotação anti-horária 

transmembranar das hélices III e VI seguida de mudanças na conformação do 

receptor, e que as interações entre o grupo hidroxil do OLM e TYR113 na hélice III e 

entre o grupo carboxil do OLM e HIS256 na hélice VI são consideradas essenciais 

para a potente atividade agonista inversa do OLM (MIURA et al., 2006). 

Tais dados diferem dos nossos resultados visto que TYR113 mostrou maior 

probabilidade de ligação na região i(C11)H22 (a porção hidroxil encontra-se na região 

iii do ligante) enquanto HIS256, na região ii(C6)H19 (a porção carboxil está presente 

na região iii, ver figura 6). TYR113 obteve energia de -0.85kcal/mol (pH6.2) e 

1.79kcal/mol (pH7.3) e HIS256 obteve respectivamente energias repulsivas de 

3.27kcal/mol e 2.59kcal/mol. 

Quanto ao aspecto fisiológico, vale ressaltar o papel relevante do receptor 

AT2 (rAT2), que em contraste com a ativação de AT1, pode ser considerado integrante 

de um sistema de reparo endógeno. Sua atividade acentuada media danos teciduais, 

sendo capaz de inibir o fator nuclear kB (importante para a expressão de citocinas 

pró-inflamatórias) e reduzir os níveis de interleucina 6 (ROMPE et al., 2010). Outro 

estudo evidenciou que o rAT2 neuronal é ativado consideravelmente em resposta a 

uma isquemia cerebral local, o que se associa ao aumento em número de ramificações 

neuronais (sinapses) no cérebro isquêmico de ratos. Também constatou-se demanda 

de sua ativação para gerar efeitos neuroprotetores associados ao bloqueio do receptor 

AT1 in vivo (LI et al., 2005).  

Trabalhos anteriores têm mostrado o papel neurovascular, 

neuroregenerativo e antioxidante do OLM. A extensão da área lesionada por AVC e 

os níveis de NOX-4, VEGF e BDNF (marcadores inflamatórios) foram reduzidos em 

cérebros de ratos tratados com OLM (GUTIÉRREZ-FERNÁNDEZ et al., 2015), sendo 

também capaz de aumentar o relaxamento vascular induzido por acetilcolina e 
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promover proteção vascular em ratos (TAKAI et al., 2009). Adicionalmente, o 

sinergismo do OLM com azelnidipina demonstrou prevenir o volume de infarto 

espontâneo, aumentar a proteção neurovascular e reduzir o estresse inflamatório em 

ratos (OMOTE et al., 2014). Um estudo em humanos constatou que OLM é capaz de 

aumentar os níveis de peroxiredoxina e do complexo oxLDL/β2GPI (indicando seu 

papel como antioxidante) e Ang(1-7), um indicador de vasoproteção (TADA et al., 

2015). Outro estudo constatou que pacientes hipertensos ou com histórico de AVC 

passam a ter a autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral (hemodinâmica) 

melhorada e reabilitação promissora (MATSUMOTO et al., 2009).  

Visto que a energia de interação entre OLM e o receptor AT1 é maior em 

pH patológico, dois mecanismos possivelmente se potencializam entre si quando OLM 

se acopla ao receptor AT1 em tais circunstâncias: A cascata de sinalização (de reparo 

do tecido lesionado) deste agonista inverso ocorrerá por tempo prolongado; a 

angiotensina II estará mais disponível para se ligar ao receptor AT2, a qual também 

atua sinalizando processos anti-inflamatórios. Diante disso, pode-se indagar se a 

aplicação direta de OLM intratecal durante uma crise de AVC seria efetiva para reduzir 

os danos celulares e restaurar mais rapidamente o pH fisiológico na área acometida. 

Apesar de ser prescrito para tratar a hipertensão, uma abordagem terapêutica dos 

efeitos diretos do OLM no tecido neuronal lesionado por AVC ainda precisa ser 

validada em animais e humanos. 
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5 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

O receptor de angiotensina tipo 1 é crucial na regulação da pressão arterial, 

além de participar de processos inflamatórios e estar envolvido com o estresse 

oxidativo, fazendo dele um importante alvo de pesquisas farmacológicas. Dessa 

forma, cálculos in silico das energias de interação desse receptor com seus 

bloqueadores sob pHs fisiológico e patológico podem elucidar melhor a modulação da 

sua atividade em casos como no AVC. O perfil de energia interação do complexo 

receptor AT1-OLM foi baseado na Fragmentação Molecular com Capas Conjugadas 

(MFCC) e na Teoria do Funcional da Densidade (DFT) com o intuito de otimizar o 

cálculo e torná-lo mais preciso. O critério de convergência foi alcançado em um raio 

de 10Å e os aminoácidos que mostraram maior relevância para a ligação do complexo 

e contraste nos 2 pHs (fisiológico e patológico) foram: ARG167, ARG23, ARG93, 

LYS199, LYS102, HIS166, HIS183, HIS24, ASP263, ASP281, GLU91, ALA163, 

ILE164, LEU195 e ASN168. Também foi feita a descrição energética de outros 

aminoácidos experimentalmente relevantes, bem como as regiões do ligante OLM. As 

análises in silico corroboram com a hipótese de que OLM possui um potencial 

promissor no tratamento direto do AVC visto a energia de interação ser maior em pH 

patológico (6.2) que caracteriza um ambiente pós-AVC do que em pH fisiológico (7.3). 

Todavia, mais estudos, pré-clínicos e clínicos, devem ser realizados validando assim 

o uso deste anti-hipertensivo para tal finalidade. 
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