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RESUMO 

 

A Doença pelo Vírus Ebola (DVE) é responsável por surtos fatais de infecção, 
marcadamente pelos casos de epidemia no oeste da África. Segundo a OMS – 
Organização Mundial da Saúde, o surto de Ebola de 2014 produziu mais 
mortes que todos os surtos de ebola anteriores em conjunto. O envelope desse 
vírus é estruturalmente constituído por trímeros de uma glicoproteína (GP), que 
é clivada por furinas para formação das subunidades GP1 e GP2. Estas estão 
relacionadas à ancoragem e a fusão do vírus na célula do hospedeiro, 
respectivamente. A região FL (Fusion Loop region), contida na subunidade 
GP2, também chamada de “laço de fusão”, comporta-se como sítio de ligação 
KZ52 de um potente inibidor, o Toremifeno. Esse ligante age primordialmente 
como um antagonista de receptores de estrogênio durante ciclos de reposição 
hormonal, contudo estudos recentes demostraram uma forte e efetiva ligação 
com a glicoproteína do vírus Ebola. De fato, ensaios concisos de deslocamento 
térmico apontam que o Toremifeno quando ligado causa desestabilização de 
GP e desencadeia prematuramente a ativação de GP2, dessa forma impedindo 
a fusão entre o vírus e o endossoma do hospedeiro. Nessa dissertação, 
técnicas de Modelagem Molecular, especialmente o Método de Fracionamento 
Molecular com Capas Conjugadas (MFCC), foi utilizado no cálculo das 
energias de ligação entre os resíduos de aminoácidos da glicoproteína GP do 
vírus Ebola e o fármaco Toremifeno, no intuito de caracterizar energeticamente 
a afinidade a formação desse biocomplexo. A compreensão estrutural e 
energética do complexo toremifeno-GP1/GP2 revelará o mecanismo inibitório 
desse ligante e, subsequentemente, guiará o desenvolvimento de drogas anti-
Ebola, até então inexistentes. Como resultados, [i] os resíduos ASP522 (-10,39 
Kcal/mol), GLU100 (-8,59 Kcal/mol), TYR517 (-6,50 Kcal/mol), THR519 (-3,24 
Kcal/mol),  LEU186 (-2,77 Kcal/mol) e LEU515 (-2,76 Kcal/mol) são os 
principais responsáveis pela estabilidade do complexoToremifeno/GP1-GP2 do 
vírus Ebola; [ii]a ordem de relevância interacional das regiões do fármaco é i 
(e4: -63,02 kcal/mol; e40: -26,39) >iii (e4: -23,66 kcal/mol; e40: -21,11 
Kcal/mol)> ii(e4: -10,36 kcal/mol; e40: -10,13 Kcal/mol); [iii]em termos de 
contribuição energética das estruturas secundárias do receptor GP1/GP2, a 
folha β-11 (GP1) e a folha β-18 (GP2), são as que possuem mais aminoácidos 
permissíveis ao acoplamento do ligante, já a folha β-10 (GP1) e a hélice α-18 
(GP2)possuem os resíduos que causam repulsão do ligante ao bolsão de 
acoplagem. 
 
 
Palavras-chave:Ebola. Modelagem molecular. MFCC. Toremifeno. Complexo 
glicoproteico GP1/GP2. 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Ebola virusdisease (EVD) is responsible for outbreaks of infection, markedly by 
epidemics in West Africa. According to the WHO - World Health Organization, 
the Ebola of 2014 produced more deaths than all the successes of the previous 
ebola together. The in vitro virus envelope consists of trimer of a glycoprotein 
(GP), which is formed by proteins for the formation of GP1 and GP2 subunits. 
These are related to the anchoring and fusion of the virus in the host cell, 
respectively. A FL region (Fusion Loop region), contained in the GP2 subunit, 
also called the fusion loop, behaves as the binding site KZ52 of a potent 
inhibitor, Toremifene. This ligand acts primarily as an estrogen receptor 
antagonist during hormone replacement cycles, more recent study 
demonstrated strong and effective binding with an Ebola virus glycoprotein. In 
fact, tests of classical performance indicators were triggered by GPD and the 
activation of GP2 was triggered prematurely, which prevents the fusion between 
the virus and the host endosome.In this dissertation, Molecular Modeling 
techniques, especially the Molecular Fractionation Method with Conjugated 
Coats (MFCC), were used to calculate the binding energies between the amino 
acid residues of the GP glycoprotein of the Ebola virus and the drug 
Toremifeno, to characterize energetically the affinity to the formation of this 
biocomplex. The structural and energetic understanding of the toremifene-GP1 / 
GP2 complex will reveal the inhibitory mechanism of this ligand and, 
subsequently, will guide the development of previously non-existent anti-Ebola 
drugs. As results, residues ASP522 (-10.39 Kcal / mol), GLU100 (-8.59 Kcal / 
mol), TYR517 (-6.50 Kcal / mol), THR519 (-3.24 Kcal / mol ), LEU186 (-2.77 
Kcal / mol) and LEU515 (-2.76 Kcal / mol) are mainly responsible for the 
stability of the Ebola virus Toremifene / GP1-GP2 complex; The order of 
interactional relevance of drug regions is i (e4: -63.02 kcal / mol; e40: -26.39)> 
iii (e4: -23.66 kcal / mol; e40: -21, 11 Kcal / mol)> ii (e4: -10.36 kcal / mol; e40: -
10.13 Kcal / mol); [iii] in terms of the energy contribution of the secondary 
structures of the GP1 / GP2 receptor, the β-11 (GP1) leaf and the β-18 (GP2) 
leaf are the ones that have the most permissible amino acids at the binder 
coupling, β-10 (GP1) and the α-18 (GP2) helix have the residues that cause the 
binder to repulse to the coupling pocket. 

 

Keywords: Ebola. Molecular modeling. MFCC.Toremifene. GP1/GP2 complex. 
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Figura 1 - Vírus Ebola visualizado por microscopia eletrônica de 
transmissão. 

 

Figura 2 - Vírus Ebola visualizado por microscopia eletrônica de 
transmissão. 

Fonte: Centro para Controle e Prevenção de Doenças (2014a). 

 

Fonte: Centro para Controle e Prevenção de Doenças (2014a). 

1 INTRODUÇÃO 

 

O vírus Ebola provoca uma doença aguda e grave que muitas vezes é 

fatal se não for tratada. A doença do vírus Ebola (DVE) apareceu pela primeira 

vez em 1976 em 2 surtos simultâneos, um no que é agora, Nzara, Sudão do 

Sul e outro em Yambuku, República Democrática do Congo. O último ocorreu 

em uma aldeia perto do rio Ebola, da qual a doença toma seu nome. 

As infecções pelo vírus Ebola (EBOV) causam doenças graves em seres 

humanos e, após um período de incubação de 3 a 21 dias, os pacientes 

apresentam sintomas gripais gerais antes de uma rápida progressão para 

doença avançada caracterizada por hemorragia, falência multipla dos órgãos e 

choque. (QIU, 2014; BAH, 2015; VAN GRIENSVEN, et al., 2016) 

O surto 2014-2016 na África Ocidental foi o maior e mais complexo surto 

de Ebola desde que o vírus foi descoberto pela primeira vez em 1976, houve 

mais casos e óbitos nesse surto do que todos os outros combinados. Também 

se espalhou entre os países, começando na Guiné, em seguida, atravessando 

as fronteiras terrestres para a Serra Leoa e a Libéria (WHO, 2018; HEYMANN, 

2015). 
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1.1 DOENÇA PELO VÍRUS EBOLA – DVE 

 

O vírus Ebola (EBOV) pertence à família Filoviridae, da ordem 

Mononegaviralesque compreende três gêneros: Ebolavirus, Marburgvirus e 

Cuevavirus(MAHANTY, 2004).  O gênero Ebolavirus possui cinco espécies: Taï 

Forest ebolavirus (Taï Forest vírus, TAFV), Reston ebolavirus (Reston vírus, 

RESTV), Sudan ebolavirus (Sudan vírus, SUDV), Bundibugyo ebolavirus 

(Bundibugyo vírus, BDBV), e Zaire ebolavirus (Ebola vírus, EBOV).  

 

O EBOV possui genoma de, aproximadamente, 19 Kb de tamanho, 

composto de RNA de fita simples e sentido negativo, codificando as seguintes 

proteínas: 3’ -leader → nucleoprotein (NP) gene → viral proteína (VP) 35 

gene→VP40 gene→glycoprotein (GP) gene→VP30 gene→VP24 

gene→polymerase (L) gene → 5 – trailer (BASELER, 2018). 

 

Fonte: adaptado da WHO, 2016. 

 

 

Figura 2 - Surtos da doença causada pelo vírus Ebola. Relatada pela República 
Democrática do Congo. 

 

Gráfico 1 - Surtos da doença causada pelo vírus Ebola. Relatada pela República 
Democrática do Congo. 
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Figura2 – Genoma viral mostrando as sete proteínas que são codificadas (A). Estrutura viral 

mostrando sua configuração filamentosa (B). 

 

Fonte: Adaptado deMAHANTY, 2004. 

 

A doença pelo vírus ebola (DVE) é considerada a epidemia viral com a 

maior taxa de mortalidade já existente. Desde 1976, pesquisadores procuram 

compreender melhor sua ecologia, patogênese e fisiopatologia desde então 

(UYEKI, 2016). O vírus ebola causa uma doença com quadro agudo e grave 

que, na maioria dos casos é fatal quando não tratada (WHO, 2018; GONG et 

al, 2016). 

A infecção pelo vírus ebola se dá por contato direto com fluidos 

corporais, sangue ou em cadáveres de pacientes que morreram pela DVE 

(REWAR, 2014). O vírus tem como hospedeiro primário animais selvagens 

(transmissão epizoótica), posteriormente é transmitido dos animais selvagens 

aos seres humanos, por manipulação de animais infectados na floresta 

(transmissão humana primária) e, por fim, o humano já portador do vírus ebola 

é capaz de infectar outros seres humanos (infecção humana secundária) 

(WHO, 2018).  

Uma vez infectado, o vírus se fixa ao receptor de lectina na superfície 

celular do hospedeiro, posteriormente ocorre a fusão do envelope viral, a 

A) 

 

A) 

B) 

 

B) 
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fixação e fusão do vírion é mediada pelas proteínas do envelope GP, mais 

precisamente GP1 (fixação) e GP2 (fusão) (ZHAO, 2016; MAHANTY, 2004). 

Estudos apontam que o vírus tem tropismo preferencialmente por células 

endoteliais (SULLIVAN, 2003), células dendríticas (NUNES-ALVES, 2014) e 

macrófagos (MCELROY, 2018; BRADLEY et al., 2018). 

 

Figura3 – Grupos celulares e patogênese causada pela infecção por EBOV. 

 

Fonte: Adaptado deMAHANTY, 2004. 
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1.2 Epidemiologia da DVE 

 

A partir de 14 de setembro de 2014, um total de 4507 casos confirmados 

e prováveis de doença do vírus Ebola (DVE), bem como 2296 mortes por vírus, 

foram relatados em cinco países da África Ocidental - Guiné, Libéria, Nigéria, 

Senegal, E Serra Leoa. Em termos de morbidade e mortalidade relatadas, a 

atual epidemia da DVE é muito maior do que todas as epidemias anteriores 

combinadas. O número real de casos e óbitos é certamente maior. Existem 

numerosos relatos de pessoas sintomáticas evadindo o diagnóstico e o 

tratamento, de diagnósticos de laboratório que não foram incluídos em bases 

de dados nacionais e de pessoas com suspeita daDVE que foram enterradas 

sem que tenha sido feito um diagnóstico (WHO, 2018). 

Os episódios documentados iniciais da febre hemorrágica causada pelo 

Ebola vírus foi vista no final da década de 1960, em primatas não humanos, 

que foram transportados para a Alemanha para o desenvolvimento de vacinas 

(STAWICKI, 2014; FISHER-HOCH, 2005). Naquela época, os trabalhadores 

que desenvolviam vacinas testes em primatas, também eram infectados com o 

vírus Ebola.Em 1976, observou-se recidiva de surtos de febre hemorrágica 

afetando moradores no sul do Sudão e no Zaire, que foram causadas por uma 

espécie distinta da família Filoviridae (BREMAN et al., 2016) 

Cerca de 14.100 casos foram relatados em todo o mundo, causando a 

morte de quase 5.200 pessoas - uma mortalidade geral de 37%, como 

mostrado na tabela 2. O surto tem sido mais intenso na Guiné, na Libéria e na 

Serra Leoa, que juntos representam mais de 99% de todos os casos e quase 

todas as mortes gravadas (STAWICKI, 2014). 

Desde os primeiros surtos de doença do vírus Ebola em 1976, houve 

numerosos outros surtos em seres humanos em toda a África com taxas de 

mortalidade variando de 50% a 90%. Os seres humanos podem se infectar 

com o vírus Ebola após contato direto com sangue ou fluidos corporais de uma 

pessoa ou animal infectado. O vírus também infecta e mata outros primatas - 
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como chimpanzés ou gorilas, embora algumas frutas sejam suspeitas de serem 

os portadores mais prováveis do vírus na natureza (PIGOTT et al., 2014). 

Em consonância, Pigott et al (2014)atualizou as previsões na África que 

animais selvagens podem abrigar o vírus e onde a transmissão do vírus desses 

animais para humanos é possível. Como tal, o mapa (figura 1) identifica as 

regiões que correm o risco de um futuro surto de Ebola (PIGOTT et al., 2014). 

Os dados por trás desses novos mapas incluem os locais de todos os casos 

primários registrados de Ebola em populações humanas - os casos de "índice" 

- muitos dos quais foram vinculados a fontes de animais. Os dados também 

incluem a localização de casos registrados de infecções do vírus Ebola em 

morcegos selvagens e primatas nos últimos quarenta anos. Os mapas, que 

foram modelados usando métodos mais flexíveis do que as previsões 

anteriores, também incluem novas informações coletadas usando satélites - 

sobre fatores ambientais e novas previsões da variedade de morcegos de 

frutas selvagens (PIGOTT et al., 2014).No final do século XX, foi descoberto 

um novo vírus, o Ebola Vírus (EBOV), no continente da África, mais 

precisamente na República Democrática do Congo e no Sudão (OHIMAIN, 

2015).  

 EBOV é responsável pela doença pelo vírus Ebola (DVE), sendo 

caracterizada principalmente pela febre hemorrágica, agregada com possíveis 

coagulopatias e choque séptico, cuja taxa de mortalidade pode variar entre os 

25% e os 90%, dependendo da espécie (MEYERS, FRAWLEY, GOSS & 

KANG, 2015). 

 

1.3 Estrutura viral do Ebola 

 

O genoma do vírus Ebola contém um genoma que codifica para a 

construção de sete proteínas que se reúnem com o RNA genômicoparaformar 

um dos vírus considerados mais mortais do mundo (GEISBERT, 2017). A 

membrana do vírus Ebola contém diversas glicoproteínas que auxiliam na 

ancoragem da célula hospedeira em casos de infecção. A matrizdo vírus Ebola, 

também conhecida como VP40, confereo molde ao vírus e maximizao processo 
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de brotação do vírus. Existem muitas cópias da proteína VP40 ancoradas à 

membrana do vírus Ebola, e sua principal função são de conexão da 

membrana com o nucleocapsídeo viral (RCSB, 2014). 

 

Figura 4- A seção transversal através do vírus ebola mostra proteínas em azul, verde e 
magenta, o genoma de RNA em amarelo e a membrana em púrpura clara. As estruturas 
atômicas são mostradas à direita, com porções que não foram determinadas 
mostradas com círculos. 

 

Fonte: Protein Data Bank, 2018 (modificado). 

 

O centro do vírus possui o nucleocapsídeo protegendo o genoma viral, o 

RNA viral é envolto por uma nucleoproteína, criando um complexo helicoidal. A 

interação entre as subunidades do vírus Ebola não é tão rígida, conferindo 

assim uma alta maleabilidade ao vírus (BASLER, 2017). 
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Figura 5 - Diferentes estados da proteína da matriz Ebola, com RNA ligado em amarelo. 

 

 

 

Fonte: Protein Data Bank, 2018 (modificado). 

 

O EBOV possui um envelope de membrana contendo uma proteína 

trimérica denominada GP, sendo esta clivada por furinas. A glicoproteína – GP 

possui duas subunidades – GP1 e GP2, responsáveis pela ligação e fusão da 

membrana viral com a membrana do hospedeiro, respectivamente. A 

glicoproteína de membrana GP é um dos alvos primários para o 

desenvolvimento de novas drogas antivirais que estão em desenvolvimento 

atualmente (ZHAO, 2016).  
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1.4 Tratamento e combate a DVE 

 

O vírus Ebola é conhecido por persistir em sítios imunológicos privilegiados 

em algumas pessoas que se recuperaram da doença do vírus Ebola. Estes 

sitios incluem os testículos, o interior do olho e o sistema nervoso central. Nas 

mulheres que foram infectadas durante a gravidez, o vírus persiste na placenta, 

líquido amniótico e feto. Ao longo da última década, várias estratégias 

experimentais mostraram-se promissoras no tratamento de primatas não 

humanos desafiados com EBOV após a infecção(QIU, 2014).Nas mulheres que 

foram infectadas durante a amamentação, o vírus pode persistir no leite 

materno (WHO, 2017). 

Estudos de persistência viral indicam que, em uma pequena porcentagem 

de sobreviventes, alguns fluidos corporais podem testar positivo na reação em 

cadeia da polimerase da transcriptase reversa (RT-PCR) para o vírus Ebola há 

mais de nove meses (CHUGHTAI, 2016; WHO, 2017; PAZ-BAILEY et al., 

2018). 

A doença recorrente-sintomática em alguém que se recuperou daDVE 

devido ao aumento da replicação do vírus em um site específico é um evento 

raro, mas foi documentado. As razões para esse fenômeno ainda não são 

totalmente compreendidas (WHO, 2017). 

Uma das estratégias da vacina para o vírus Ebola em primatas não 

humanos, é uma combinação de imunização com aumento do DNA com 

adenovírus, que codificam proteínas virais gerandoimunidade celular e humoral 

em macacos (SULLIVAN, 2000). Outras vacinas também utilizam o vírus da 

estomatite vascular recombinante (rVSV), A vacina rVSV-ZEBOV absorvida em 

primatas não-humanos normais e imunocomprometidos em estudos de 

segurança de imunogenicidade (BEECHING, 2014). 

A Organização Mundial de Saúde, em Genebra, testou a vacina rVSV-

ZBOV em seu estado experimental contra o vírus do Ebola, onde obteve um 

potencial estado de proteção contra o vírus. A vacina é a primeira a prevenir a 

infecção de um dos agentes patogênicos conhecidos mais letais, e as 
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descobertas aumentam o peso nos primeiros resultados do teste publicados no 

ano passado (WHO, 2015).  

O tratamento é a reidratação com líquidos orais ou intravenosos e o 

tratamento de sintomas específicos, melhora a sobrevida. Ainda não existe um 

tratamento aprovado pela FDA (Food and Drug Administration) disponível para 

DVE. (BISHOP, 2015; WOLF et al., 2015; COLUBRI et al., 2018; SCHWARTZ, 

2019). 

1.5 Toremifeno 

 

Atualmente o toremifeno vem sendo investigado para sua possível 

capacidade de inativação da penetração do vírus ebola com a membrana do 

hospedeiro. Por outro lado, o toremifeno é uma droga moduladora, não 

esteroide e seletiva para receptores de estrogênio (SERM). Sua ação agonista 

de estrogênio direcionado para tecidos ósseos e metabolismo do colesterol, 

mas apresenta efeito antagônico para tecidos uterino e mamário. Tem como 

indicação o tratamento do câncer de mama metastático, em mulheres pós 

menopausa. O toremifeno é uma droga que pertence à classe de compostos 

orgânicos denominados de estilbenos, assumindo uma configuração em 

relação aos carbonos de C6C2C6 (DRUGBANK, 2019). 

Estudos realizados por Johansen et al (2013), já mostrava a eficácia dos 

moduladores seletivos do receptor de estrogênio – SERMs (do inglês, 

selectiveestrogen receptor modulators), mais precisamente o toremifeno por se 

apresentar como potente inibidor da entrada do vírus ebola no hospedeiro 

(JOHANSEN et al., 2013). 

Outros pesquisadores como ZHAO et al, 2016 também elegeram o 

toremifeno como potente inibidor de entrada do vírus ebola. O autor confirmou 

em um estudo utilizando ensaios de mudança térmica, que a droga Toremifeno 

se liga com mais avidez ao vírus, ativando prematuramente a subunidade GP2, 

inativando potencialmente a atividade viral de se fundir com a membrana do 

hospedeiro (ZHAO, 2016).  
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O mesmo autor, apresentou em novas pesquisas a comparação do 

toremifeno com mais quatro classes de drogas: anti-hipertensivo (bepridil), 

antidepressivo (paroxetina e sertralina) e inibidor da receptação da dopamina 

(benztropina),onde apenas o bepridilapresentou resultados promissores, 

embora não sendo superior ao toremifeno (ZHAO, 2018). 

A estrutura cristalográfica do complexo proteico Toremifeno/GP foi 

realizada através do método por cristalografia por difração de raios-X, retirado 

do banco de dados Protein Data Bank, em uma resolução de 2.69 angstrons, 

sendo considerados adequados os parâmetros de avaliação estrutural do 

cristal, como é o caso do R-value e os ângulos de Ramachandran (RCSB, 

2014). 

A subunidade GP1 é composta predominantemente por folhas β, 

formando um grande bolsão onde o fármaco é acoplado (CHERY et al., 2018; 

VOLCHKOV, 2018). GP2 é composta basicamente por α hélices, onde servirá 

como ponto de ancoragem na membrana viral, o complexo GP1/GP2 possui 

2.185 átomos e 498 resíduos de aminoácidos.GP2 é responsável por catalisar 

a fusão da membrana viral com a do hospedeiro e contém as repetições de 

heptâmeros na sua porção N-terminal (α3 e α4) e C-terminal (α5) ligadas ao 

resíduo 601 – 609 (ZHAO, 2016). 

 

Figura 6 - Glicoproteína GP1/GP2 do vírus Ebola em complexo com o fármaco 
Toremifeno (imagem ampliada). 
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Fonte: Autoria própria. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O desenvolvimento desta pesquisa visa contribuir para o avanço do 

conhecimento sobre a atuação do Toremifeno e sua ligação com o complexo 

GP do vírus Ebola.  

Este trabalho é inédito, uma vez que nenhum pesquisador ainda aplicou 

a metodologia aqui mencionada para obtenção de resultados puramente 

quânticos. Os resultados científicos que serão obtidos após as análises aqui 

realizadas possibilitarão: a consolidação de uma técnica de fracionamento 

macromolecular eficiente e consistente para estudos quânticos de energia de 
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ligação fármaco-receptor;a caracterização das principais forças 

intermoleculares que regem os sistemas estudados; diferenciar as interações 

específicas realizadas por cada ligante em seu sítio de atuação; objetivando 

maior seletividade e, provavelmente, maior potência e eficácia terapêutica. 
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OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

Estudo energético através de simulações computacionais da interação do 

Toremifeno com o complexo glicoproteico GP1/GP2 do vírus Ebola. 

 

3.2 Específicos 
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 Análise estrutural dos sítios de ligação da droga Toremifeno com a região 

FL do complexo GP; 

 Esclarecimento da importância das interações intermoleculares de natureza 

eletrostática para a estabilidade do complexo toremifeno-GP1/GP2; 

 Caracterização energética das interações individuais do inibidor com cada 

resíduo de aminoácido do receptor inserido em um raio de convergência; 

 Descrição da relevância nas cargas elétricas na constante dielétrica (ε) no 

valor de 4 e 40. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Dados cristalográficos 

 

Para realização das análises de interações entre o complexo 

ligante/proteína, foram realizados cálculos energéticos provenientes de um 

banco de dados de estruturas cristalográficas; o PDB – Protein Data Bank 

(ResearchCollaboratory for StructuralBioinformatics – RCSB). Os dados 
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cristalográficos do complexo Toremifeno/GP1-GP2 do vírus Ebola está sob o 

código 5JQ7 (ZHAO, Y., REN, J., STUART, D.I., 2016). A obtenção dos cristais 

se dá pelo método de cristalização e pela técnica de difração de raios-X, 

possuindo uma resolução de 2,69 Å.  

 

“A técnica experimental responsável pela obtenção das estruturas 

tridimensionais é a cristalografia de raios-X. O estudo da densidade 

de carga por difração de raios-X, vem se aprimorando ao longo do 

tempo trazendo a possibilidade de que informações quantitativas de 

ligações químicas precisas sejam obtidas. Raios-X são ondas 

eletromagnéticas de comprimento muito curto aproximadamente 1 Å, 

que atravessam toda a matéria e são absorvidos e/ou espalhados 

pelos átomos que compõe essa matéria”(OURIQUE, et al, 2017, p. 

47). 

 

4.2 Cristalografia de proteínas 

 

A cristalografia é uma ciência que estuda a estrutura molecular e 

cristalina de proteína, DNA, RNA e outras moléculas. A cristalografia tem sua 

aplicabilidade no âmbito da química, física, mineralogia, matemática e biologia. 

A construção de modelos tridimensionais de biomoléculas é um procedimento 

complexo que envolve diversas estratégias e métodos modernos, 

integralizando assim campos provenientes da química, física e ciências da 

computação, principalmente. (VERLI, 2014).A cristalografia de biomoléculas 

torna possível o estudo em bioinformática, incluindo a modelagem molecular e 

a descrição detalhada dos sítios de interação fármaco/receptor (BOISEN, 

2019). 

A cristalografia pode ser obtida com aplicação de várias técnicas, 

incluindo a ressonância magnética nuclear (RMN), criomiscroscopia eletrônica 

e a difração por raios-X, sendo esta última a mais disseminada e utilizada para 

obtenção de modelos cristalográficos.  

 

Figura 7 -Gráfico de modelos cristalográficos obtidos pela técnica de difração de raios-
X. Fonte: PDB. 
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Fonte: Protein Data Bank (PDB). 

  

4.3 Otimização geométrica do complexo TOR – GP1/GP2 

 

A otimização estrutural se faz necessário devido a possíveis falhas que o 

cristal possa apresentar, o que é normal quando a resolução do mesmo não é 

adequada. Os átomos de hidrogênio (H2) possuem uma densidade eletrônica 

mínima, fazendo com que esses átomos não sejam considerados no processo 

de cristalização, ou ainda, posicionados de forma incorreta nos dados de 

coordenadas necessários para montagem cristalográfica do modelo. Portanto, 

os átomos de H2 foram adicionadas e posteriormente otimizadas suas 

geometrias, afim de se obter conformações de baixa energia. Para isso, foi 

utilizado o módulo Forcite, com o campo de força CHARMm, aplicável para 

sistemas proteicos e moléculas orgânicas do software Acelerys Materials 

Studio (DELLEY, 1990; MOMANY e RONE, 1992). 

4.4 Estado de protonação do ligante 

 

Para a determinação do estado de protonação do ligante foi utilizado o 

software Marvin Sketch® versão 6.2.2. Foi considerado o pH fisiológico de 7.4, 

apresentando 95,86% de possibilidade de existência (figura 7). A análise 

identificou uma carga +1 no átomo de nitrogênio do grupamento trimetilamina. 
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O toremifeno foi dividido de forma esquemática em três regiões, para uma 

melhor descrição das interações (figura 8). 

 

Figura 8 -Imagem esquemática mostrando análise de protonação do ligante feita no 
Marvin Sketch®. Notamos que, em pH 7.4, há uma protonação no nitrogênio do 
grupamento trimetilamina. 

 

Fonte: Marvin Sketch® versão 6.2.2. 

 

Figura 9 -Estrutura molecular do fármaco toremifeno e suas regiões, demonstrando a 
localização da carga +1 no nitrogênio na região (i). 

+ 
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Fonte: autoria própria. 

 

4.5 Determinação e cálculo das energias de interação 

 

Os cálculos energéticos utilizados para obtenção das energias de 

interação entre o toremifeno e os resíduos de aminoácidos do complexo 

GP1/GP2 do vírus Ebolaforam executados a partir da técnica de 

Fracionamento Molecular com Capas Conjugadas (MFCC) e do formalismo da 

Teoria do Funcional da Densidade (DFT). 

Através do método de Fracionamento Molecular com Capas Conjugadas 

– MFCC (do inglês, Molecular FractionationwithConjugate Caps), o 

biocomplexo fármaco-receptor é particionado em fragmentos de aminoácidos 

acoplados ou não ao ligante. Subsequentemente, as energias dessas 

subunidades serão calculadas(via DFT) e, posteriormente,obtém-se a afinidade 

total do ligante pelo bolsão de acoplamento (ZHANG, ZHANG 2003). Desse 

modo, calcula-se a energia de um número considerável de resíduos sem que a 

qualidade seja perdida e o tempo de processamento seja pequeno (LIMA 

NETO, J. X. D., 2015). O MFCC propicia um meio fácil para a obtenção dos 

cálculos moleculares, auxiliando o fornecimento de uma informação 

+ 
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quantitativa e extremamente útil para a compreensão do complexo proteína-

ligante (ZHANG, D. W., & ZHANG, J. Z., 2005) 

Antes da realização dos cálculos de energia de interação,esferas deraios 

(r) subsequentes (com variação 0,5Å) a partir do ligante foram desenhadas, de 

forma a englobar de forma crescente os aminoácidos do receptor.À cada novo 

raio, adicionava-se as energias de interação individual dos aminoácidos 

incorporados à somatória dos raios anteriores. No momento, que a variação de 

energia entre três ou maisraios consecutivos é menor que 10%, afirma-se que 

o sistema atingiu um estado de convergência energética; o que evita, pois, a 

perda de interações importantes (COSTA et al., 2012).  

Nessa perspectiva,a metodologia de fragmentação MFCC foi executada 

em um total de 80 resíduos do complexo GP1/GP2. Criou-se, então, quatro 

cortes/subsistemas/subunidades para cada resíduo - A, B, C e D (Figura 9). É 

importante evidenciar que, quando o corte é feito em cada resíduo (dentro do 

determinado raio), as valências das ligações covalentes ficam abertas. Sendo 

assim, é necessário o uso de “capas” (ou caps) para o fechamento das 

valências para recriar um microambiente parecido com o da proteína antes de 

ser cortado (ZHANG; ZHANG, 2003).Assim sendo, para cada um desses 151 

resíduos estudados,os primeiros subgrupos(ou subunidade A) eram formados 

pelo ligante (L), o resíduo (R) que está sendo analisado, além doscapsanterior 

(C1) e posterior (C2) a ele (L + C1RC2). Nos subgruposB, o ligante e os 

capsforam considerados no cálculo, todavia o resíduo analisado foi removido (L 

+ C1C2). Apenas oscaps e o resíduo que está sendo estudado (C1RC2) foram 

considerados no subgrupo C. Por fim, o quarto e último subgrupo (D) 

apresentaram apenas oscaps conjugados (C1C2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10- Representação esquemática do MFCC. 
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Fonte: autoria própria. 

 

Após definir a nomenclatura do ligante (L), das capas, antecessora (C1) 

e sucessora (C2) e do resíduo em questão (R), aplicaremos na equação abaixo 

para obtenção apenas da energia de interação do ligante com cada resíduo de 

aminoácido do receptor proteico: 

E (L – R) = E (L + C1 R C2) – E (C1 R C2) – E (L + C1 C2) + E (C1 C2) 

Onde, E (L – R) corresponde a energia de interação entre o resíduo-ligante; E 

(L + C1 R C2) corresponde a energia total do sistema; E (C1 R C2) corresponde 

a energia das capas antecessoras, sucessoras e o resíduo; E (L + C1 C2) 

corresponde a energia do ligante e as capas antecessora e sucessora; e, por 

fim, E (C1 C2) corresponde a energia apenas das capas antecessora e 
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sucessora.Vale ressaltar que as moléculas de água foram consideradas 

quando estabeleceram ligaçõesde hidrogênio com alguma capa ou resíduo de 

interesse e adicionadas aos cortes (LIMA NETO et al., 2015). 

A representação do ambiente molecular é um passo essencial para o 

estudo depropriedades moleculares em biomoléculas. Recentemente, modelos 

de solvatação implícitos, especificamente oCPCM (Conductor-

likePolarizableContinuumModel) (COSSI et al., 2003), foiintroduzido nos 

cálculos quânticos das energias de interação em sistemas do tipo ligante-

proteína (Ourique et al., 2016; Dantaset al., 2015). Comumente, diferentes 

valore deconstante dielétrica ( ε ) para representar o efeito doambiente na 

avaliação das energias eletrostáticas são levados em consideração.Neste 

trabalho, nós empregamos a aproximação MFCC junto com o modelo CPCM, 

utilizando dois valoresda constante dielétrica ε=4 e 40, de forma a aumentar 

asimilaridade entre o ambiente eletrostático de cada fragmento e 

àqueleencontrado naproteína, além de estimar os efeitos na energia, tais como 

a polarização do meio promovidopelo solvente(TAVARES, 2018). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Sabe-se que a ancoragem e fusão do vírus Ebola com a membrana do 

hospedeiro é mediada por GP1 e GP2, respectivamente. De fato, ZHAO et al 

(2016)demonstraram que o fármaco toremifeno desencadeia prematuramente a 

ativação de GP2, evitando assim a fusão do envelope viral com a membrana 

do hospedeiro.A partir desse estudo, surgiu a necessidade de compreender o 

processo de complexação, especialmente as interações intermoleculares que 

desencadeiam a afinidade do complexo GP1/GP2 do vírus Ebola pelo fármaco 

toremifeno. 

Recentemente, a benztropina, sertralina, paroxetina e o bepridil foram 

analisados em comparação com o toremifeno em estudos de deslocamento 

térmico. A pesquisa apontouque nenhum dos fármacos supracitados 

apresentaram potencial efeito inibitório quando comparado ao toremifeno. 

Apenas o bepridil apresentou um resultado inibitório considerável, mas, mesmo 

assim, não se mostrou superior ao toremifeno. Isso se deve graças aos anéis 

fenólicos presentes no bepridil (estrutura similar encontrada no toremifeno), 

interagindo principalmente com o resíduo TYR517, com interações do tipo π-

π.(REN, J., ZHAO, Y., FRY, E. E., & STUART, D. I. 2018). 

Considera-se que a interação entre o ligante (sistema “X”) e o receptor 

(sistema “Y”) ocorre, em geral, por ligações entre os átomos X-Y de forma 

espontânea em acordo com a energia livre de Gibbs: valores de energia de 

Gibbs negativas, ou seja, ΔG < 0, o processo é considerado espontâneo e 

atrativo; jávalores de energia positivas (ΔG > 0), o processo é considerado não-

espontâneoe repulsivo (CORRÊA, 2010). 

As ligações de hidrogênio são consideradas como mais importantes 

dentre as ligações não covalentes. Estão presentes em vários exemplos de 

ligação no sistema biológico como, por exemplo, a ligação das bases de 

purinas e pirimidinas na dupla fita de DNA. A ligação de hidrogênio é formada 

por átomos eletronegativos (heteroátomos) como é o caso do Flúor, Oxigênio e 

Nitrogênio com algum átomo de hidrogênio (F–H, O–H e N–H) (BARREIRO; 

FRAGA, 2008). 
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As interações de van der Waals (também conhecidas como forças de 

dispersão, ou forças de London), são interações de caráter atrativo, podendo 

apresentar energias que variam entre 0,5 a 1,5 Kcal/mol e acontecem 

geralmente entre átomos de carbono e hidrogênio (BARREIRO; FRAGA, 2008). 

Isoladamente, são comumente desprezadas na estabilização de um complexo 

ligante-receptor, porém, quando somadas, desempenham um importante papel 

no reconhecimento molecular por regiões apolares do sítio de ligação 

(BARREIRO; FRAGA, 2008). 

Nesta pesquisa, foram analisadas as energias de interação de 

80resíduos de aminoácidos do complexo GP1/GP2 do vírus Ebola com o 

ligante toremifeno até o raio de 10 Å, para a constante dielétrica (ε) de quarenta 

(ε=40) e de quatro (ε=4). Contudo, após procedimento de avaliação da 

convergência energética do sistema, verificamos a estabilização já a partir do 

raio crítico de 6,5Å, com uma energia de interação total de -57,64 kcal/mol 

(ε=40) e -97,05 Kcal/mol(ε=4). Como mencionado na seção “Materiais e 

Métodos”, a convergência se dá quando observamos variação abaixo de 10% 

das energias dos resíduos nos raios conseguintes. Dessa forma, podemos 

interpretar que as energias dos resíduos nos raios subsequentes não seriam 

capazes de variar significativamente a energia total do sistema(OURIQUE, 

2017; DANTAS, 2003; OLIVEIRA, 2012). 

No gráfico abaixo, as regiões de declínio na curva energética para aε=4, 

ocorrem nos raios r= 4Å, 6Å e 8,5Å, principalmente devido à inclusão dos 

resíduos que apresentaram energia de caráter atrativo no bolsão de acoplagem 

do fármaco: GLU103, GLU523 e ASP552 (apresentam carga negativa no pH 

fisiológico) do complexo toremifeno-GP1/GP2.As regiões que apresentaram 

elevação da curva no raio de 6,5Å e 9Å, se deu pela energia de caráter 

repulsivo dos aminoácidosARG164 e ARG134 (apresentam carga positiva no 

pH fisiológico). Consequentemente, as oscilações na curva do gráfico 

representam as energias de interação atrativas e repulsivas dos aminoácidos 

presentes no complexo GP1/GP2. Os resultados são superestimados quando 

aplicamos ao modelo de simulação do meio de solvatação (CPCM) uma 

constante dielétrica com baixo valor (ε=4), usando o método do MFCC, 

independentemente do funcional escolhido para o DFT e o conjunto de base 

(DANTAS, 2003).  
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Figura 11- Gráfico mostrando energia total do sistema delimitado pelos raios. Onde foi 
considerado o valor de duas constantes dielétricas (ε=40 e ε=4). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

NasFiguras9A e 10A, destacamos os seteresíduoscom valores 

energéticos fortemente negativos, configurando assim uma força de atração 

(ΔG < 0) na ε=40: ASP522 (-10,39 Kcal/mol) > GLU100 (-8,59 Kcal/mol) > 

TYR517 (-6,50Kcal/mol) >THR519 (-3,24 Kcal/mol)>LEU186 (-2,77 

Kcal/mol)>LEU515 (-2,76 Kcal/mol). Ainda, identificamos os resíduos com as 

mais fortes repulsões(ΔG > 0): ARG164 (0,70 Kcal/mol) > LYS190 (0,19 

Kcal/mol) >ARG134 (0,50 Kcal/mol)> ARG559 (0,30 Kcal/mol).Já nas figuras 

9B e 10Bapresentamos os principais resíduos na constante dielétrica de quatro 

(ε=4), onde obtivemos cinco resíduos com forte caráter atrativo: ASP522 (-

29,94 Kcal/mol) > GLU100 (-25,04 Kcal/mol) > GLU523 (-8,32 Kcal/mol) > 

TYR517 (-6,86 Kcal/mol) > GLU103 (-6,32 Kcal/mol). Além daqueles com os 

maiores valores positivos, caracteristicamente repulsivos:ARG164 (8,02 



39 

 

 

 

Kcal/mol) > ARG134 (5,23 Kcal/mol) >ARG559 (4,23 Kcal/mol) > LYS190 (4,07 

Kcal/mol) > ARG64 (3,88 Kcal/mol). 

 

Figura 12 - Representação esquemática dos cinco resíduos (em amarelo) que 
apresentaram energia de atração (a); e os cinco resíduos (em rosa) que apresentaram 
energia de repulsão (b) na ε=4. Fonte: autoria própria. 

  

 Todas interações energéticas analisadas nesse trabalho se encontram 

na Tabela 3. Já o painel energético apresentado na figura 11 demonstra os 

valores dos dez principais resíduos para a constante dielétrica de 40 (a) e na 

ARG164 

LYS190 

GLU100 

ASP522

 

GLU103

 

a) 

ARG559 
b) 

ARG134 

ARG359 

TOR 

TOR 

Fonte: autoria própria. 

TYR517 
GLU523 
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constante dielétrica de 4 (b), considerando as interações mais próximas ao 

ligante bem como o raio em que os resíduos estão inseridos. 

 

 

Figura 13 -Painel energético mostrando os dez principais resíduos que interagem com 
o TOR. Os resultados acima representam os resíduos na constante dielétrica de 
quarenta, ε=40 (a) e constante dielétrica de quatro, ε=4 (b). 
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Fonte: autoria própria. 
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Os resíduos ASP522, GLU100 e TYR517são os principais responsáveis 

pela estabilidade do complexo Toremifeno/GP1-GP2 do vírus Ebola devido às 

respectivas energias de ligação de forte caráter atrativo, a saber -29,94 

Kcal/mol, -25,04 Kcal/mole -6,50 kcal/mol (-10,39 Kcal/mol, -8,09 Kcal/mol e -

6,86 kcal/mol) para ε=40 (ε=4) respectivamente. 

Os resíduos ASP522 (-10,39 Kcal/mol para e40; -29,94 Kcal/mol para 

e4) e GLU100 (-8,09 Kcal/molpara e40; -25,04 Kcal/mol para e4)são resíduos 

polares, ácidos ecarregados negativamente em seus grupamentos carboxilatos 

(Figura 12).A forte atração desses resíduospelo toremifeno se deve as atrações 

iônicasentre esses grupos funcionais e o átomo de nitrogênio (N+) do radical 

trimetilaminado ligante (TOR).  

Diferente do observado para GLU100, os resíduos GLU103 (ε=40: -1,40 

kcal/mol; ε=4: -6,32 kcal/mol) e GLU523 (ε=40: -0,91 kcal/mol; ε=4: -

8,32kcal/mol) se entraram no TOP10 apenas nos cálculos com e4, mesmo 

todos apresentando grupo carboxilato (COO-) em suas cadeias laterais. Apesar 

de realizarem interações dipolo-dipolo induzido com as regiões ii(C24)H 

eiii(C23)H respectivamente, todos os pares de átomos envolvidos estão em 

distâncias superiores a 3,7Å, o que enfraquece consideravelmente qualquer 

ligação intermolecular estabilizadora. Acontece que os pares iônicos com 

cargas opostas N+(TOR) e COO-(GLU) se encontram auma distância de 

17,2Å(GLU103) e10,5Å(GLU523), consideravelmente superior aos 

2,32ÅemGLU100. Desse modo, propõe-se que constantes dielétricas maiores 

são capazes de “filtrar” o termo eletrostático da equação de energia do cálculo 

DFT. 

Os resíduos tirosina 517 (TYR517) e treonina 519 (THR519) são 

aminoácidos neutros e polares, ambos presentes no r = 2,5 Å (Figura 13). 

ATYR517 apresentou energia de caráter atrativo em ambas as constantes 

dielétrica, a saber -6,86 e -6,5 Kcal/mol para ε=40 e ε=4. Asua cadeia lateral 

cíclica aromática com um grupo OH permite interações com os anéis 

aromáticos do ligante com forças de natureza eletrostática distintas, em 

destaque uma interação do tipo π-πentre anéis aromáticos (3,7Å)e uma 

interação dipolo-dipolo induzido na distância de 2,8 Å com iii(C14)H.Enquanto 

isso, THR519 possui uma energia de caráter atrativo (ε=40: 3,2 kcal/mol; ε=4: -
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2,5 kcal/mol), como consequênciade uma ligação de hidrogênio entre a 

hidroxila da cadeia lateral e a região i(O)do TOR(Figura 13A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14- (A) Representação esquemática mostrando a proximidade entre as cadeias 
laterais ionizadas dos ácidos aspártico 522 e glutâmico 100 e a região i(N+) do ligante. 
(B) Destaque para as interações dipolo-dipolo induzido e ion-ionentre GLU103 
(GLU523) e as regiões ii(C24)H e i(N+) do ligante respectivamente. 
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Fonte: autoria própria 
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Figura 15- Figura esquemática destacando interações intermoleculares importantes 
entre o toremifeno e os resíduos TYR517 e THR519, a saber um importante contato π-π 
entre anéis aromáticos (3,7 A), uma interação dipolo-dipolo induzido na distância de 2,8 
Å com iii(C14)H, além de uma ligação de hidrogênio entre a hidroxila da cadeia lateral 

da THR519 e a região i(O). 

 

Fonte: autoria própria. 

Diferentemente de seu homônimo, o TYR99 (ε=40: 0,14 kcal/mol; ε=4: 

1,29 kcal/mol)também realiza contatos átomo-átomo do tipo van der Waals em 

ii(C22)H e ii(C24)H, porém a distância maiores que 6,2Å(Figura 14A), o que, 

conforme parâmetros delimitados por MCGAUGHEY et al (1998), inviabiliza a 

formação de contatos π-π. 

Avaliando o painel energético, percebe-se que um valor elevado de 

constante dielétrica aparentemente superestima as forças do tipo de van der 

Walls, características de aminoácidos neutros e apolares, como foi o caso da 

LEU186 e LEU515, cujas energias de ligação foram de -2,77 kcal/mol e -2,76 

kcal/mol (--2,72kcal/mol e -2,78 kcal/mol) quando utilizamos e=40 (e=4). A 

LEU186 interage por van der Waals com os carbonos quinze (C15) e vinte e 

um (C21), ambos presentes na região (ii) do ligante (Figura 14B), enquanto que 
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a LEU515 realiza interações do tipo van der Waals com diferentes pontos do 

anel benzênico da região iii do ligante, na distância máxima de 2,8 Å (Figura 

14c). 

A 6,0Å do ligante, o resíduo LYS190(ε=40: 0,19 kcal/mol; ε=4: 4,07 

kcal/mol)e a ARG64 (ε=40: 0,64kcal/mol; ε=4: 3,88 kcal/mol)realizam uma 

interaçãodecaráter repulsivo em ambas as constantes dielétrica.Apesar das 

interações fracas com um dosanéisbenzênicos da região (ii) do ligante, a 

repulsão eletrostática entre o átomo de nitrogênio da região i e o grupamentoα-

amina da cadeia lateral, ambos protonados,caracteriza a natureza repulsiva 

verificada(Figura 15). De forma semelhante, as ARG134,164 e 559apresentam 

energias com caráter repulsivo no valor de 0,50,0,70e 0,30 (5,23, 8,02 e 4,23) 

kcal/mol para a constante dielétrica de ε=40(ε=4) devido à forte repulsão 

eletrostática dos grupos quinidinas positivamente carregados com a região i(N) 

do ligante. 

Nesses últimos casos, a repulsão prepondera sobre qualquer possível 

forças intermoleculares atrativas com os anéis benzênicos da região ii do TOR 

(distâncias maiores que 6A - ver Figura 15), o que impede a formação dos 

chamados "dipolos flutuantes", ou seja, dipolos temporários que se formam 

pela proximidade de nuvens eletrônicas de átomos apolares próximos. No 

caso, dipolos dessa natureza experimentam interações intermoleculares 

favoráveis, mas que se enfraquecem rapidamente com a distância 

(aproximadamente 1/r6). 
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Figura 16 -Figura esquemática apresentandoas interações do tipo van der Waals entre 

2.7 

2.8 

2.5 

A) 

B) 

TOR 

2.2 

2.5 

LEU186 

TYR99 

TOR 

6.7 

6.8 

LEU515 

TOR 

C) 

Fonte: Autoria própria. 
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o ligante (TOR) e os resíduos e(a) TYR99 (B) LEU186 (c) LEU515. 

Figura 17-Figura esquemática destacando as interações atrativas fracas entre LYS190 e 
ARG64(ARG134,164 e 559) com o(s) anel(is) benzênico(s) da região iii (ii)do ligante 
TOR, especificamente pontos de contato iii(C23)H[ii(C24)H, ii(C8)H e ii(C24)H]. 

Fonte: autoria própria 

 

Energeticamente, as regiões i e iii do toremifeno são a primeira e 

segunda região mais relevante para seu acoplamento no receptor GP1/GP2 (-

26,39 e -21,11Kcal/mol para e40; -63,02 e -23,66 para e4), por fim a região 

iicom a força de ligação de -10,13 e -10,36 Kcal/mol para e40 e e4 

respectivamente (ver Tabela 4). Este tipo de informação pode ser bastante útil 

no desenvolvimento de fármacos, umavez que pode mostrar os principais 

grupos funcionais e regiões do ligante. 
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Figura 18- Energia de interação total relacionada as regiões do ligante e estruturas 

secundárias do complexo receptor GP1/GP2 do vírus EBOLA. 

 

Fonte: próprio autor. 

Com a finalidade de observar a relevância das hélices e folhas betas que 

compõem o complexoGP1/GP2 do vírus EBOLA,identificamos a estrutura 

secundáriade cada um dos80 resíduos inseridos no raio de convergência e 

contabilizamos os valores de energia de ligação individuaispor motif estrutural – 

ver Tabela 4e figura16. Consequentemente, observamos a seguinte ordem 

crescente de energia para e40 (e4): β18 < β3 < α7 < β19 < α1 < α6 < β1 < β2 = 

α8 <β6< α7 = β9 = α3 = β4 = β8 = β12 = β13 = β14 = α4 = β15 = β16 = β17 = 

α5 = α9 = α10 (β18<β18 <α6< β11 <β3 <α1< β1 < α7 < β6 <α3= β4 = β8 = β12 

= β13 = β14 = α4 = β15 = β16 = β17 = α5 = α9 = α10< α8 < β2< α2< β9 < β5 < 

β7 < β10). 
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Figura 19–Estrutura secundária do complexo receptor GP1/GP2 do vírus EBOLA. 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 

As proteínas que compõe o esqueleto estrutural do vírus ebola vem 

sendo alvo de pesquisaspara desenvolvimento de estratégias antivirais, em 

especial o complexo GP1/GP2, presente no envelope do vírus.Para corroborar 

com os estudos já existentes, analisamos as energias de oitenta e um 

aminoácidos até o raio de dez angstrons (r=10) na constante dielétrica de 

quatro (ε=4) e quarenta (ε=40), aplicando o método de fragmentação MFCC 

sob a óptica da física quântica aplicando o formalismo da teoria DFT. 

Em virtude dos resultados apresentados, osresíduos THR519 forma 

juntamente com os ARG64, GLU100, THR520 e ASP522, o bolsão de ligação 

cercado por aminoácidos polares ecarregadoscom exceção da THR519 e 

THR520. Entretanto, o resíduo TYR517 foi apontado como resíduo dominante 

das interações com o ligante (ZHAO, et al., 2016).Entretanto, os resultados 

aqui apresentados divergem de ZHAO, et al (2016).  

Diante dos resultados energéticos obtidos no painel energético (ver 

figura 11), realizamos alinhamento de sequências múltiplas para analisar a 

importância e a conservação dos resíduos de aminoácidos considerados mais 

importantes. A sequência FASTA foi retirada do banco de dados UniProt, 

correspondente a espécie Zaire ebolavirus (taxid:186538) foi alinhada com as 
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outras quatro espécies: Reston ebolavirus (taxid:186539), Tai Forest 

ebolavirus(taxid:186541), Sudan ebolavirus (taxid:186540), Bundibugyo 

ebolavirus (taxid:565995).   
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Por fim, nossas análises concluíram que o resíduo ASP522 mostrou-se 

superior e dominante nos âmbitos energéticos de atração, apresentando -29,94 

Kcal/mol(ε=4) e -10,39 Kcal/mol (ε=40), enquanto a apresentou energias de 

apenas -6,50 Kcal/mol (ε=4) e -6,86 Kcal/mol (ε=40).Ora, o ácido aspártico 

(ASP522) é um aminoácido polar e ácido, apresentando carga total negativa 

em pH fisiológico enquanto a tirosina (TYR517) é um aminoácido também 

polar, mas neutro. Podemos notar também que a alta energia de atração se 

justifica devido a todos os contatos entre ASP522 se dá na região (i) porção 

mais eletronegativa do ligante, graças a carga +1 presente no nitrogênio.  

Acreditamos que os resultados aqui apresentados possam corroborar de 

forma impar aos próximos pesquisadores a elucidar o mecanismo de entrada 

do vírus – sob perspectiva da física quântica –e, posteriormente o 

desenvolvimento de novas abordagens farmacológicas através de edições 

farmacológicas, afim de melhorar ainda mais a afinidade do ligante com o 

complexo GP1/GP2 do vírus Ebola. 
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