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RESUMO 

 

A problemática da multirresistência cruzada a diferentes classes de antibiótico MDR 

(Resistência a múltiplos fármacos) tem se tornado um acontecimento rotineiro na medicina 

atual, implicando em falha terapêutica. As bombas de efluxo colaboram de forma 

considerável para essa resistência aos agentes antibacterianos, a expressão desses 

mecanismos é controlada por reguladores transcricionais. TtgR é um regulador de ligação 

multidrogas da bomba TtgABC, presente em P. putida, ele apresenta uma forte similaridade 

com QacR, uma proteína de ligação de múltiplos fármacos de S. aureus. Expomos aqui três 

estruturas cristalográficas de TtgR, estirpe DOT-T1E, em complexo com o flavonoide 

Quercetina (QUE) e com os antibióticos Tetraciclina (TAC) e Cloranfenicol (CLM). Através 

de dados com estruturas cristalinas e simulações computacionais foi possível analisar as 

contribuições energéticas desses efetores ao sítio de ligação geral de TtgR utilizando a Teoria 

Funcional da Densidade (DFT) e do Método de Fracionamento Molecular com Capas 

Conjugadas (MFCC). Os resultados mostraram os valores energéticos de cada resíduo de 

aminoácido constituinte do bolso de interação com os ligantes em análise. Essa avaliação se 

deu em um raio de até 13,0 Å de distância dos fármacos. Esses efetores se acoplam a proteína 

TtgR de forma semelhante, compartilhando um core hidrofóbico, como: LEU93, LEU92, 

ILE141, VAL171 e VAL96. Foi constatado algumas interações específicas com 

aminoácidos polares, como ARG176, que se fez importante para os complexos TtgR-QUE 

e TtgR-TAC e a HIS70 para os complexos TtgR-TAC e TtgR-CLM. Essa caracterização 

energética nos fornecem informações relevantes para compreensão da resistência MDR, 

concomitante a novas possibilidades no planejamento de drogas frente a esse mecanismo de 

resistência. 

  

Palavras-chave: MDR, bombas de efluxo, TtgR, efetores, quercetina, tetraciclina, 

cloranfenicol, Modelagem Molecular, DFT, MFCC.  

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The problem of cross-resistance to different classes of MDR (multidrug resistance) antibiotic 

has become a routine event in current medicine, implying therapeutic failure. Efflux pumps 

collaborate considerably for this resistance to antibacterial agents, the expression of such 

mechanisms is controlled by transcriptional regulators. TtgR is a multidrug binding regulator 

of the TtgABC pump, present in P. putida, it exhibits strong similarity to QacR, a multiple 

drug binding protein of S. aureus. We show here three crystallographic structures of TtgR, 

DOT strain T1E, in complex with the flavonoid Quercetin (QUE) and with the antibiotics 

Tetracycline (TAC) and Chloramphenicol (CLM). Through data with crystalline structures 

and computational simulations, it was possible to analyze the energetic contributions of these 

effectors to the general bonding site of TtgR using the Functional Density Theory (DFT) and 

the Molecular Fractionation Method with Conjugated Layers (MFCC). The results showed 

the energetic values of each amino acid residue constituting the interaction pocket with the 

ligands under analysis. This evaluation occurred within a radius of up to 13.0 Å away from 

the drugs. These effectors couple to the TtgR protein in a similar way, sharing a hydrophobic 

core, such as: LEU93, LEU92, ILE141, VAL171 and VAL96. It was observed some specific 

interactions with polar amino acids, such as ARG176, which became important for the TtgR-

QUE and TtgR-TAC complexes and HIS70 for the TtgR-TAC and TtgR-CLM complexes. 

This energetic characterization provides us with information relevant to understanding MDR 

resistance, concomitant with new possibilities in drug planning versus this mechanism of 

resistance. 

 

Key words: MDR, efflux pumps, TtgR, effectors, quercetin, tetracycline, chloramphenicol, 

Molecular Modeling, DFT, MFCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Esquema das principais famílias de transportadores de efluxo MDR. Adaptado de 

Piddock (2006). ........................................................................................................................... 18 

Figura 2 – Estrutura da bomba de efluxo RND. Adaptado de Ortega e Martinez (2013). .............. 20 

Figura 3 – Representação esquemática do operon TtgABC-ttgR. Fonte: Elaborado pela autora. ... 21 

Figura 4 – Estrutura cristalina do regulador transcricional TtgR. Fonte: Elaborado pela autora. ... 23 

Figura 5 – Estrutura química da quercetina .................................................................................. 24 

Figura 6 – Estrutura química da tetraciclina ................................................................................. 25 

Figura 7 – Estrutura química do Cloranfenicol. ........................................................................... 26 
Figura 8– Representação das curvas mostrando a porcentagem da existência das conformações dos 

efetores no pH 6,50. Fonte: Elaborado pela autora. ....................................................................... 33 

Figura 9 – Estrutura química dos efetores subdividida em três regiões (i), (ii) e (iii) para auxiliar na 

análise de suas interações, e densidade eletrônica de DFT projetada em um potencial eletrostático 

dos ligantes: (a) Quercetina – QUE, (b) Tetraciclina – TAC e (c) Cloranfenicol – CLM. Fonte: 

Elaborado pela autora................................................................................................................... 34 

Figura 10 – Representação esquemática do Fracionamento Molecular com Capas Conjugados. 

Fonte: Elaborado pela autora. ....................................................................................................... 36 

Figura 11 – Figura representativa para o raio de 13,0 Ǻ. Fonte: Elaborado pela autora. ................ 37 
Figura 12– Total da energia de interação em função do raio considerando duas constantes 

dielétricas, ε=10 (a) e ε=40 (b) para os três complexos: TAC-TtgR, QUE-TtgR e CLM-TtgR. 

Fonte: Elaborado pela autora. ....................................................................................................... 40 
Figura 13 – Painel gráfico com os valores energéticos alcançados pelos principais resíduos 

envolvidos na interação TtgR-QUE. Fonte: Elaborado pela autora. ............................................... 41 

Figura 14– Interações realizadas pelos resíduos PHE168, VAL171, ILE141, MET167, LEU93 e 

VAL96 de aminoácidos e suas respectivas ligações com o efetor QUE. As interações na cor preta, 

laranja e vermelho representam as ligações do tipo dipolo-dipolo, dipolo-dipolo-induzido e forças 

de London, nessa ordem. Fonte: Elaborado pela autora. ................................................................ 43 

Figura 15 – Interações realizadas pelos resíduos ARG176, LYS91, LEU92 e GLU78 de 

aminoácidos e suas respectivas ligações com o efetor QUE. As interações na cor preta e laranja 

representam as ligações do tipo dipolo-dipolo e dipolo-dipolo-induzido, respectivamente. Fonte: 

Elaborado pela autora................................................................................................................... 45 

Figura 16– Interação realizada pelo resíduo de aminoácido ASP172 e suas respectivas ligações 

com o efetor QUE. As interações na cor preta, laranja e azul representam as ligações do tipo 

dipolo-dipolo, dipolo-dipolo-induzido e ligações de hidrogênio, nessa ordem. Fonte: Elaborado 

pela autora. .................................................................................................................................. 46 

Figura 17 – Painel gráfico com os valores energéticos alcançados pelos principais resíduos 

envolvidos na interação TtgR-TAC. Fonte: Elaborado pela autora. ............................................... 47 
Figura 18– Interações realizadas pelos resíduos ARG130, LEU113, HIS70, LEU93 e ILE141 de 

aminoácidos e suas respectivas ligações com o efetor TAC. As interações na cor preta, laranja e 

vermelho representam as ligações do tipo dipolo-dipolo, dipolo-dipolo-induzido e forças de 

London, nessa ordem. Fonte: Elaborado pela autora. .................................................................... 49 
Figura 19– Interações realizadas pelos resíduos LEU92, VAL96, VAL171, GLU111, ARG176 e 

ASP64 de aminoácidos e suas respectivas ligações com o efetor TAC. As interações na cor preta, 

laranja e vermelho representam as ligações do tipo dipolo-dipolo, dipolo-dipolo-induzido e forças 

de London, nessa ordem. Fonte: Elaborado pela autora. ................................................................ 50 
Figura 20 – Painel gráfico com os valores energéticos alcançados pelos principais resíduos 

envolvidos na interação TtgR-CLM.  Fonte: Elaborado pela autora. ............................................. 51 



 
 

Figura 21– Interações realizadas pelos resíduos PHE168, ILE141, LEU92, HIS70 e CYS137 de 

aminoácidos e suas respectivas ligações com o efetor CLM. As interações na cor preta, laranja e 

vermelho representam as ligações do tipo dipolo-dipolo, dipolo-dipolo-induzido e forças de 

London, nessa ordem. Fonte: Elaborado pela autora. .................................................................... 54 
Figura 22– Interações realizadas pelos resíduos LEU93, VAL171, VAL96, HIS67 e MET89 de 

aminoácidos e suas respectivas ligações com o efetor CLM. As interações na cor preta, laranja e 

vermelho representam as ligações do tipo dipolo-dipolo, dipolo-dipolo-induzido e forças de 

London, nessa ordem. Fonte: Elaborado pela autora. .................................................................... 54 
Figura 23– Interações realizadas pelo resíduo GLY140 de aminoácido e sua respectiva ligação 

com o efetor CLM. As interações na cor preta representam as ligações do tipo dipolo-dipolo. Fonte: 

Elaborado pela autora................................................................................................................... 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Energia de interação individual de cada resíduo constituinte da proteína TtgR em 

complexo com a QUE. ................................................................................................................. 67 
Tabela 2 – Energia de interação individual de cada resíduo constituinte da proteína TtgR em 

complexo com a TAC .................................................................................................................. 68 
Tabela 3 – Energia de interação individual de cada resíduo constituinte da proteína TtgR em 

complexo com o CLM ................................................................................................................. 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIAÇÕES 

 

ABC – Superfamília ATPbinding cassete. 

CLM – Cloranfenicol. 

DFT – Teoria do funcional da densidade. 

GGA – Aproximação de gradiente generalizado. 

MM – Modelagem Molecular. 

MATE – Família de extrusão multidrogas e compostos tóxicos. 

MDR – Resistência a múltiplos fármacos. 

MFS – Superfamília do facilitador principal. 

MFP – Proteína de fusão da membrana. 

MFCC – Fracionamento Molecular com caps Conjugados. 

MQ - Mecâncica Quântica. 

OMS – Organização Mundial da Saúde. 

OMF – Fator de membrana externa. 

PDB – Protein Data Bank. 

QUE – Quercetina. 

RCSB – Research Collaboratory for Structural Bioinformatics. 

RMN – Ressonância magnética nuclear. 

TAC – Tetraciclina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 14 

2 REFERENCIAL TEÓRICO .................................................................................................. 16 

2.1 RESISTÊNCIA BACTERIANA......................................................................................... 16 

2.2 BOMBAS DE EFLUXO DE RESISTÊNCIA A MÚLTIPLOS FÁRMACOS (MDR) ......... 17 

2.2.1 Família RND (resistência, nodulação e divisão) ........................................................... 19 

2.2.2 Regulador transcricional TtgR ..................................................................................... 22 

2.3 EFETORES DE TTGR ....................................................................................................... 23 

2.3.1 Quercetina ................................................................................................................... 23 

2.3.2 Tetraciclina.................................................................................................................. 25 

2.3.3 Cloranfenicol ............................................................................................................... 26 

2.4 MODELAGEM MOLECULAR ......................................................................................... 27 

2.4.1 Modelagem Molecular e Design de Drogas .................................................................. 28 

2.4.2 Teoria do Funcional da Densidade (DFT) .................................................................... 29 

3 OBJETIVOS ........................................................................................................................... 31 

3.1 GERAL .............................................................................................................................. 31 

3.2 ESPECÍFICOS ................................................................................................................... 31 

4. MATERIAIS E MÉTODOS .................................................................................................. 32 

4.1 OBTENÇÃO DAS ESTRUTURAS CRISTALINAS .......................................................... 32 

4.2 OTIMIZAÇÃO DA ESTRUTURA .................................................................................... 33 

4.3 FRACIONAMENTO MOLECULAR COM CAPS CONJUGADOS (MFCC) .................... 35 

5. RESUSLTADOS E DISCUSSÕES ........................................................................................ 38 

5.1 ANÁLISE DA CONVERGÊNCIA ..................................................................................... 39 

5.2 TTGR EM COMPLEXO COM A QUERCETINA (TTGR-QUE) ....................................... 40 

5.3 TTGR EM COMPLEXO COM A TETRACICLINA (TTGR-TAC) ................................... 46 

5.4 TTGR EM COMPLEXO COM O CLORANFENICOL (TTGR-CLM) ............................... 50 

5.5 ANALOGIA DAS INTERAÇÕES ENTRE OS COMPLEXOS: TTGR-QUERCETINA, 

TTGR- TETRACICLINA E TTGR-CLORANFENICOL. ........................................................ 55 

6. CONCLUSÕES ...................................................................................................................... 59 

7. PERPESCTIVAS ................................................................................................................... 60 

8. REFERÊNCIAS ............................................................................................................61 



14 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os antibióticos têm servido bem a sociedade desde sua descoberta no século XIX, 

salvando milhões de vidas. Esses são chamados de drogas mágicas pois matam bactérias e, 

assim, curam pessoas com doenças infecciosas. Eles também são considerados 

medicamentos ímpares, porque atuam não apenas nas bactérias causadoras das infecções, 

mas também em uma infinidade de bactérias comensais, que podem se disseminar 

amplamente, criando um reservatório de organismos resistentes (CARLET et al, 2011). 

Com a descoberta da penicilina por Alexander Fleming em 1928, que percebeu sua 

eficácia em inibir bactérias em meios de cultura. A penicilina foi desenvolvida como 

medicamento por Norman Heatley, Ernst Chain e Howard Florey na Inglaterra em tempos 

de guerra, sendo capaz de combater infecções bacterianas anteriormente intratáveis 

(AMINOV, 2011; PODOLSKY et al, 2015; LANDECKER, 2016).  

O fato da descoberta da penicilina abriu caminho para a "era de ouro" do 

descobrimento e introdução de agentes antimicrobianos no período de 1945-1960, durante a 

qual a maioria das classes químicas de antibióticos atualmente em uso clínico foi 

caracterizada pela primeira vez (WRIGHT, 2007). Esses acontecimentos revolucionaram a 

medicina humana por reduzir de maneira considerável os níveis de mortalidade e morbidade 

das doenças bacterianas, porém essa realização terapêutica vem sendo ameaçada pelo 

aumento acentuado da resistência antimicrobiana (MUNITA e ARIAS, 2015).  

O problema da resistência é uma das forças motrizes mais importantes e sustentadas 

para a descoberta de antibióticos, ela consiste no crescimento contínuo de microrganismos 

na presença de concentrações citotóxicas de antibióticos. É caracterizada pela 

“insensibilidade” da bactéria a um ou mais antibióticos. No exercício clínico de doenças 

infecciosas, a resistência a antibióticos é regida pela biodisponibilidade dos antibióticos, ou 

seja, a proporção de determinada quantidade do fármaco que alcança a corrente sanguínea 

(WRIGHT, 2007).  Um dos principais mecanismos de resistência das bactérias é a bomba 

de efluxo, que consiste na extrusão do fármaco para o meio extracelular mais rapidamente 

do que consegue atravessar a membrana celular para o interior da bactéria (MUNITA e 

ARIAS, 2015). 

Os sistemas de efluxo são capazes de transportar múltiplos antimicrobianos (MDR), 

esta capacidade está associada a famílias específicas de proteínas, como a família de 

resistência-nodulação-divisão (RND). Os membros dessa família são os mais relevantes em 
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relação à resistência a agente de importância clínica (TERÁN et al, 2003). Essa relevância 

deve-se a associação dessa família a duas outras classes de proteínas, o fator de membrana 

externa (OMF) e proteína de fusão da membrana (MFP). Cada uma dessas proteínas 

apresentam três componentes importantes essenciais para o efluxo da droga, e a ausência de 

um componente torna o complexo ineficaz. Este complexo permite a extrusão da droga 

diretamente para o meio externo (NIKAIDO e TAKATSUKA, 2010). 

Os sistemas de efluxo multidrogas RND / MFP / OMF foram descritos em vários 

microorganismos, incluindo Escherichia coli, Salmonella entérica, Serovar typhimurium, 

Haemophilus influenzae, Neisseria spp., Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida, 

Burkholderia spp., Campylobacter jejuni e Stenotrophomonas maltophilia (TERÁN et al, 

2003). A expressão de bombas de efluxo de resistência a múltiplos fármacos (MDR) é 

controlada por reguladores transcricionais, tais como BmrR de Bacillus subtilis, EmrR de 

Escherichia coli e TtgR de Pseudomonas putida DOT-T1E (ALGUEL et al, 2007). 

TtgR é inibidor transcricional, pertencente à família TetR de proteínas, que são 

caracterizados por apresentar um domínio de ligação ao DNA conservado e um domínio 

variável de ligação ao ligante. TtgR atua como regulador transcricional reprimindo a 

expressão de bombas de efluxo de resistência a múltiplos fármacos, TtgABC, presente em 

P. putida, bactéria presente na água e no solo que é capaz de colonizar raízes e sementes. A 

espécie exibe alta resistência a solventes orgânicos tóxicos, essa característica é justamente 

explicada pela presença de bombas de efluxo. O seu regulador, TtgR, apresenta uma forte 

similaridade com QacR (1QVU), uma proteína de ligação de múltiplos fármacos de S. 

aureus. (ALGUEL et al, 2007). TtgR opera por um mecanismo de ativação mediado por 

efetores, ocasionando a dissociação dessa proteína da região operadora do DNA na presença 

desses elementos, ativando a expressão da bomba ttgABC e seu gene ttgR (TERÁN et al, 

2006). 

Dada a importância clínica do mecanismo de resistência multicomponente RND / 

MFP / OMF que constitui o sistema de efluxo TtgABC, faz-se necessário o desenvolvimento 

de estudos das propriedades de ligação de efetores ao inibidor desse complexo, TtgR, pois a 

partir de sua análise estrutural bioquímica é possível delinear as interações mais relevantes 

para o acoplamento de seus efetores, e assim, proporcionar o desenvolvimento de novos 

compostos mais eficientes ou modificação destes para superar esse mecanismo de 

resistência. 
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Nesse cenário surge a Modelagem Molecular com abordagens relacionadas ao estudo 

das interações entre proteínas e seus ligantes, detectando seus possíveis sítios e mensurando 

as energias de interações. Estes estudos podem ser de grande relevância, pois possibilita 

compreender os eventos biológicos e delinear o planejamento de novas drogas. 

Então, aqui propomos apresentar uma análise estrutural bioquímica in sílico dos 

efetores quercetina, tetraciclina e cloranfenicol em complexo com o TtgR, investigando os 

sítios ativos de TtgR para a ligação desses efetores, assim como, as energias de interações e 

resíduos importantes nessa ligação. A partir dessas informações será possível nortear novas 

vias para o desenvolvimento de fármacos frente a essa artifício de resistência.   

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 RESISTÊNCIA BACTERIANA 

 

A resistência bacteriana representa um sério problema de saúde pública a nível 

mundial, ela é uma inevitável consequência do uso desordenado de antibióticos.  A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a resistência aos antibióticos como uma das 

três ameaças mais importantes para a saúde pública do século XXI e revela que a resistência 

a bactérias comuns alcançou níveis alarmantes em muitas partes do mundo e que, em alguns 

locais, poucas ou nenhuma das opções de tratamentos disponíveis permanecem eficazes para 

infecções comuns (MUNITA e ARIAS, 2016; KUMAR e VARELA, 2013; OMS, 2014).  

A resistência antimicrobiana é antiga e é o resultado esperado da interação de muitos 

organismos com seu meio ambiente, ou seja, resulta do processo de seleção natural. A 

maioria dos compostos antimicrobianos são moléculas produzidas naturalmente e, como tal, 

as bactérias co-residentes desenvolveram mecanismos para superar suas ações para 

sobreviver. Assim, estes organismos são frequentemente considerados como 

"intrinsecamente" resistentes a um ou mais antimicrobianos, ou seja, característica fenotípica 

do microrganismo transmitidas aos descendentes (MUNITA e ARIAS, 2016).  

A seleção de resistência a um único agente antimicrobiano muitas vezes resulta em 

variantes bacterianas que possuem determinantes de resistência multidrogas transferíveis 

(KUMAR e VARELA, 2013). Esse fenômeno está associado a uma variedade de fatores que 

envolvem mutações em genes de resistência comuns; a troca de informações genéticas entre 

microrganismos; o desenvolvimento de condições ambientais em hospitais e comunidades; 



17 

 

a incapacidade de alguns métodos de testes laboratoriais para detectar fenótipos de 

resistência emergentes e a proliferação e disseminação de clones de bactérias resistentes a 

múltiplas resistências (TENOVER, 2001). 

As bactérias desenvolveram diversas formas para escapar dos agentes 

antimicrobianos. Os principais mecanismos de resistência bacteriana aos agentes 

antimicrobianos incluem a inativação enzimática do fármaco, modificação do alvo do 

fármaco, redução da permeabilidade do medicamento e efluxo ativo de drogas. Estes 

mecanismos permitem que as bactérias que abrigam esses artifícios sobrevivam, ou mesmo 

aumente ativamente, na presença de um determinado agente antimicrobiano (LIVERMORE, 

2003; KUMAR e VARELA, 2013; MUNITA e ARIAS, 2016).  

Dos mecanismos citados anteriormente as bombas de efluxo constituem o elemento 

de resistência mais onipresente em todos os organismos, de bactérias a mamíferos, entre 

aqueles que foram descritos. Esse tipo de mecanismo geralmente está associado a resistência 

a múltiplos fármacos (MDR), tendo a capacidade de extrudir ativamente uma variedade de 

compostos (BLANCO et al, 2016).  

 

2.2 BOMBAS DE EFLUXO DE RESISTÊNCIA A MÚLTIPLOS FÁRMACOS (MDR) 

 

As bombas de efluxo são um importante mecanismo de resistência das bactérias, esse 

sistema proporciona um transporte ativo de compostos deletérios da membrana ou do 

citoplasmática para o meio externo, reduzindo a concentração de antimicrobianos no espaço 

intracelular para níveis subtóxicos (ALGUEL et al, 2007). Um dos primeiros sistemas de 

efluxo a serem estudados datam do início dos anos 80, um mecanismo capaz de bombear a 

tetraciclina fora do citoplasma de Escherichia coli. Desde então, muitas classes de bombas 

de efluxo foram caracterizadas em patógenos gram-negativos e gram-positivos (MUNITA e 

ARIAS, 2016). 

A aquisição de resistência a múltiplos antimicrobianos é consequência da presença 

no mesmo elemento móvel genético de vários genes. Cada gene codifica um determinante 

de resistência diferente (co-resistência). No entanto, em algumas ocasiões, o mesmo 

determinante pode conferir resistência a diferentes antimicrobianos (resistência cruzada). 

Um exemplo de determinantes que conferem resistência cruzada a diferentes antibióticos 

são as bombas de efluxo de resistência a múltiplos medicamentos (MDR) (BLANCO et al, 

2016). 
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Nos procariotos existem cinco famílias principais de proteínas de bomba de efluxo 

que estão associadas à MDR: a superfamília (ATP binding cassete) (ABC), a superfamília 

do facilitador principal (MFS), a família de extrusão multidrogas e compostos tóxicos 

(MATE), a pequena família de resistência a múltiplos medicamentos (SMR) e a família da 

resistência-nodulação-divisão (RND) (BAMBEKE, BALZI e TULKENS, 2000; PIDDOCK, 

2006; DZIDIC, SUSKOVIC e KOS, 2007; MUNITA e ARIAS, 2016; BLANCO et al, 

2016). A Figura 1 evidencia as famílias mais relevantes do tipo MDR, mencionadas 

anteriormente.  

As bombas de efluxo MDR são classificadas como pertencentes a essas famílias da 

seguinte maneira: 

 Com base no número de componentes que a bomba possui (único ou múltiplo); 

 Com base no número de regiões que abrange a membrana; 

 Com relação a proteína transportadora que ela possui; 

 Com relação a fonte de energia que a bomba usa e os tipos de substrato que a bomba 

exporta (PIDDOCK, 2006).   

Esse sistema de efluxo é controlado por vários reguladores de transcrição, 

subjacentes aos seus papéis na facilitação da adaptação das bactérias a estímulos específicos 

(ALGUEL et al, 2007; PIDDOCK, 2006; SUN, DENG e YAN, 2014). 

 

Figura 1 – Esquema das principais famílias de transportadores de efluxo MDR. Adaptado de Piddock 

(2006). 
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Os mecanismos de efluxo MDR estão presentes em bactérias Gram-negativas e 

Gram-positivas clinicamente relevantes. Para as bactérias Gram-negativas clinicamente 

significativa as bombas que estão associadas a resistência aos medicamentos são as da 

família RND (como P. aeruginosa, E. coli, Salmonella entérica, Serovar Typhimurium, 

Campylobacter jejuni e Neisseria gonorrhoeae), enquanto que para as bactérias Gram-

positivas são membros da família MFS (como Staphylococcus aureus e Streptococcus 

pneumoniae) (PIDDOCK, 2006; NIKAIDO e TAKATSUKA, 2009). 

As bombas MDR pertencentes a família de proteínas RND são frequentemente 

encontradas nos cromossomos de bactérias Gram-negativas clinicamente relevantes e 

determinam diferentes graus de resistência intrínseca a vários antimicrobianos. As bombas 

de efluxo que pertencem a esta família são organizadas como estruturas tripartidas, formadas 

por três componentes, que abrangem a largura do envelope celular gram-negativo 

comunicando seletivamente o citoplasma com o ambiente externo (MUNITA e ARIAS, 

2016). 

 

2.2.1 Família RND (resistência, nodulação e divisão) 

 

Os sistemas de efluxo da superfamília RND (como AcrB de Escherichia coli e MexB 

de Pseudomonas aeruginosa) desempenham um papel importante na produção de resistência 

a múltiplos fármacos em bactérias Gram-negativas (NIKAIDO e TAKATSUKA, 2009). Isso 

ocorre porque os transportadores dessa família, formam um sistema multicomponente 

associados a proteína de fusão da membrana (MFP) e o fator da membrana externa (OMF) 

durante a expulsão dos substratos. Neste sentido, EmrAB-TolC e AcrAB-TolC de E. coli, 

MexAB-OprM de P. aeruginosa e MtrCDE de N. gonorrhoeae são exemplos de sistemas 

multicomponentes envolvidos na resistência aos antimicrobianos (DÍAZ, 2003). 

Os padrões dessa família estão organizados em um mecanismo tripartido de efluxo. 

A bomba em E. coli e outras bactérias Gram-negativas tem três componentes: uma proteína 

transportadora presente na membrana interna (por exemplo: AcrB) uma proteína acessória 

periplasmática (por exemplo, AcrA), que é denominada de proteína de fusão da membrana 

(MFP) e um canal de proteína de membrana externa (por exemplo, TolC), que é denominado 

de fator da membrana externa (OMF). A proteína transportadora (AcrB) captura os seus 

substratos dentro da bicamada fosfolipídica da membrana interna ou do citoplasma e os 

transportam para o meio externo por meio da proteína de membrana externa (TolC), fator da 



20 

 

membrana externa (OMF). A cooperação entre esses dois componentes é mediada pela 

AcrA, proteína acessória periplasmática (MFP) (PIDDOCK, 2006). A figura 5 amostra a 

estrutura de AcrB e o mecanismo de rotação funcional da extrusão de drogas pelo sistema 

de efluxo RND-MFP-OMF em E. coli. 

 

 

Figura 2 – Estrutura da bomba de efluxo RND. Adaptado de Ortega e Martinez (2013). 

 

 

O conjunto formado pelas três proteínas RND-MFP-OMF formam um canal contínuo 

através do envelope de bactérias Gram-negativas garantindo que a molécula do substrato, 

capturada a partir da membrana interna da bicamada fosfolipídica, seja efluxada diretamente 

através do periplasma e da membrana externa, caracterizada por uma baixa permeabilidade, 

no meio externo com a ajuda do gradiente de prótons como fonte de energia. Elas funcionam 

como anti-portões, usando o gradiente de prótons em toda uma membrana para efluxo, 

trocando um íon H+ para uma molécula de fármaco (PIDDOCK, 2006; FERNANDO e 

KUMAR, 2013).   

Os sistemas tripartido de efluxo RND são regulados e codificados por genes. Este 

sistema de regulação e expressão da bomba trata-se de um mecanismo sofisticado. 

Geralmente os genes são organizados como um operon, ou seja, corresponde ao conjunto 
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formado pelo promotor, onde se liga a DNA polimerase, o operador e os genes reguladores 

que estão dispostos lado a lado. Dessa forma, temos: o gene que codifica a proteína acessória 

periplasmática (MFP), que está localizada adjacente ao gene que codifica a proteína de 

bomba de efluxo (RND), que está localizado vizinho daquele para a (OMF). A proteína de 

fusão de membrana e a proteína de bomba são geralmente cotranscritas (DÍAZ, 2003; 

PIDDOCK, 2006).  

A maioria dos reguladores pertencem as famílias de proteínas TetR, MarR ou MerR, 

que geralmente atua como repressores transcricionais. São exemplos de repressores 

transcricionais: BpeR em B. pseudomallei, MexT em P. aeruginosa, MepR e QacR em S. 

aureus e TtgR em P. putida. Em todos esses casos, o repressor encontra-se acoplado ao 

operador, localizada adjacente a região operadora do gene, bloqueando a RNA polimerase 

de efetuar a transcrição. O repressor pode se dissociar do operador na presença de compostos 

correspondentes ou moléculas efetoras, ativando o processo de transcrição. Este padrão de 

regulação negativa permite que a bactéria correspondente atue mais rapidamente para 

mudanças ambientais em resposta a presença de diversas substâncias tóxicas (SUN, DENG 

e YAN, 2014).  A Figura 3 representa de forma esquemática a atuação da proteína TtgR na 

repressão da bomba TtgABC. 

  

Figura 3 – Representação esquemática do operon TtgABC-ttgR. Fonte: Elaborado pela autora. 
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2.2.2 Regulador transcricional TtgR 

 

TtgR é um repressor de ligação multidrogas que controla negativamente a transcrição 

do operon ttgABC-ttgR, bomba de efluxo presente na espécie P. putida DOTT1E (TERÁN 

et al, 2003). Essa bactéria é resistente a múltiplos antibióticos e capaz de sobreviver na 

presença de metabólitos secundários de plantas. O responsável por esse fenótipo é a bomba 

de efluxo ttgABC- ttgR (DANIELS et al, 2010). 

O repressor TtgR pertence à família de proteínas TetR. Os reguladores dessa família 

são caracterizados por apresentarem dois domínios de ligação ao DNA: um domínio N-

terminal e um domínio C-terminal. Geralmente essas proteínas tem formato helicoidal e 

funcionam como dímeros (CUTHBERTSON e NODWELL, 2013). 

Ele exerce sua função através de um mecanismo de desregulamentação mediada por 

efetores (antibióticos, flavonoides, solventes e outras), ou seja, na ausência dos efetores, 

TtgR encontra-se naturalmente ligado a região do operador do gene reprimindo a transcrição 

da bomba ttgABC e do seu gene regulador, ttgR. A associação de efetores ao complexo 

TtgR-DNA leva a dissociação de TtgR da região operadora, permitindo a transcrição. TtgR 

consegue se ligar a múltiplas substâncias, uma característica das proteínas envolvidas na 

regulação das bombas MDR. A interação de uma única molécula efetora ao homodímero 

TtgR ligado ao DNA induz a dissociação do complexo repressor-operador (KRELL et al, 

2007; TERÁN et al, 2006).  

A estrutura cristalográfica de TtgR (Figura 4) baseia-se em monômeros constituídos 

por nove alfas hélices formando dois domínios distintos: o primeiro é o domínio de ligação 

ao DNA, C-terminal, que consiste em α1-α3, sendo a hélice 3 prevista como a que faz a 

maioria dos contatos com o DNA do operador. O segundo corresponde ao domínio de 

ligação ao ligante que abarca α4-α9, a hélice 4 serve como junção para o resto da proteína, 

que se dobra independentemente do domínio N-terminal, e constitui o bolso de ligação 

efetor. O ângulo entre os dois domínios é de aproximadamente 80° (DANIELS et al, 2010; 

ALGUEL et al, 2007).  

Os efetores podem se acoplar verticalmente a TtgR por meio de um bolso de ligação 

hidrofóbica (bolso de ligação geral) com poucas interações específicas, o que pode contribuir 

para a versatilidade da ligação de ligantes aromáticos versáteis e afinidade micromolar de 

TtgR. Eles também podem se ligar a uma segunda bolsa de ligação, conhecida como o bolso 

de alta afinidade ou ligação específica. Os sítios de ligação dos antibióticos ou flavonoides 
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não são separados pela funcionalidade, mas por sua propriedade química, ou esteroquímica 

(ALGUEL et al, 2007).  

 

Figura 4 – Estrutura cristalina do regulador transcricional TtgR. Fonte: adaptado de Alguel et al (2007). 

 

 

 

2.3 EFETORES DE TTGR 

 

2.3.1 Quercetina 

 

O nome quercetina (3,3',4',5,7-pentahydroxyflavone), vem da palavra latina 

"Quercetum", que significa floresta de carvalho. É de cor amarela e é pouco solúvel em água 

quente, bastante solúvel em álcool e lipídios e é insolúvel em água fria. Considera-se que a 

quercetina é um dos bioflavonóides mais utilizados para o tratamento de distúrbios 

metabólicos e inflamatórios (DAVID, ARULMOLI e PARASURAMAN, 2016). 

A estrutura química desse flavonol baseia-se em uma molécula contendo cinco 

grupos hidroxilo cuja presença determina a atividade biológica do composto e o possível 

número de derivados. Os principais grupos de derivados da quercetina são os glicosídeos e 

os éteres (MATERSKA, 2008). 
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Figura 5 – Estrutura química da quercetina 

 
 

A quercetina é um bioflavonoide polifenólico encontrado em frutas e vegetais. 

Pertence ao grupo flavonóis de flavonóides. Apresenta propriedades antioxidantes, 

antiarterogênicas, anti-inflamatórias, anti-carcinogênicas, neuroprotectas, antivirais e 

antibacterianas (JAISINGHANI, 2017). 

Várias pesquisas tem constatado a atividade antibacteriana da quercetina. O estudo 

de Shu et al (2011), verificou o efeito inibitório da quercetina no crescimento de seis cepas 

bacterianas patogênicas orais: Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus, Streptococcus 

sanguis, Lactobacillus acidophilu, Porphyromonas gingivalis e Actinobacillus 

actinomycetemcomitans. A pesquisa de Jaisinghani (2017) apontou que a quercetina inibiu 

S. aureus, P. aeruginosa na concentração de 20 mcg / mL enquanto P. vulgaris e E. coli 

foram inibidas nas concentrações de 300 mcg / mL e 400 mcg / mL, respectivamente. A 

atividade antibacteriana da quercetina está relacionada a sua inibição à DNA-girase. A 

quercetina é capaz de se ligar a subunidade GyrB DNA-girase de E. coli inibindo a atividade 

da enzima ATPase (CUSHNIE e LUMB, 2005; ALGUEL et al, 2007). 

Esse composto natural pode se ligar a proteína TtgR por meio de um bolso de ligação 

geral induzindo a expressão da bomba de efluxo TtgABC. A quercetina se liga ao TtgR de 

forma que o anel hidroxifenilo fica mais enterrado no bolso estando rodeado por resíduos de 

aminoácidos como VAL96, ILE171 e VAL171 e os anéis de cromenona estão localizados 

perto do topo do bolso de ligação e estão próximos de LEU92, LEU93, ILE141 e PHE168. 

Moléculas de agua também contribuem para essa interação, interagindo com grupos 

hidroxilo extra no anel de cromenona (ALGUEL et al, 2007; DANIELS et al, 2010).  
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A afinidade de ligação desse favonoide antibacteriano é quase 15 vezes maior para 

TtgR do que para o seu alvo, a DNA girase bacteriana (kd de cerca de 15 µM). Isto indica 

que a indução de TtgABC ocorre a baixas concentrações efetoras e atua como um mecanismo 

de defesa preventiva antes da ativação da atividade antibacteriana do composto (TERÁN, et 

al, 2006). 

 

2.3.2 Tetraciclina 

 

As tetraciclinas, descobertas na década de 1940, são uma família de antibióticos que 

impedem a síntese proteica, bloqueando a ligação do aminoácido-tRNA ao sítio do receptor 

ribossômico. As tetraciclinas são agentes de amplo espectro que apresentam atividade contra 

uma ampla variedade de bactérias gram-positivas e gram-negativas (CHOPRA e ROBERTS, 

2001). 

A base estrutural dessa classe de antibióticos é o naftaceno, formado por quatro anéis 

aromáticos, por isso esse grupo é denominado de tetraciclinas (Chang et al, 2015). Esses 

quatro anéis são designados por A, B, C e D aos quais estão associados vários grupos 

funcionais que determinam os principais membros dessa família de antibióticos (CHOPRA 

e ROBERTS, 2001). 

 

Figura 6 – Estrutura química da tetraciclina 

 
 

As propriedades antimicrobianas favoráveis desses agentes a uma ampla gama de 

microrganismos patogênicos e a ausência de efeitos colaterais adversos maiores, levaram ao 

uso extensivo de antibióticos, por exemplo, a tetraciclina na terapia de infecções bacterianas 

e não bacterianas humanas e animais (MICHALOVA, NOVOTNA e SCHLEGELOVA, 

2004). 

O mecanismo de ação das tetraciclinas está bem fundamentada e relaciona-se com a 

inibição da síntese proteica bacteriana. O que acontece principalmente através da sua ligação 
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reversível à subunidade 30S do ribossomo bacteriano, impedindo a associação do 

aminoácido ao tRNA com o ribossomo (CHOPRA e ROBERTS, 2001; MICHALOVA, 

NOVOTNA e SCHLEGELOVA, 2004; CHANG et al, 2015). 

Esse antibiótico pode se ligar a proteína TtgR por meio de um bolso de ligação geral 

ativando a expressão da bomba de efluxo TtgABC. A tetraciclina (Dimethylamino- 

pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-2-tetracencarboxamid) 

se acopla ao TtgR de forma quase paralela ao dímero, os seus anéis cíclicos estão rodeados 

por resíduos hidrofóbicos como LEU92, LEU93, VAL96, ILE141 e PHE168 que constituem 

as paredes laterais das hélices dessa proteína (ALGUEL et al, 2007). 

 

2.3.3 Cloranfenicol 

 

O Cloranfenicol ((1E)-2,2-Dichlor-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-nitrophenyl)-2-

propanyl]ethanimidsäure) é um antibiótico antigo de amplo espectro. Ele é sintetizado 

naturalmente por certas espécies do gênero bacteriano Streptomyces, incluindo S. venezuelae 

(MORALES, HERRERA e MUÑOZ, 2007; DINOS et al, 2016).  

A estrutura química desse composto baseia-se em um grupo nitrobenzeno ligado a 

um grupo propanol, assim como um grupo amino ligado a um derivado do ácido 

dicloroacético. A sua eficácia antibacteriana está associada a presença dos grupamentos 

propanol e ácido dicloroacético (MORALES, HERRERA e MUÑOZ, 2007; DINOS et al, 

2016).  Trata-se de um medicamento enérgico contra variados tipos de infecções bacterianas, 

porém podem apresentar efeitos adversos que limitam sua utilidade clínica como 

neurotoxicidade e distúrbios hematológicos (DINOS et al, 2016; TIAN et al, 2016). 

 

Figura 7 – Estrutura química do Cloranfenicol. 
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Ele exerce sua atividade antibacteriana através da inibição da síntese proteica. Isso 

ocorre a partir da sua ligação a subunidade 30S do ribossomo aparentemente inibindo o 

deslocamento dos ribossomos ao longo do mRNA, certamente pela inibição da peptidil 

transferase, enzina responsável pela extensão da cadeia peptídica (YONATH, 2005). 

Esse antibiótico se ligar a proteína TtgR por meio de um bolso de ligação geral 

ativando a expressão da bomba de efluxo TtgABC. O cloranfenicol se liga ao TtgR de forma 

paralela ao dímero, onde o grupamento amino ligado a um derivado do ácido dicloroacético 

encontra-se mais enterrado no bolso e nitrobenzeno e o propanol estão posicionados 

próximos ao topo do bolso. De forma semelhante à tetraciclina ele utiliza o ambiente 

hidrofóbico geral das paredes laterais proporcionado pelos resíduos LEU92, LEU93, 

VAL96, ILE141 e PHE168 com poucas interações específicas (ALGUEL et al, 2007).  

 

2.4 MODELAGEM MOLECULAR  

 

A Modelagem Molecular (MM) constitui-se em um conjunto de métodos teóricos e 

técnicas computacionais para modelar ou imitar o comportamento de moléculas, no qual não 

está em foco apenas a obtenção uma molécula bioativa através do uso de programas de 

computador. Os meios de desenvolvimento dessas moléculas são complexos, e por isso, 

envolve um trabalho multidisciplinar, que emprega um grande conjunto de métodos 

computacionais de modo sistemático que facilitam e otimizam o processo de 

desenvolvimento de compostos bioativos, numa troca contínua de informações com grupos 

de síntese química e análise da atividade destes compostos (SANTOS et al, 2014). 

As simulações moleculares são ferramentas úteis para investigar em uma escala 

menor de tempo por vezes inacessíveis através de meios experimentais e podem possibilitar 

um outro ponto de vista para complementar ou explicar dados experimentais. Ao passo que 

aumenta o poder computacional disponível, amplia a praticidade de simular sistemas 

moleculares maiores e mais complexos (FORTUNATO e COLINA, 2017). 

A ascensão da MM nos últimos anos se deu em partes pela disponibilidade melhorada 

e difundida de recursos computacionais e também no desenvolvimento de novas 

metodologias e software, associados a evolução dos métodos de cristalografia de raios-x e 

de ressonância magnética nuclear (RMN) (BRÁS et al, 2015). 

As metodologias da MM podem ser classificadas em duas áreas com suas respectivas 

subdivisões: Aproximação Clássica (mecânica molecular e dinâmica molecular) e 
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Aproximação Quântica (ab-initio e semi-empíricos) (DE VIVO, 2014; ARODOLA e 

SOLIMAN, 2017). Destaca-se nesse estudo a utilização da Aproximação quântica com 

métodos ab-initio. 

Os métodos ab-initio fornecem cálculos baseados apenas na Mecânica Quântica 

(MQ), ou seja, trata moléculas como coleções de núcleos e elétrons. São os métodos mais 

precisos, mas também os mais caros em termos de tempo e recursos computacionais. É 

importante para entender o comportamento dos sistemas no nível atômico. Esses métodos 

consiste em aproximar a função de onda e resolver a equação de Schrödinger. Essa equação 

é solucionada em termos dos movimentos dos elétrons, que por sua vez levam diretamente 

à estrutura molecular e energia entre outros observáveis, bem como informações sobre a 

ligação. No entanto, a equação de Schrödinger não pode ser realmente resolvida para 

nenhum sistema de um elétron, e, portanto, aproximações precisam ser feitas na forma de 

funcional, para facilitar os cálculos (ZHOU, HUANG e CAFLISCH, 2014; ARODOLA e 

SOLIMAN, 2017). 

Atualmente, a modelagem molecular tem um poder preditivo capaz de fornecer dados 

muito aguçados, por vezes inacessível ou difícil de obter a partir do experimento. Além do 

esclarecimento dos processos bioquímicos no nível molecular e atomístico, uma aplicação 

muito importante da modelagem biomolecular está no desenvolvimento de novos fármacos 

(BRÁS et al, 2015). 

 

2.4.1 Modelagem Molecular e Design de Drogas 

  

A MM tem sido empregada de forma significativa no planejamento e na descoberta 

de novos fármacos (WERMUTH, 2009). A disponibilidade de programas computacionais 

de química e os bancos de dados em rede são, no momento atual, métodos fundamentais para 

a descoberta e planejamento de fármacos. Esses dados possibilitam um estudo rápido da 

atividade biológica em comparação com propriedades físico-químicas de uma série de 

moléculas de interesse (CARVALHO, BORGES e BERNARDES, 2005). 

Os meios de se encontrar uma molécula que se liga à proteína alvo passou do 

laboratório para o computador. Modelos gerados por computador, que servem como bons 

modelos preditivos para a avaliação de atividades biológicas, tiveram numerosos sucessos 

predizendo as possíveis estruturas de alvos biológicos. Com ferramentas in silico, é possível 

acelerar o processo de descoberta de fármacos modelando as propriedades mais relevantes 
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dos efeitos adversos inaceitáveis de absorção, distribuição, metabolismo, excreção e 

toxicidade. (AUGEN, 2002; PARASURAMAN, 2011). 

O desenvolvimento de medicamentos fundado na estrutura da proteína está em 

ascensão, e os resultados mostram um aumento evidente no conhecimento estrutural de 

proteínas clinicamente relevantes através de vários métodos (AUGEN, 2002). Uma droga 

revela sua ação quando se liga ao seu alvo biológico, comumente receptores. Os receptores 

possuem os sítios ativos para a ligação de uma determinada droga. Portanto, é relevante 

conhecer a estrutura do alvo, com o intuito de projetar uma boa droga e identificar um local 

de ligação preciso (ARODOLA e SOLIMAN, 2017). 

A utilização de ferramentas in silico como a MQ são promissoras na abordagem de 

problemas farmacológicos e na pesquisa de novas drogas, uma vez que podem ser usadas 

para delinear moléculas para averiguar interações de proteína-ligante existentes, assim como 

explorar o sítio ativo para quaisquer interações hidrofílicas ou hidrofóbicas adicionais que 

possibilitem aumentar a afinidade de ligação (TAME, 1999; KIM e SKOLNICK, 2008). 

O emprego de métodos MQ em designe de drogas envolvem cálculo de energias e 

otimizações de estrutura de complexos ligantes e/ou ligantes de proteínas (LIAO e 

NICKLAUS, 2010).  Esses métodos estão em crescente popularidade para o designe de 

drogas por computador não apenas pelo poder próspero da computação, mas também é 

devida à natureza do primeiro princípio da MQ, que deve fornecer a mais alta precisão das 

interações entre ligantes e proteínas (KIM e SKOLNICK, 2008; ZHOU, HUANG e 

CAFLISCH, 2010).   

Dentro da abordagem MQ a teoria do funcional da densidade (DFT) é o método mais 

relevante para lidar com a química dos biossistemas, pois pode viabilizar resultados precisos 

em sistemas dentro dos limites para cálculos de QM (BRÁS et al, 2015). 

 

2.4.2 Teoria do Funcional da Densidade (DFT) 

 

A teoria funcional da densidade (DFT, do inglês Density Functional Theory) é uma 

incrível história de sucesso. O baixo custo computacional, combinado com uma precisão 

útil, tornou a DFT uma técnica padrão na maioria dos ramos da bioquímica computacional 

(BURKE, 2012). 

As publicações de Walter Kohn juntamente com Pierre Hohenberg, e John Pople 

(1964) são a versão mais moderna da DFT, na qual definem que equações autoconsistentes 
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devem ser resolvidas para um conjunto de orbitais onde a densidade eletrônica, ρ (r), é 

definida como sendo exatamente a do sistema real, ou seja, são funcionais da densidade. 

Essa abordagem possibilita a efetuação de cálculos de energia através da densidade 

eletrônica do sistema (HOHENBERG e KOHN, 1964).   

A DFT supera alto custo computacional das simulações ab initio quânticas, 

ocasionadas pelo grande número de elétrons envolvidos (ZANATTA et al, 2012). A DFT 

considera que a energia de um conjunto de elétrons sob influência de um campo externo é 

um funcional único da densidade eletrônica. Esta dependência aparece em dois termos da 

energia eletrônica, denominados funcional de troca e funcional de correlação 

(HOHENBERG e KOHN, 1964).  

Esse método é particularmente útil no estudo de grandes sistemas moleculares, sendo 

possível descrever de forma mais realista sistemas orgânicos, inorgânicos, metálicos, dentre 

outros. Com isso, a DFT tem sido empregada para sistemas moleculares em diversas áreas 

da pesquisa (CUSTÓDIO e MORGON, 1995). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 

Realizar uma análise estrutural bioquímica in sílico dos efetores quercetina, 

tetraciclina e cloranfenicol em complexo com o TtgR, investigando as conformações desses 

ligantes a seus sítios ativos, a fim de se obter estratégias no avanço de novos medicamentos 

frente ao perfil de resistência MDR. 

  

3.2 ESPECÍFICOS 

 

 Realizar um estudo teórico das interações intermoleculares entre os complexos TtgR-

quercentina, Ttgr-tetracilina e Ttgr-cloranfenicol; 

 Determinar e avaliar as energias de interações entre os complexos TtgR-quercentina, 

Ttgr-tetracilina e Ttgr-cloranfenicol comparando-os; 

 Reconhecer as regiões de TtgR que possam estar relacionada com as propriedades 

biológicas de seus efetores; 

 Identificar os resíduos mais importantes. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste ponto, serão apresentados os procedimentos metodológicos e os 

conhecimentos computacionais relacionados à discriminação das interações entre os 

efetores: quercetina, tetraciclina e cloranfenicol com o regulador transcricional TtgR. As 

estuturas foram otimizadas e as energias de interações entre os efetores e o TtgR foram 

determinadas através da Teoria do funcional da Densidade (DFT) por meio da técnica de 

Fracionamento Molecular com capas Conjugados (MFCC). 

 

4.1 OBTENÇÃO DAS ESTRUTURAS CRISTALINAS 

 

Para a realização do estudo teórico das interações intermoleculares, foram efetuados 

cálculos energéticos a partir de estruturas cristalinas disponíveis no Research Collaboratory 

for Structural Bioinformatics - Protein Data Bank (RCSB - PDB), que consiste em um 

repositório de dados estruturais de macromoléculas biológicas. Estas estruturas estão 

identificadas no PDB pelos códigos: 2UXH para a quercetina em complexo com o TtgR, 

2UXO para a tetraciclina em complexo com o TtgR e 2UXP para o cloranfenicol em 

complexo com o TtgR. As estruturas foram determinadas por meio da técnica de difração de 

raios-X, apresentando resoluções de 2,4 Ǻ para 2UXH e 2,7 Ǻ para 2UXO e 2UXP. As 

estruturas estão representadas na (Figura 7).  

A difração de raios-X é uma poderosa técnica empregada para o estudo de estruturas 

de cristal e espaçamento atômico. É baseada na interferência construtiva de raios-X 

monocromáticos em uma amostra cristalina. Esses raios X são gerados por um tubo de raios 

catódicos, filtrados para produzir radiação monocromática, colimados para se concentrarem 

e direcionados para a amostra. São utilizados para analisar uma ampla gama de materiais, 

incluindo fluidos, metais, minerais, polímeros, produtos farmacêuticos, dentre outros 

(BUNACIU, UDRIŞTIOIU e ABOUL-ENEIN, 2015). Portanto, a definição da estrutura de 

um cristal compreende a impressão digital de arranjos atômicos periódicos em um 

determinado material, no qual é possível evidenciar todos os seus elementos químicos. 
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4.2 OTIMIZAÇÃO DA ESTRUTURA 

 

O processo de cristalização pode ocasionar algumas lacunas na estrutura, e, portanto, 

essas devem passar por otimizações geométricas, adicionando alguns átomos assim como 

algumas cadeias laterais.  

Inicialmente foi feito uma análise geral da proteína, onde observou-se que a mesma 

apresentava conformação de dímero e optou-se por utilizar a estrutura B dessa estrutura, pois 

era nessa região onde estavam inseridas os efetores em análise nessa pesquisa. Em seguida 

foi realizada a adição de átomos de hidrogênio, pois esses átomos apresentam densidade 

eletrônica mínima, o que faz com que eles acabem não sendo identificados ou posicionados 

de forma correta no cristal. Esse processo se deu por meio do software Discovery Studio em 

conformidade com os parâmetros de cálculo do campo de força CHARMm (Chemistry at 

Harvard Molecular Mechanics), que em particular é o mais indicado para moléculas 

orgânicas.   

O estado de protonação das estruturas foram obtidas através do software Marvin 

Sketch® (versão 17.24.0) e o pacote do PROPKA (versão 3.1 32), respectivamente, no qual 

foi considerado o ph de 6,50 para os ligantes em questão (Figura 8), já que o processo 

experimental para a obtenção desses cristais utilizou este ph como padrão. A análise 

identificou a presença de uma carga negativa no átomo de oxigênio para a quercetina e a 

tetraciclina. O cloranfenicol apresentou duas cargas, uma carga positiva no átomo de 

nitrogênio e outra carga negativa no oxigênio, tornando-o neutro. Além do mais, as 

estruturas moleculares dos ligantes foram segmentadas esquematicamente em regiões 

(Figura 9), para que uma melhor análise das interações efetor-resíduo fossem realizadas. 

 

Figura 8– Representação das curvas mostrando a porcentagem da existência das conformações dos efetores 

no pH 6,50. Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 9 – Estrutura química dos efetores subdividida em três regiões (i), (ii) e (iii) para auxiliar na análise 

de suas interações, e densidade eletrônica de DFT projetada em um potencial eletrostático dos ligantes: (a) 

Quercetina – QUE, (b) Tetraciclina – TAC e (c) Cloranfenicol – CLM. Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.3 FRACIONAMENTO MOLECULAR COM CAPS CONJUGADOS (MFCC) 

 

Os cálculos de QM das energias de interações entre proteínas e seus ligantes 

representam um grande desafio para a bioquímica computacional, tendo em vista o grande 

número de átomos que as moléculas biológicas possuem. Nesse cenário surge o método de 

fracionamento molecular com capsulas conjugadas (MFCC), uma abordagem eficiente na 

mensuração de energias de interação para macromoléculas.  

O MFCC consiste em dividir uma macromolécula em pequenos fragmentos, e 

cálculos simples desses fragmentos individuais são combinados para alcançar as 

propriedades de uma molécula inteira. A ideia central do método MFCC é dividir um sistema 

inteiro em fragmentos e capsulas conjugadas. As propriedades da molécula inteira podem 

ser obtidas a partir da soma dos cálculos padrões de QM dos fragmentos dos quais a 

contribuição das capsulas conjugadas é removida (ZHANG, 2017).   

Nesse estudo, as proteínas TtgR foram fragmentadas em resíduos de aminoácidos e 

as energias de interação entre cada um deles com os efetores em análise (quercetina, 

tetraciclina e cloranfenicol) foram calculadas. Com o intuito de se evitar a perda de 

interações importantes, todos os resíduos de aminoácidos dentro de um raio crescente foram 

levados em consideração até que a convergência de energia tenha sido alcançada. 

Aqui consideremos os efetores quercetina, tetraciclina e cloranfenicol como (L) e os 

resíduos de TtgR como (Ri).  Deste modo, para cada resíduo foram criados quatro 

subsistemas, que apresentaram os seguintes arranjos: (SS I) um resíduo anterior (C1-i) + 

resíduo em análise + um resíduo posterior (C1+i) + o efetor (L); (SS II) um resíduo anterior 

+ um resíduo posterior + efetor; (SS III) um resíduo anterior + resíduo em análise + um 

resíduo posterior; (SS IV) um resíduo anterior + um resíduo posterior. A energia total (L – 

Ri) foi calculada para cada um desses subsistemas, assim foi possível mensurar a energia 

final da interação entre o resíduo de aminoácido em análise com o efetor (quercetina ou 

tetraciclina), através da seguinte expressão: 

𝑬 (𝑳 − 𝑹𝒊) =  𝑬(𝑳 +C1-i 𝑹𝒊C1+i) – 𝑬 (𝑳 + C1-i C1+i) – 𝑬 (C1-i 𝑹𝒊 C1+i) + E(C1-i C1+i) 

(1) 

Uma característica específica do MFCC é a inserção de capsulas conjugadas nas 

quebras das ligações químicas. Estas são representadas pelos resíduos que antecedem e 

sucedem o resíduo em análise. As capsulas não apenas executam a tarefa de fechar a valência 

aberta dos componentes do corte, mas também representam o ambiente químico da peça que 
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está sendo cortada. Átomos de hidrogênio também são adicionados aos átomos terminais das 

capsulas moleculares para evitar ligações pendentes (ZHANG et al, 2013; ZHANG, 2017). 

A Figura 10 ilustra de forma esquemática o método MFCC.  

 

Figura 10 – Representação esquemática do Fracionamento Molecular com Capas Conjugados. Fonte: 

Elaborado pela autora. 

 
 

Conforme Lima Costa et al (2018), depois das formações dos subsistemas, 

sucederam os cálculos das energias de interação ligante-resíduo no sítio de ligação. Esses 

ocorreram dentro do formalismo da Teoria do Funcional da Densidade (DFT), empregando 

o código G09 com a aproximação de gradiente generalizado (GGA) funcional B97D 

(ALBUQUERQUE et al, 2014). Este funcional foi apresentado por Grimme e integra termos 

de dispersão para melhorar a descrição das interações não covalentes, estando recentemente 

junto com a correção de dispersão D3 sob vácuo e o modelo de solvatação contínuo COSMO 

para calcular a energia de ligação de alguns complexos ligante-proteína dentro de um 

esquema MFCC (GRIMME, 2006).  

 Para limitar a quantidade de resíduos avaliados e evitar a perca das interações 

importantes foi utilizado um estudo de convergência da energia total de ligação, como uma 

função do raio r de 2,0 a 13,0 Ǻ (Figura 11). Para tanto, esferas imaginárias (considerando r 
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= n/2; n = 1, 2, 3, 4, ...) foram traçadas demarcando distâncias crescentes a partir dos efetores 

com a finalidade de se averiguar as somas das energias individuais dos resíduos presentes 

em cada uma dessas. Dessa forma, atinge-se a convergência quando a variação de energia 

no raio consecutivo é menor do que 10%.   

 

Figura 11 – Figura representativa para o raio de 13,0 Ǻ. Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

O entendimento do meio molecular é fundamental para compreender o estudo teórico 

das propriedades moleculares. Portanto, é necessário calcular a afinidade energética das 

ligações em complexos ligante-proteína e ter em vista o efeito do ambiente proteico e do 

solvente na análise das energias eletrostáticas. Logo, consideramos diferentes valores da 

constante dielétrica (ε), com o intuito de considerar os efeitos os energéticos influenciados 

pelo solvente (DANTAS et al, 2015). Nesta pesquisa, aplicou-se o modelo CPCM 

(Continuum Model-like Polarizable Conductor) com constantes dielétricas ε de 10 (ε10) e 

40 (ε40), respectivamente, com a finalidade de aumentar a similaridade com o ambiente 

proteico e determinar os efeitos de energia, como a polarização eletrostática promovida pelo 

solvente (COSSI et al, 2003). 

As proteínas são estruturas moleculares complexas e suas propriedades dielétricas 

são pouco entendidas e difíceis de se mensurar. O local dielétrico das proteínas não é 

homogêneo e depende do ambiente químico. Normalmente, a constante dielétrica (ε) é baixa 
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no interior da proteína e mais alta na superfície dessas macromoléculas. Para se realizar os 

cálculos de energia devem ser considerados as propriedades dielétricas da proteína e do 

solvente. Portanto, o estudo empregando o efeito de diferentes constantes dielétricas é 

importante para estabilidade conformacional do sistema (DWYER et al, 2000; ZHANG et 

al, 2013). 

Ainda sobre o cálculo das energias de interação, como o ambiente é composto por 

moléculas de água fez-se necessário caracterizar o microambiente de solvatação. Dessa 

maneira, cada molécula de água foi inserida, levando em consideração o resíduo mais 

próximo com o qual realizasse ligação de hidrogênio. 

 

5. RESUSLTADOS E DISCUSSÕES 

 

Uma contrariedade na medicina atual é o surgimento de bactérias patogênicas MDR, 

o que ocasiona dificuldades na terapia das infecções acometidas por esses microrganismos. 

As bombas de efluxo contribuem de maneira significativa para essa resistência aos agentes 

antimicrobianos. A proteína TtgR é um repressor negativo da bomba de efluxo TtgABC de 

P. putida (estirpe DOT-T1E), sendo o principal contribuinte para a resistência a múltiplos 

antimicrobianos e outros compostos tóxicos nesse microrganismo. Uma estratégia para 

articular a resistência bacteriana MDR é a partir do conhecimento estrutural e energético da 

proteína em análise sobre a dinâmica de ligação desses efetores, e como isso contribuirá para 

o desenvolvimento de fármacos incapazes de serem reconhecidos pelo TtgR, impedindo ou 

enfraquecendo esse perfil de multirresistência. 

Nesse estudo foram realizados cálculos a partir das estruturas cristalográficas do 

repressor de ligação multidrogas, TtgR, em complexo com o flavonoide quercetina (QUE) e 

os antibióticos tetraciclina (TAC) e cloranfenicol (CLM). QUE, TAC e CLM se ligam a 

TtgR verticalmente em um sítio de ligação geral formado em grande parte por resíduos 

hidrofóbicos, com poucas interações específicas (ALGUEL et al, 2007; DANIELS et al, 

2010). O método do MFCC possibilita a análise das estruturas dos complexos proteína-

ligante a partir de sua fragmentação, calculando individualmente as energias de cada 

fragmento que são somados, atingindo a energia total do complexo. Dessa forma, por meio 

dessa análise foi possível identificar os resíduos mais relevantes energeticamente, assim 

como, aqueles resíduos menos importantes energeticamente para o sítio de ligação em 

estudo.   



39 

 

É considerável, para o desenvolvimento de novos medicamentos, compreender e 

conhecer as interações entre os ligantes e os aminoácidos de uma determinada proteína 

dentro do sítio de ligação.  Considera-se que as interações ligante-receptor se dá de forma 

espontânea, pois envolve átomos, então, os valores energéticos são calculados nas 

disposições da energia livre de Gibbs. Dessa maneira, acredita-se que quanto mais negativo 

for o valor da energia, maior será a força de atração entre os componentes envolvidos na 

interação. Em contraposição, quanto mais positivo for o valor da energia, maior será a 

repulsão entre os componentes envolvidos. 

Aqui, apresentaremos os resultados obtidos com base nos cálculos efetuados a partir 

das estruturas cristalográficas mencionadas anteriormente. Logo, é exposto a análise da 

convergência seguido das interações energéticas entre os complexos em estudo e por fim o 

estudo comparativo das energias deles. 

 

5.1 ANÁLISE DA CONVERGÊNCIA 

 

Avaliar as interações de ligação por meio de um método da mecânica quântica, é 

interessante ter em conta todos os aminoácidos atrativos e repulsivos que podem influenciar 

na interação (LIMA NETO et al, 2017). À vista disso, para se evitar perder interações 

importantes, foi analisada a dependência da energia de ligação total do raio, r, no sítio de 

ligação. A convergência é atingida quando os valores das energias dos resíduos de 

aminoácidos em um determinado raio não influem na interação. Em conformidade com as 

simulações realizadas, as energias de interações foram alcançadas no raio de 11,0 Å para os 

três sistemas avaliados, viabilizando estimar a contribuição de um número considerável de 

resíduos para as análises. 

Para a análise energética da QUE no sítio de ligação geral de TtgR foram 

considerados 122 resíduos (Ri), obtendo uma energia total de -30,06 Kcal/mol e -27,42 

Kcal/mol para as constantes dielétricas de (ε10) e (ε40), respectivamente.  Na avaliação do 

sítio de ligação da TAC ao TtgR foram calculados os valores das energias de interação desse 

efetor com cada resíduo (Ri) presente no seu bolso de ligação. Para tanto, foram analisados 

137 aminoácidos que interagiam com o TtgR, alcançando uma energia total de -36,94 

Kcal/mol (ε10) e -32,77 Kcal/mol (ε40). Com relação a análise do sítio de ligação do CLM 

ao TtgR foram efetuados os valores das energias de interação desse ligante com cada resíduo 

(Ri) existente no seu bolso de ligação. Foram analisados 111 aminoácidos que interagiam 
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com o TtgR, atingindo uma energia total de -27,67 Kcal/mol (ε10) e -25,25 Kcal/mol (ε40). 

O sistema mais energético foi o TAC-TtgR, seguido da QUE-TtgR e CLM-TtgR.  A Figura 

12 mostra os gráficos de convergências dos sistemas em questão. 

 

Figura 12– Total da energia de interação em função do raio considerando duas constantes dielétricas, ε=10 

(a) e ε=40 (b) para os três complexos: TAC-TtgR, QUE-TtgR e CLM-TtgR. Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 
 

5.2 TTGR EM COMPLEXO COM A QUERCETINA (TTGR-QUE) 

 

Dos resíduos avaliados para o complexo TtgR-QUE, 11 foram elencados como 

principais. Apenas 2 aminoácidos tiveram interações repulsivas (energias positivas). Assim, 

temos: ASP172 (ε10: 6,0 Kcal/mol; ε40: 4,23 Kcal/mol) e GLU78 (ε10: 3,42 Kcal/mol; ε40: 
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0,79 Kcal/mol). Os demais, 9 resíduos, apresentaram interações atrativas (energias 

negativas). Deste modo, temos: PHE168 (ε10: -4,72 Kcal/mol; ε40: -4,65 Kcal/mol), 

VAL171 (ε10: -4,53 Kcal/mol; ε40: -3,92 Kcal/mol), ILE141 (ε10: -4,35 Kcal/mol; ε40: -

2,83 Kcal/mol), MET167 (ε10: -3,33 Kcal/mol; ε40: -2,51 Kcal/mol), LEU93 (ε10: -3,16 

Kcal/mol; ε40: -2,82 Kcal/mol), ARG176 (ε10: -2,54 Kcal/mol; ε40: -0,85 Kcal/mol), 

LYS91 (ε10: -2,45 Kcal/mol; ε40: -0,66 Kcal/mol), VAL96 (ε10: -2,38 Kcal/mol; ε40: -2,09 

Kcal/mol) e LEU92 (ε10: -2,09 Kcal/mol; ε40: -1,78 Kcal/mol). 

O painel gráfico da Figura 13, traz os valores energéticos alcançados pelos resíduos 

elencados como mais importantes para o sítio de ligação TtgR-QUE, assim como as 

distâncias em angstroms (Å) entre resíduo-ligante. 

 

Figura 13 – Painel gráfico com os valores energéticos alcançados pelos principais resíduos envolvidos na 

interação TtgR-QUE. Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

Dos aminoácidos mencionados anteriormente, 7 interagem na região i da QUE 

(LEU92, LYS91, LEU93, MET167, GLU78, ILE141 e VAL171), nenhum apresentou 

interação com a região ii e 4 (VAL96, ARG176, PHE168 e ASP172) mostraram 

comunicação com a região iii. As energias de interação por região foram de -16,18 Kcal/mol 

(ε10) e -14,04 Kcal/mol (ε40) para região i e -3,64 Kcal/mol (ε10) e -3,36 Kcal/mol (ε40) 

para região iii.  A região i caracterizou-se como mais energética por apresentar a maior 

quantidade de resíduos com interações atrativas, devido a presença do átomo de oxigênio, 
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(O29), que contém uma carga negativa. A presença dessa carga torna a essa região apta a 

atrair resíduos neutros ou com cargas positivas. A redução da energia na região iii é resultado 

do número menor de aminoácidos, além do alto valor repulsivo alcançado pelo ASP172, um 

aminoácido polar ácido (carregado negativamente).  

A interação fármaco-receptor é estabelecida por forças intermoleculares, ou seja, 

interações eletrostáticas, de dispersão, hidrofóbicas, ligações de hidrogênio e ligações 

covalentes. O grau de afinidade e especificidade da ligação fármaco-sítio receptor são 

determinadas por essas interações (LEMKE e WILLIANS, 2008).  Para a interação TtgR-

QUE se fizeram presentes interações intermoleculares do tipo dipolo-dipolo, dipolo-dipolo-

induzido, forças de London e ligações de hidrogênio. 

O resíduo que apresentou a maior energia de interação atrativa foi PHE168 no raio 

de 3,0 Å, alcançando os valores de -4,72 Kcal/mol (ε10) e -4,65 Kcal/mol (ε40). A interação 

se deu na região iii (O4)H a partir de forças do tipo dipolo-dipolo. As interações dipolo-

dipolo resulta da comunicação entre dois grupamentos com polarizações de cargas opostas, 

decorrente da diferença de eletronegatividade dos átomos envolvidos (LEMKE e 

WILLIANS, 2008). Esse resíduo faz parte do ambiente hidrofóbico das paredes laterais da 

hélice α8, interagindo com os anéis de cromenona da QUE, que estão próximos do topo do 

sítio de ligação. PHE168 é um dos aminoácidos do bolso de ligação geral que é 

compartilhado pelo sítio de alta afinidade (ALGUEL et al, 2007). O segundo maior valor de 

energia atrativa foi alcançado pelo aminoácido VAL171 no raio de 2,5 Å, atingindo os 

valores de -4,36 Kcal/mol (ε10) e -3,92 Kcal/mol (ε40). As interações ocorreram nas regiões 

i (C5)H e ii (C11)H por meio de forças de London. Esses tipos de interações são 

considerados de energia fraca, porém são importantes, pois são fundamentais no processo 

de reconhecimento molecular do fármaco em seu sítio de ligação e geralmente formam 

múltiplas interações, o que as tornam contribuições energéticas significativas (LEMKE e 

WILLIANS, 2008). Assim como PHE168, esse resíduo proporciona um ambiente 

hidrofóbico nas paredes laterais da hélice α8 se comunicando com o anel hidroxifenilo da 

QUE (ALGUEL et al, 2007). 

O aminoácido ILE141 interage com QUE pela região i (C6)O e i (C1)H no raio de 

2,5 Å, atingindo os valores de -4,35 Kcal/mol (ε10) e -2,83 Kcal/mol (ε40). A comunicação 

ocorreu através de ligações do tipo dipolo-dipolo-induzido e forças de London. As interações 

dipolo-dipolo-induzido, também denominadas de dipolo-instantâneos, se dá quando 

moléculas apolares estão mais próximas e as atrações ou repulsões eletrônicas entre seus 
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elétrons e núcleos podem ocasionar uma deformação das suas nuvens eletrônicas, em um 

dado momento, originando polos positivos e negativos temporários. (LEMKE e WILLIANS, 

2008). Esse resíduo está localizado na hélice α7, e compõe o ambiente hidrofóbico estando 

localizado próximo ao topo do bolso de ligação, se comunicado com os anéis de cromenona 

da QUE (ALGUEL et al, 2007). 

A MET167 apresentou os valores energéticos atrativos de -3,33 Kcal/mol (ε10) e -

2,51 Kcal/mol (ε40) no raio de 3,0 Å, interagindo com QUE pela região i (C6)O e i (C5)O 

por meio de ligações do tipo dipolo-dipolo-induzido. Ele está localizado na hélice α8 e 

também contribui para o meio hidrofóbico do sítio de ligação. A LEU93 interage com a QUE 

no raio de 2,5 Å por meio de forças de London que ocorrem na região i (C4)H e i (C5)H do 

efetor, atingindo os valores de -3,16 Kcal/mol (ε10) e de -2,82 Kcal/mol (ε40). Está 

posicionado na hélice α5, favorecendo o ambiente hidrofóbico das paredes laterais, como os 

resíduos mencionados anteriormente. A Figura 14 demonstra as interações ocorridas pelos 

aminoácidos PHE168, VAL171, ILE141, MET167, LEU93 e VAL96 com o ligante QUE. 

 

Figura 14– Interações realizadas pelos resíduos PHE168, VAL171, ILE141, MET167, LEU93 e VAL96 de 

aminoácidos e suas respectivas ligações com o efetor QUE. As interações na cor preta, laranja e vermelho 

representam as ligações do tipo dipolo-dipolo, dipolo-dipolo-induzido e forças de London, nessa ordem. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

A ARG176 está presente na hélice α8, é um dos resíduos polares que constitui o bolso 

de ligação. Ele atingiu as energias atrativas de -2,54 Kcal/mol (ε10) e -0,85 Kcal/mol (ε40) 

no raio de 5,0 Å, interagindo com a QUE nas região iii(O4)H através de interações dipolo-

dipolo. Ele é um resíduo único da estirpe DOT-T1E, em outras espécies de Pseudomonas 

ele é GLY ou TRY. Um estudo mostrou que ARG176 é um resíduo chave na interação no 
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sítio de alta afinidade com o flavonoide florentina (DANIELS et al, 2010). Aqui, ele 

mostrou-se importante na interação com a QUE conectando-se com o grupamento hidroxila.  

O aminoácido LYS91 está localizado na hélice α5, atingiu os valores energéticos 

atrativos de -2,45 Kcal/mol (ε10) e -0,66 Kcal/mol (ε40) em um raio grande, de 8,5 Å, se 

comunicando com a QUE por meio de forças dipolo-dipolo na região i (O30)H. Essa atração 

é explicada pela característica química do resíduo, polar básico, portanto é carregado 

positivamente e liga-se em uma região do efetor próxima a carga negativa.  A VAL96 exibiu 

os valores de energia de -2,38 Kcal/mol (ε10) e -2,09 (ε40) para um raio de 3,0 Å, interagindo 

com o efetor por meio de forças de London na região iii (C19)H e dipolo-dipolo na região ii 

(O27)H. Assim como LYS91, Ele também está presente na hélice α5, contribuindo com o 

ambiente hidrofóbico do sítio, interagindo com o anel hidroxifenilo da QUE (ALGUEL et 

al, 2007).   

A LEU92, assim como grande parte dos resíduos com energia atrativa mencionadas 

aqui, participa do espaço hidrofóbico do bolso de ligação. Apresentou os valores energéticos 

de -2,09 (ε10) e -1,78 Kcal/mol (ε40) no raio de 3,0 Å, se comunicando com a QUE pela 

região i (O30)H por meio de forças dipolo-dipolo e ii (C9)O13 por ligações dipolo-dipolo-

induzido. Está localizado na hélice α5, no entorno dos anéis de cromenona, assim como 

PHE168, ILE141 e LEU93.  

Os aminoácidos GLU78 e ASP172 foram os que apresentaram os valores mais 

relevantes de energia repulsiva. GLU78 expôs uma energia repulsiva de 3,42 Kcal/mol (ε10) 

e 0,79 Kcal/mol (ε40) em um raio de 6,0 Å, interagindo com o efetor por meio de forças 

dipolo-dipolo na região i (O30)H e ligações dipolo-dipolo-induzido com i (C2)O30. Ele está 

posicionado na hélice α4. O estudo de Fernandez-Escamilla e colaboradores (2015) mostrou 

uma mutação de GLU78 para uma alanina, E78A, com a proteína TtgR e atestou que essa 

modificação afeta a estabilidade da proteína quando ocorre a ligação de efetores no sítio de 

ligação. Além do mais certifica que a sua localização na α4, parte do portal do efetor, é 

importante não apenas no processo de ligação do ligante, mas também para estabilidade da 

proteína. A Figura 15 apresenta as interações realizadas pelos resíduos ARG176, LYS91, 

LEU92 e GLU78 com o ligante QUE. 
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Figura 15 – Interações realizadas pelos resíduos ARG176, LYS91, LEU92 e GLU78 de aminoácidos e suas 

respectivas ligações com o efetor QUE. As interações na cor preta e laranja representam as ligações do tipo 

dipolo-dipolo e dipolo-dipolo-induzido, respectivamente. Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 
 

O ASP172 foi o resíduo que exibiu a foça repulsiva mais relevante, isso pode ser 

explicado pela sua natureza química, polar ácido (carregado negativamente), e o outro fator 

seria a proximidade do raio de interação, 2,0 Å. Nessa distância, ele adquiriu os valores de 

6,0 Kcal/mol (ε10) e 4,23 Kcal/mol (ε40), estando posicionado na α8. Comunica-se com o 

efetor mediante ligações de hidrogênio pela região iii (O4)H e por forças dipolo-dipolo-

induzido com iii (C16)O4. As ligações de hidrogênio são as mais importantes interações não 

covalentes presentes nos sistemas biológicos, são fortes devido à alta eletropositividade do 

hidrogênio e à alta eletronegatividade de átomos como flúor, oxigênio e nitrogênio. São 

responsáveis pela manutenção das conformações bioativas de macromoléculas como as α-

hélices das proteínas (LEMKE e WILLIANS, 2008). A Figura 16 representa as interações 

realizadas pelo resíduo ASP172 com o ligante QUE. 
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Figura 16– Interação realizada pelo resíduo de aminoácido ASP172 e suas respectivas ligações com o efetor 

QUE. As interações na cor preta, laranja e azul representam as ligações do tipo dipolo-dipolo, dipolo-dipolo-

induzido e ligações de hidrogênio, nessa ordem. Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Neste ponto, os resultados expostos para interação TtgR-QUE estão em concordância 

com as pesquisas experimentais, visto que, o processo de ligação do efetor em análise é 

predominantemente controlado por interações hidrofóbicas com algumas particularidades 

com resíduos polares. Além do mais, a presença do aminoácido ARG176 interagindo no sítio 

de ligação geral com a QUE foi um fato novo. Ele tinha sido exposto em outros estudos 

(ALGUEL et al, 2007; DANIELS et al, 2010) como sendo um resíduo específico do sítio de 

grande afinidade com o flavonoide florentina.  

  

5.3 TTGR EM COMPLEXO COM A TETRACICLINA (TTGR-TAC) 

 

Dos resíduos constituintes do sítio de ligação TtgR-TAC, foram selecionados 11 

principais, onde 2 aminoácidos apresentaram interações repulsivas (cargas positivas). 

Assim, temos: GLU111 (ε10: 2,65 Kcal/mol; ε40: 0,71 Kcal/mol) e ASP64 (ε10: 2,55 

Kcal/mol; ε40: 0,88 Kcal/mol). Os demais, 9 resíduos, tiveram energia atrativa (carga 

negativa. Logo, temos: VAL96 (ε10: -4,78 Kcal/mol; ε40: -2,14 Kcal/mol), ARG130 (ε10: 

-4,41 Kcal/mol; ε40: -1,75 Kcal/mol), LEU113 (ε10:-3,61 Kcal/mol; ε40: -1,81 Kcal/mol), 

VAL171 (ε10: -3,34 Kcal/mol; ε40: -2,91 Kcal/mol), HIS70 (ε10: -3,17 Kcal/mol; ε40: -

3,13 Kcal/mol), ARG176 (ε10: -3,16 Kcal/mol; ε40: -0,87 Kcal/mol), LEU92 (ε10: -2,53 

Kcal/mol; ε40:-2,51 Kcal/mol), ILE141 (ε10: -2,44 Kcal/mol; ε40: -2,31 Kcal/mol) e LEU93 

(ε10: -2,18 Kcal/mol; ε40: -2,02 Kcal/mol). 

O painel gráfico da Figura 17, traz os valores energéticos alcançados pelos resíduos 

avaliados como mais importantes para o sítio de ligação TtgR-TAC, assim como as 

distâncias em angstroms (Å) entre resíduo-efetor. 
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Figura 17 – Painel gráfico com os valores energéticos alcançados pelos principais resíduos envolvidos na 

interação TtgR-TAC. Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 
 

Dos resíduos citados como importantes, três interagem na região i da TAC (LEU92, 

LEU93 e ILE141), dois se comunicam com a região ii (VAL96 e ARG176) e seis (HIS70, 

VAL171, ARG130, LEU113, ASP64 e GLU111) comunicavam-se com a região iii. As 

energias de interação por região foram: para a região i foi de -8,15 Kcal/mol (ε10) e -6,84 

Kcal/mol (ε40); para a região ii, -7,94 Kcal/mol (ε10) e -4,01 Kcal/mol (ε40); e para região 

iii, -9,33 Kcal/mol (ε10) e -9,6 Kcal/mol (ε40).  A região iii foi a que obteve o maior valor 

energético, uma vez que, apresenta uma maior quantidade de resíduos em relação as outras 

regiões e também aqueles que alcançaram os maiores valores atração, assim como de 

repulsão. Esse fato ocorreu porque nessa região encontra-se um átomo carregado 

negativamente, oxigênio (O1), que confere uma potencial atração com resíduos neutros ou 

com cargas positivas, que fazem parte do sítio de ligação. 

O resíduo hidrofóbico VAL96 foi o que exibiu a maior energia de interação atrativa 

para esse complexo, interagindo no raio de 2,5 Å nas regiões iii (C43)H e ii (C51)H da TAC. 

Suas energias de interação foram -4,78 Kcal/mol (ε10) e -1,75 Kcal/mol (ε40). Estabelece 

conexão com a TAC através de forças de London (Figura 18). VAL96 é importante para 

interação com TtgR, pois faz parte da hélice α4 que forma a parede lateral do bolso de 



48 

 

ligação, esse resíduo é um dos que interagem com os anéis cíclicos da TAC (ALGUEL et al, 

2007). 

O aminoácido ARG130 apresentou o segundo maior valor de interação energética 

atrativa, interagindo no raio de 3,0 Å na região iii (NH21)H da TAC, atingindo os valores 

de -4,41 Kcal/mol (ε10) e -1,75 Kcal/mol (ε40). Comunica-se com o ligante através de 

interações do tipo dipolo-dipolo-induzido. Esse resíduo é polar básico, apresentado um polo 

carregado positivamente e a TAC tem uma carga negativa na região iii, próximo do local de 

ligação de ARG130, o que explica a forte atração entre o resíduo e o efetor em questão. 

 O aminoácido LEU113 alcançou as energias de -3,61 Kcal/mol (ε10) e -1,81 

Kcal/mol (ε40) no raio de 4,0 Å. A atração se deu por interações do tipo dipolo-dipolo-

induzido na região iii (C21)O do efetor. Está localizado na hélice α6, contribuindo com o 

meio hidrofóbico juntamente dessa hélice. A VAL171 está localizada no raio de 2,5 Å 

através da região ii (C12)O e ii (O12)H da TAC, tendo alcançado uma energia de -3,34 

Kcal/mol (ε10) e -2,91 Kcal/mol (ε40). A interação ocorre por meio de uma ligação do tipo 

dipolo-dipolo-induzido e dipolo-dipolo. Esse aminoácido faz parte da hélice α8 e compõe o 

ambiente hidrofóbico das paredes laterais dessa hélice em TtgR (ALGUEL et al, 2007). 

 A HIS70 exibiu os valores de energia de interação de -3,17 Kcal/mol (ε10) e -3,13 

Kcal/mol (ε40) para o raio de 2,5 Å. Comunica-se com TAC mediante forças de London nas 

regiões iii (C43)H e ii (C5)H. Esse resíduo, de característica polar básico, está localizado na 

hélice α4, onde ele forma uma curva na região central dessa hélice. Isso, provavelmente o 

torna importante para a entrada ou ligação de moléculas efetoras ao TtgR (DANIELS et al, 

2010). Um estudo revelou que a mutação da HIS70 para uma ALA, H70A, no bolso de 

ligação da proteína TtgR, afeta a capacidade de antibióticos para aceder à bolsa de ligação 

geral ou estão a impedir a transdução do sinal da resposta de ligação ao domínio de ligação 

ao DNA. Foi mostrado também que essa mutação não afeta o acoplamento de efetores não 

carregados (DANIELS et al, 2010).  

A ARG176 apresentou os valores de energia de interação de -3,16 Kcal/mol (ε10) e 

-0,87 Kcal/mol (ε40) para o raio de 7,5 Å. A interação ocorre por ligações do tipo dipolo-

dipolo na região ii (O12)H e dipolo-dipolo-induzido na iii (C1C)O do efetor. Esse resíduo 

está presente na hélice α8, constituindo um dos resíduos polares dessa parede lateral. Na 

pesquisa de Alguel et al (2007), é mostrado que esse resíduo está envolvido no sítio de alta 

afinidade com a florentina, o mesmo realizou uma mutação trocando ARG176 por uma 

GLY, R176G, e constatou que essa alteração afeta significativamente o sítio de alta 
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afinidade. Além do mais, esse é um resíduo único presente na estirpe DOT-T1E. Aqui, 

ARG176 apresentou um valor energético considerável para ε10 no sítio de ligação geral. 

Isso pode ter ocorrido pelo fato de ARG176 ser um resíduo polar básico, sendo atraído por 

TAC pela diferença de cargas ocasionadas pela diferença de eletronegatividade entre os 

átomos envolvidos nessa interação. Esse resultado foi expressivo para (ε10) pois, nessas 

circunstâncias existem menos interferências do meio.  

A ILE141 expôs valores de energia de -2,44 Kcal/mol (ε10) e -2,31 Kcal/mol (ε40) 

no raio de 3,5 Å. A interação ocorre pela região i (C8)H através de forças de London. Ele 

está posicionada na hélice α7 e interage com os anéis cíclicos de TAC juntamente com outros 

resíduos, participando do meio hidrofóbico desse sítio (ALGUEL et al, 2007).  Os resíduos 

LEU92 e LEU93 estão localizados no raio de 2,5 Å com energias de -2,53 Kcal/mol (ε10), 

-2,51 Kcal/mol (ε40) e -2,18 Kcal/mol (ε10), -2,02 Kcal/mol (ε40), respectivamente. O 

primeiro se comunica com o efetor pela região i (C62)H por forças de London e o segunda 

se conecta com a TAC pela região i (C10)O e i (C9)H por ligações dipolo-dipolo-induzido 

e  forças de London, respectivamente. Ambos estão presentes na hélice α5, e estão próximas 

do topo do bolso de ligação. Assim como a VAL96, VAL171 e ILE141, eles contribuem 

para o ambiente hidrofóbico das paredes laterais no sítio de ligação estando ao redor dos 

anéis cíclicos da TAC (ALGUEL et al, 2007; DANIELS et al, 2010).  

Nesse estudo se destacaram dois aminoácidos, ASP64 e GLU111, com importantes 

energias de repulsão. O primeiro alcançou as energias de 2,55 Kcal/mol (ε10) e 0,88 

Kcal/mol (ε40) no raio de 5,5 Å, estando localizado na hélice α4. O segundo atingiu as 

energias de 2,65 Kcal/mol (ε10) e 0,71 Kcal/mol (ε40) no raio de 7,0 Å, presente na hélice 

α6. ASP64 se comunica com efetor através de ligações dipolo-dipolo-induzido pela região 

iii (C21)O e GLU111 interage por forças de London na região  iii (C42)H. Eles caracterizam-

se como polares ácidos, apresentando um potencial eletrostático negativo e se comunicam 

com a região do efetor onde encontra-se a carga negativa, o que acarretou na repulsão. Esse 

fato também pode ser ratificado pela localização desses resíduos, uma vez que eles estão 

presentes nas hélices α4 e α6, que são responsáveis por formar parte da região do fundo do 

sítio de ligação, onde estão localizados alguns aminoácidos polares (ALGUEL et al, 2007; 

DANIELS et al, 2010; FERNANDEZ-ESCAMILLA et al, 2015). As figuras 18 e 19 expõem 

as interações realizadas pelos resíduos analisados na interação TtgR-TAC. 

Figura 18– Interações realizadas pelos resíduos ARG130, LEU113, HIS70, LEU93 e ILE141 de 

aminoácidos e suas respectivas ligações com o efetor TAC. As interações na cor preta, laranja e vermelho 
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representam as ligações do tipo dipolo-dipolo, dipolo-dipolo-induzido e forças de London, nessa ordem. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

Figura 19– Interações realizadas pelos resíduos LEU92, VAL96, VAL171, GLU111, ARG176 e ASP64 de 

aminoácidos e suas respectivas ligações com o efetor TAC. As interações na cor preta, laranja e vermelho 

representam as ligações do tipo dipolo-dipolo, dipolo-dipolo-induzido e forças de London, nessa ordem. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Aqui, os resultados apresentados para interação TtgR-TAC encontram-se pertinentes 

com os estudos experimentais, uma vez que, grande parte das interações ocorrem com 

resíduos hidrofóbicos e algumas especificidades com aminoácidos polares. O que surgiu de 

novo, que não foi apresentado em outras pesquisas (ALGUEL et al, 2007; DANIELS et al, 

2010) foi a interação com ARG176, que tinha sido descrito apenas no sítio de alta afinidade. 

Nós mostramos que esse resíduo expressou uma interação atrativa relevante no sítio de 

ligação geral com TAC, em um raio de 7,5 Å. 

5.4 TTGR EM COMPLEXO COM O CLORANFENICOL (TTGR-CLM) 
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Dos resíduos formadores do sítio de ligação TtgR-CLM, foram selecionados 11 

principais, onde 1 aminoácido, CYS137, apresentou interação repulsiva (carga positiva) 

apresentando os valores (ε10: 2,66 Kcal/mol; ε40: 2,80 Kcal/mol) e 10 exibiram valores de 

energias atrativas. Deste modo, temos: ILE141 (ε10: -3,11 Kcal/mol; ε40: -3,06 Kcal/mol), 

PHE168 (ε10: -2,64 Kcal/mol; ε40: -2,61 Kcal/mol), LEU92 (ε10: -2,47 Kcal/mol; ε40: -

2,43 Kcal/mol), VAL96 (ε10: -2,20 Kcal/mol; ε40: -1,62 Kcal/mol), HIS67 (ε10: -2,08 

Kcal/mol; ε40: -1,94 Kcal/mol), LEU93 (ε10: -2,07 Kcal/mol; ε40: -2,05 Kcal/mol), HIS70 

(ε10: -2,03 Kcal/mol; ε40: -1,86 Kcal/mol), MET89 (ε10: -1,99 Kcal/mol; ε40: -1,74 

Kcal/mol), VAL171 (ε10: -1,86 Kcal/mol; ε40: -1,79 Kcal/mol) e GLY140 (ε10: -1,47 

Kcal/mol; ε40: -1,38 Kcal/mol). 

O painel gráfico da figura 20, traz os valores energéticos alcançados pelos resíduos 

elencados como mais importantes para o sítio de ligação TtgR-CLM, assim como as 

distâncias em angstroms (Å) entre resíduo-efetor 

 

Figura 20 – Painel gráfico com os valores energéticos alcançados pelos principais resíduos envolvidos na 

interação TtgR-CLM.  Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dos resíduos citados como importantes, 6 interagem na região i do CLM (GLY140, 

MET89, LEU92, PHE168, ILE141 e CYS137), 3 se comunicam com a região ii (VAL171, 

LEU93 e VAL96) e 2 (HIS70 e HIS67) comunicavam-se com a região iii.  As energias de 

interação por região foram: para a região i foi de -8,88 Kcal/mol (ε10) e -8,56 Kcal/mol 

(ε40); para a região ii, -6,13 Kcal/mol (ε10) e -5,46 Kcal/mol (ε40); e para região iii, -4,11 
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Kcal/mol (ε10) e -3,8 Kcal/mol (ε40). A região i foi a que obteve o maior valor energético, 

visto que, apresenta uma maior quantidade de resíduos em relação as outras regiões e 

também aqueles que alcançaram os maiores valores atração. Esse fato ocorreu porque nessa 

região encontra-se dois átomo carregados, um negativamente, oxigênio (O9), e outro 

positivamente, nitrogênio (N9).  

As interações entre os resíduos de TtgR com o efetor CLM se deu por interações 

intermoleculares. Logo, as forças envolvidas nessa interação foi a do tipo dipolo-dipolo, 

dipolo-dipolo-induzido e forças de London. O resíduo que se mostrou mais energético para 

interação TtgR-CLM foi o ILE141, apresentando energias atrativas de -3,11 Kcal/mol (ε10) 

e -3,06 Kcal/mol (ε40) em um raio de 2,5 Å, comunicando-se com o efetor por forças de 

London na região i (C8)H. Ele está posicionado na hélice α7 e contribui com o ambiente 

hidrofóbico das paredes laterais dessa hélice. A PHE168 está localizado na hélice α8 e assim 

como ILE141, também compõe o meio hidrofóbico do sítio de ligação. Ele alcançou os 

valores de -2,64 Kcal/mol (ε10) e -2,61 Kcal/mol (ε40) no raio de 3,0 Å, interagindo com o 

efetor pelas regiões i (C7) H e ii (C5)O por meio de forças de London e dipolo-dipolo-

induzido, nessa ordem.  

O aminoácido LEU92 exibiu energias atrativas de -2,47 Kcal/mol (ε10) e -2,43 

Kcal/mol (ε40) no raio de 2,5 Å, comunicando-se com CLM pela região i (C11)H através de 

forças de London e pela região iii (C2)O mediante interações dipolo-dipolo-induzido. Assim 

como os resíduos mencionados anteriormente, ele faz parte das unidades apolares que 

constitui grande parte do bolso de ligação estando localizado na hélice α5. A VAL96 expôs 

os valores de energias atrativas de -2,20 Kcal/mol (ε10) e -1,62 Kcal/mol (ε40) no raio de 

2,5 Å. A sua interação com CLM se deu pela região ii (C4)H por meio de forças de London. 

Ele está situado na α5 e pode se conectar com o resíduo LEU66 através de seu anel aromático 

moldando uma bolsa hidrofóbica para a ligação do CLM (DANIELS et al, 2010).  

A HIS67 está disposto a hélice α4, é de característica polar básico. Exibiu valores 

energéticos atrativos de -2,08 Kcal/mol (ε10) e -1,94 Kcal/mol (ε40) no raio de 3,5 Å. A 

interação ocorreu mediante forças dipolo-dipolo na região iii (C1)Cl. Uma pesquisa afirmou 

que HIS67 é um resíduo que provavelmente esteja envolvido em um portal onde efetores 

possam entrar na bolsa de ligação geral. O mesmo realizou uma mutação de HIS67 para uma 

ARG ou uma GLN, e mostrou que o mutante, H67A, conseguiu se ligar à naringenina, 

floloretina, e cloranfenicol com afinidades próximas à proteína do tipo selvagem (DANIELS 

et al, 2010). 



53 

 

O resíduo LEU93 apresentou energias atrativas de -2,07 Kcal/mol (ε10) e -2,05 

Kcal/mol (ε40) para um raio de 2,5 Å, interagindo com o CLM pela região ii (C5)H através 

de forças de London. Ele está situado na hélice α5 e contribui com o espaço hidrofóbico 

dessa hélice. A HIS70 apontou os valores de energia de -2,03 Kcal/mol (ε10) e -1,86 

Kcal/mol (ε40) em um raio de 3,0 Å. Ele está posicionado na hélice α4 e interage com o 

efetor pela região iii (C2)O mediante forças do tipo dipolo-dipolo-induzido e pela região iii 

(C1)Cl por ligações dipolo-dipolo. Assim como HIS67, esse aminoácido pode estar 

envolvido em um portal de entrada para efetores no bolso de ligação geral de TtgR. A 

mutação da HIS70 para uma ALA, HIS70A, mostrou que TtgR foi incapaz de se ligar ao 

CLM e não foi liberado da região de ligação ao DNA na presença desse efetor (DANIELS 

et al, 2010).  

A MET89 é um resíduo que está localizado na hélice α5 numa região próxima ao 

topo da bolsa de ligação e favorece o meio hidrofóbico desse local (ALGUEL et al, 2007). 

Ele alcançou os valores de energia de -1,99 Kcal/mol (ε10) e -1,74 Kcal/mol (ε40) em um 

raio de 3,5 Å. A interação com o CLM ocorreu a partir de forças de London na região i 

(C11)H desse efetor. O resíduo VAL171 está situado na hélice α8 e assim como MET89, 

propicia o meio hidrofóbico das paredes laterais dessa hélice. Ele expressou os valores 

energéticos de -1,86 Kcal/mol (ε10) e -1,79 Kcal/mol (ε40) para um raio de 2,5 Å, 

interagindo com o efetor por meio de forças dipolo-dipolo-induzido pela sua região ii (O5)H. 

As Figuras 21 e 22 apresentam as interações realizadas pelos resíduos analisados na 

interação TtgR-CLM. 
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Figura 21– Interações realizadas pelos resíduos PHE168, ILE141, LEU92, HIS70 e CYS137 de aminoácidos 

e suas respectivas ligações com o efetor CLM. As interações na cor preta, laranja e vermelho representam as 

ligações do tipo dipolo-dipolo, dipolo-dipolo-induzido e forças de London, nessa ordem. Fonte: Elaborado 

pela autora. 

 
 

Figura 22– Interações realizadas pelos resíduos LEU93, VAL171, VAL96, HIS67 e MET89 de aminoácidos 

e suas respectivas ligações com o efetor CLM. As interações na cor preta, laranja e vermelho representam as 

ligações do tipo dipolo-dipolo, dipolo-dipolo-induzido e forças de London, nessa ordem. Fonte: Elaborado 

pela autora. 

 

 

A GLY140 está posicionado na hélice α7 e é um dos resíduos polares constituintes 

do sítio de ligação. Ele obteve os valores de energia de -1,38 Kcal/mol (ε10) e -1,47 Kcal/mol 
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(ε40) no raio de 2,5 Å, comunicando-se com o efetor através de interações do tipo dipolo-

dipolo pela região i (N9)O e i (C9)N do CLM. O resíduo CYS137, foi o que apresentou uma 

energia repulsiva considerável. Ele atingiu os valores de 2,66 Kcal/mol na ε10 e 2,80 

Kcal/mol na (ε40) em um raio de 2,5 Å, interagindo com o CLM pela região i (C8)H por 

meio de forças de London e com i (N9)O mediante ligações dipolo-dipolo. A repulsão é 

resultado da característica desse resíduo, uma vez que ele é um aminoácido polar neutro e 

por está interagindo com a região i do efetor, onde estão presentes uma carga positiva e uma 

negativa. A Figura 23 demonstra a interação ocorrida pelo GLY140 com o ligante CLM. 

 

Figura 23– Interações realizadas pelo resíduo GLY140 de aminoácido e sua respectiva ligação com o efetor 
CLM. As interações na cor preta representam as ligações do tipo dipolo-dipolo. Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 
 

Neste tópico, expomos os resultados para interação TtgR-CLM que se mostraram 

propícios com os estudos experimentais, em razão de, a maioria das interações analisadas 

são mediadas com resíduos hidrofóbicos tendo algumas particularidades com aminoácidos 

polares como HIS67, HIS70, GLY140 e CYS137. Conforme os dados da literatura, os dois 

primeiros são importantes para um possível portal de entrada para efetores no bolso de 

ligação geral de TtgR.  

 

5.5 ANALOGIA DAS INTERAÇÕES ENTRE OS COMPLEXOS: TTGR-

QUERCETINA, TTGR- TETRACICLINA E TTGR-CLORANFENICOL. 

  

Equiparando as análises das interações energéticas entre os complexos TtgR-QUE, 

TtgR-TAC e TtgR-CLM, foi verificado que esses efetores se ligam a proteína TtgR de forma 

similar, as interações são controladas predominantemente por resíduos de natureza 

hidrofóbicas que fazem parte das paredes laterais das hélices formadoras dessa proteína, tais 
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como LEU93, LEU92, ILE141, VAL171 e VAL96. Esses tipos de interações ocorrem em 

função da comunicação de cadeias ou subunidades apolares, normalmente essas 

subunidades, presentes tanto na bolsa de ligação como no ligante, estão organizadamente 

solvatadas por moléculas de água. A aproximação dessas subunidades ocasiona o colapso 

das moléculas de água, possibilitando a interação ligante-receptor à custo do ganho entrópico 

à desorganização do sistema (LEMKE e WILLIANS, 2008). Portanto, essas interações são 

importantes para o reconhecimento proteína-ligante.  

Além das interações com aminoácidos hidrofóbicos também foi observado algumas 

particularidades com resíduos polares. O ARG176, apresentou valores de energias atrativas 

relevantes para os complexos TtgR-QUE e TtgR-TAC nos raios de 4,5 Å e 7,5 Å, 

respectivamente. O curioso foi que, esse aminoácido tem sido relatado em outros estudos 

como sendo um componente fundamental para o bolso de ligação específica. Aqui, ele se 

mostrou significativo para interação no bolso de ligação geral de TtgR com esses efetores. 

A HIS70, se fez presente nas interações entre os complexos TtgR-TAC e TtgR-CLM, esse 

resíduo provavelmente forma uma curva na hélice α4 e acredita-se que pode ser parte de um 

portal de entrada para os efetores TAC e CLM no bolso de ligação geral. Possivelmente 

HIS70 seja ainda mais importante para guiar moléculas com pelo menos uma carga negativa 

(DANIELS et al, 2010).  A TAC apresenta uma carga negativa, talvez isso explique esse 

aminoácido ter apresentado o maior valor energético atrativo para essa interação.  

O resíduo hidrofóbico PHE168 apresentou interações importantes para os complexos 

TtgR-QUE e TtgR-CLM. Esse resíduo é um dos resíduos apolares importantes no sítio de 

ligação específica que é compartilhado pelo bolso de ligação geral. Nessa análise, ele 

mostrou-se expressivo para interação desses dois complexos no raio de 3,0 Å. 

Verificou-se também, aqueles resíduos que se mostraram unicamente importantes em 

um dos complexos analisados. O ASP172, GLU78, MET167 e LYS91 apresentaram 

interações importantes apenas para o completo TtgR-QUE.  O ASP172 e o GLU78 

expressaram valores relevantes de energias repulsivas para esse complexo nos raios de 2,0 

Å e 6,0 Å, respectivamente. A MET167 compõe o meio hidrofóbico da α8, interagindo com 

o ligante no raio 3,0 Å. A LYS91 apresentou uma energia atrativa significativa no raio de 

8,5 Å, isso ocorreu por ele ser um aminoácido polar básico. O GLU111, ASP64, ARG130 e 

LEU113 mostraram-se relevantes apenas nas interações para o complexo TtgR-TAC. Os 

resíduos GLU111 e ASP64 apresentaram valores expressivos de energias repulsivas, 

ocasionado pela característica química dos mesmos, polar ácido, portanto eles exibem um 
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polo negativo que interage em uma região do ligante TAC que também apresenta um polo 

negativo nos raios 5,5 Å e 7,0 Å, nessa ordem. A ARG130 se fez importante, apresentado 

um valor bastante significativo de energia atrativa no raio de 3,0 Å e a LEU113 integra o 

ambiente hidrofóbico para esse complexo, se comunicando com o ligante no raio 4,0 Å. Os 

resíduos CYS137, HIS67, GLY140 e MET89 foram significativos apenas para interação do 

complexo TtgR-CLM. A CYS137 expressou uma energia repulsiva relevante no raio de 2,5 

Å. Os aminoácidos HIS67 e GLY140 exibiram energias de interações atrativas nos raios 3,5 

Å e 2,5 Å, por essa ordem. O primeiro pode estar envolvido em um portal de entrada para a 

ligação do ligante CLM. A MET89 faz parte do meio hidrofóbico característico do bolso de 

ligação geral onde CLM se liga, essa interação ocorreu no raio de 3,5 Å.  

O ASP172 expressou valores relevantes com relação a energia de repulsão com o 

complexo TtgR-QUE ((ε10) 6,0 Kcal/mol; (ε40) 4,23 Kcal/mol), provavelmente por estar 

em um raio de 2,0 Å e realizando interações fortes, como as ligações de hidrogênio. Além 

disso, esse aminoácido apresenta uma porção carregada negativamente assim como o ligante 

QUE, ocasionando a repulsão. Com o complexo TtgR-TAC ele não foi tão expressivo ((ε10) 

1,49 Kcal/mol; (ε40) 0,47 Kcal/mol), apesar da TAC também apresentar uma porção 

carregada negativamente, esse fato pode ser explicado por esse resíduo está no raio de 4,5 Å 

e as forças envolvidas serem do tipo dipolo-dipolo-induzido na região iii (C12)O, que são 

forças de baixa intensidade com relação as mencionadas com o complexo anterior. Para o 

complexo TtgR-CLM ((ε10) -0,91 Kcal/mol; (ε40) -0,63 Kcal/mol) ele foi ainda menos 

relevante com relação aos outros, apresentando energias atrativas, já que o CLM é neutro, 

no raio de 5,0 Å, comunicando-se com o ligante na região iii (O4)H por meio de forças 

dipolo-dipolo. 

O aminoácido ARG130 foi significativo com relação a energia atrativa para o 

complexo TtgR-TAC ((ε10) -4,41 Kcal/mol; (ε40) -1,75 Kcal/mol), interagindo com TAC 

no raio de 3,0 Å a partir da região iii (NH21)H mediante forças do tipo dipolo-dipolo. Essa 

relevância está relacionada com a sua posição em um raio de ligação próximo ao ligante 

concomitante a região onde ocorre a interação, já que é na porção iii onde encontra-se uma 

carga negativa. Para o complexo TtgR-QUE ele não foi tão relevante ((ε10) -2,09 Kcal/mol; 

(ε40) -0,62 Kcal/mol), provavelmente devido a distância em que se deu a interação, raio de 

5,0 Å. Outro fator seria a região na qual esse resíduo se liga, iii (O24)H, que está afastado 

da porção carregada da QUE. No complexo TtgR-CLM ((ε10) -0,15 Kcal/mol; (ε40) -0,01 

Kcal/mol) essa interação ainda foi menos importante, isso pode ser explicado pela interação 
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ter ocorrida em um raio distante, 8 Å, e a interação ocorreu na região iii (C1)Cl, estando 

além da porção carregada.  

A HIS67 é um resíduo importante para o acoplamento dos três efetores com a 

proteína TtgR, pois possivelmente está próximo ao portal de entrada desses ligantes, porém 

ele se mostrou mais relevante no complexo TtgR-CLM ((ε10) -2,08 Kcal/mol; (ε40) -1,94 

Kcal/mol), apresentando energias atrativas em um raio de 3,0 Å pela região iii (C1)Cl por 

meio de forças dipolo-dipolo, interações de força intermediária. Esse comportamento deve 

estar associado com a distância em que ocorre a interação com o CLM e com o tipo de 

interação intermolecular. De forma muito semelhante ao complexo anterior, HIS67 se liga 

com a TAC no mesmo raio, 3,0 Å, na região iii (C3)O, apresentado interações de energias 

repulsivas ((ε10) 1,68 Kcal/mol; (ε40) 1,58 Kcal/mol), comunicando-se com esse 

antibiótico, por forças de baixa intensidade, dipolo-dipolo-induzido. Com o complexo TtgR-

QUE ((ε10) 0,14 Kcal/mol; (ε40) 0,09 Kcal/mol) a interação não foi muito significativa, ela 

também foi repulsiva e se deu em um raio de 5,0 Å na região iii (O17)H, caracterizando um 

dipolo-dipolo-induzido. 

 Aqui, foram apresentados os resultados da análise estrutural bioquímica quântica do 

bolso de ligação geral do repressor multidrogas TtgR de P. putida estirpe DOT-T1E. Essa 

proteína apresenta uma grande similaridade com QacR, uma proteína de ligação multidrogas 

de S. aureus. Além do mais, quase todos os resíduos são conservados entre a maioria das 

espécies de Pseudomonas, incluindo seus homólogos próximos P. fluorescens e P. syringae. 

Os resíduos hidrofóbicos que alinham as paredes laterais no local de ligação geral também 

são conservados entre E. coli, Neisseria meningitidis, bem como P. aeruginosa. Esse sítio 

foi analisado com três ligantes diferentes: QUE, TAC e CLM, eles se ligam verticalmente 

em um bolso de ligação geral, os locais de ligação do ligante consistem em resíduos 

hidrofóbicos que revestem as paredes laterais incluindo LEU66, LEU92, LEU93, VAL96, 

PHE168 e VAL171, enquanto o fundo do local de ligação consiste em resíduos polares 

(ALGUEL et al, 2007; DANIELS et al, 2010).  

É possível comprovar esse comportamento molecular com os nossos resultados, 

tendo em vista que grande parte dos aminoácidos energeticamente importantes nesse estudo 

estão envolvidos em interações hidrofóbicas assim como as especificidades com resíduos 

polares. Portanto, os resultados apresentados estão em conformidade com a literatura vigente 

em relação aos aminoácidos mais relevantes para essas interações. Também revelamos 

outros resíduos favoráveis a realizar fortes interações que não foram descritas na literatura 
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para este sítio de ligação. Essas análises podem proporcionar informações consideráveis para 

estudos futuros que tenham como objetivo compreender o mecanismo de resistência MDR 

e nortear o desenvolvimento de drogas frente a esse perfil. 

 

 

6. CONCLUSÕES  

 

A modelagem molecular tem se mostrado um método significativo para pesquisa e 

desenvolvimento de novos medicamentos. Este estudo aprofundou-se na compreensão do 

mecanismo de resistência MDR mediado pelo repressor de ligação multidrogas TtgR do 

microrganismo P. putina da estirpe DOT-T1E, em complexo com os antibióticos TAC e 

CLM e com o flavonóide QUE. Essa análise objetivou-se em investigar as conformações 

desses ligantes ao sítio de ligação B (bolso de ligação geral) com essa proteína, averiguando 

as principais interações existentes entre esses complexos, com o intuito de se obter 

estratégias no avanço de novos medicamentos frente a esse perfil de resistência. 

Os resultados mostrados nesse estudo evidenciam que o efetor que apresentou a 

interação mais forte com a proteína TtgR foi a TAC (69,71 kcal/mol) seguida da QUE (57,48 

kcal/mol) e do CLM (52,92 kcal/mol), isso foi identificado a partir do somatório total de 

energia. Os efetores em análise se ligam a um bolso de ligação geral predominantemente 

formado por aminoácidos hidrofóbicos e algumas interações específicas com resíduos 

polares. Eles compartilham interações hidrofóbicas com LEU93, LEU92, ILE141, VAL174 

e VAL96. Foi observado valores de energia atrativa relevantes para o resíduo ARG176 nos 

complexos TtgR-QUE e TtgR-TAC. Esse aminoácido foi apresentado em outras pesquisas 

como fundamental para o sítio de ligação de alta afinidade de TtgR. Constatamos também 

que o resíduo HIS70 se fez importante nas interações entre os complexos TtgR-TAC e TtgR-

CLM e possivelmente está envolvido em um portal de entrada para os efetores TAC e CLM. 

Da mesma, forma foi visto que PHE168 se mostrou presente nas interações nos complexos 

TtgR-QUE e TtgR-CLM.  

Percebemos também que outros resíduos se fizeram relevantes em um sistema 

específico. O ASP172, GLU78, MET167 e LYS91 apresentaram interações importante com 

o complexo TtgR-QUE.  O GLU111, ASP64, ARG130 e LEU113 estiveram presentes nas 

interações para o complexo TtgR-TAC e os resíduos CYS137, HIS67, GLY140 e MET89 

foram importantes unicamente no complexo TtgR-CLM. 
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Por fim, a partir da análise apresentada nesse estudo, demonstramos as interações 

importantes e aquelas especificas para cada efetor com a proteína TtgR. Esses dados podem 

fornecer novas possibilidades no planejamento de drogas frente ao mecanismo de resistência 

MDR. 

 

7. PERPESCTIVAS 

 

Dado o exposto, apresentamos a caracterização energética das interações da proteína 

TtgR com três efetores, QUE, TAC e CLM. Esses dados podem ser utilizados para futuras 

pesquisas com simulação ou remodelagem, apontando as regiões mais significativas para as 

interações. É sugerido um estudo comparativo entre TtgR selvagem e mutantes dessa 

proteína, analisando os resíduos chave na interação com seus efetores e o que essas mutações 

podem desencadear no mecanismo de resistência. Essas propostas são necessárias, posto que 

existem poucos estudos na literatura referente ao delineamento dos sítios de ligação de TtgR. 

Então, essas possibilidades de pesquisas podem viabilizar perspectivas relevantes para 

aprofundar a compreensão da resistência MDR.  
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Tabela 1 – Energia de interação individual de cada resíduo constituinte da proteína TtgR em complexo com a 

QUE. 

 

 

 

 

Complexo QUE-TtgR

Interações

Distância Mínima Energia (kcal/mol)

Raio Resíduos (Ri) H-bonds d (Ǻ) TtgR ε = 10 ε = 40

2.0 ASP172 1,89 iii(O4)H 6,00 4,23

2.5 MET89 2,43 i(C6)O -0,72 -0,62

LEU93 2,51 i(C4)H -3,16 -2,82

ILE141 2,48 i(C6)O -4,35 -2,83

VAL171 2,20 i(C5)H -4,53 -3,92

ILE175 2,34 iii(C18)H -1,34 -1,16

3,0 LEU92 2,67 i(O30)H -2,09 -1,78

VAL96 2,63 iii(C19)H -2,38 -2,09

HIS114 2,60 iii(C17)O -0,03 -0,21

MET167 2,55 i(C6)O -3,33 -2,51

PHE168 2,68 iii(O4)H -4,72 -4,65

3,5 ASN110 3,47 iii(C18)H -0,95 -0,89

4,0 HIS70 HOH2027 3,95 ii(O27)H -0,41 -0,44

LEU100 3,93 iii(C18)H -0,57 -0,46

CYS137 3,62 i(C2)O -1,53 -1,85

LEU199 HOH2075 3,75 i(C6)O -0,36 -0,38

4,5 ARG176 4,38 iii(O4)H -2,54 -0,85

LEU202 4,48 i(C6)O -0,39 -0,25

5 HIS67 4,96 ii(O27)H -0,14 -0,09

SER77 4,95 i(O30)H -0,14 -0,10

VAL134 4,63 iii(O4)H -0,02 -0,23

TYR170 4,77 ii(C5)H -1,05 -0,61

5,5 LEU66 5,48 iii(C18)H -0,19 -0,19

ALA74 5,09 i(O30)H -0,09 -0,12

ALA144 HOH2056 5,05 i(C1)H -0,59 -0,25

LEU145 5,47 i(C6)O -0,35 -0,22

ALA169 5,46 i(C5)H -0,22 -0,21

GLY173 5,29 iii(O4)H -0,42 -0,28

6 GLU78 5,58 i(O30)H 3,42 0,79

PHE97 5,75 iii(C19)H -0,48 -0,41

LEU113 5,83 iii(C17)O -0,29 -0,20

ARG130 5,57 iii(O24)H -2,09 -0,62

GLY140 5,75 i(C2)O -0,72 -0,39

ALA164 5,93 i(C5)H 0,41 -0,03

6,5 LEU86 HOH2036 6,48 i(C1)H 0,19 0,00

ALA166 6,45 i(C5)H -0,45 -0,29

LEU179 6,37 iii(C17)O -0,17 -0,10

GLY198 6,41 i(C6)O -0,25 -0,11

7 CYS88 6,75 i(O30)H -0,24 -0,13

ARG90 HOH2038 6,81 i(C1)H -2,32 -0,62

THR106 6,91 iii(C18)H -0,06 -0,04

HIS138 6,98 i(C2)O -0,02 -0,10

ALA163 6,62 i(C6)O 0,18 0,01

LEU174 6,93 iii(O4)H -0,47 -0,25

VAL195 HOH2074 6,72 i(C6)O 0,26 0,00

7,5 LEU63 7,20 iii(O24)H 0,05 -0,04

LEU73 7,06 i(O30)H -0,15 -0,08

THR142 7,11 i(C1)H 0,16 0,07

VAL165 7,21 i(C5)H 0,22 0,00

8 MET201 HOH2078 7,68 i(C6)O -0,45 -0,14

8,5 ASP71 8,27 ii(C9)O 2,27 0,55

ARG75 HOH2030 8,25 i(O30)H -2,12 -0,54

PRO85 8,14 i(C1)H 0,13 0,02

LYS91 8,48 i(O30)H -2,45 -0,66

LEU94 8,49 i(C6)O 0,04 0,01

GLN95 8,23 iii(C19)H -0,21 -0,11

GLU99 8,17 iii(C19)H 2,30 0,55

ARG107 8,33 iii(C18)H -1,57 -0,40

ILE109 8,29 iii(C18)H -0,13 -0,07

GLU111 HOH2044 8,44 iii(O24)H 1,68 0,40

ALA133 5,88 iii(O24)H 0,10 -0,01

ASP136 8,07 i(O30)H 2,14 0,46

LYS139 HOH2055 8,32 i(O30)H -2,39 -0,63

LEU143 8,44 i(O30)H -0,22 -0,08

ARG177 HOH2065 8,42 iii(O24)H -1,88 -0,49

LEU187 8,30 iii(C19)H 0,03 -0,01

9 LEU154 8,69 i(C1)H -0,05 -0,02

TRP178 8,53 iii(C18)H -0,12 -0,06

TRP194 8,76 i(C5)H 0,03 -0,01

9,5 GLU68 9,26 ii(O27)H 1,73 0,42

THR69 9,19 ii(O27)H -0,18 -0,06

ALA76 HOH2031 9,39 i(O30)H -0,14 -0,04

ASN98 9,02 iii(C19)H -0,09 -0,02

HIS115 9,38 iii(O24)H -0,01 -0,01

PHE119 9,36 iii(O24)H 0,003 -0,01

LEU135 HOH2053 9,41 iii(O4)H 0,10 0,00

ALA148 9,39 i(C1)H -0,16 -0,05

ASP196 9,20 i(C6)O 1,34 0,66

ASP200 HOH2076 9,46 i(C6)O 1,12 0,58

10 HIS72 9,96 i(O30)H -0,11 -0,04

GLY87 10,00 i(C1)H 0,07 0,01

VAL101 HOH2040 9,99 iii(C18)H -0,11 -0,04

ILE112 9,72 iii(O24)H -0,08 -0,03

GLN131 9,90 iii(O4)H 0,10 0,02

ALA146 9,58 i(C1)H -0,05 -0,02

ALA160 9,63 i(C1)H 0,25 0,06

THR197 9,54 i(C6)O -0,23 -0,07

LEU208 9,76 i(C6)O 0,03 0,00

10,5 ASP64 10,02 ii(O27)H 0,99 0,54

SER65 HOH2023 10,31 ii(O27)H -0,13 -0,04

ARG162 HOH2062 10,41 i(O29) -1,88 -0,48

11 LEU62 10,70 iii(C18)H 0,03 0,00

SER79 HOH2032 10,76 i(O30)H 0,13 0,03

ARG108 HOH2043 10,72 iii(C18)H -1,37 -0,35

LYS116 10,83 iii(O4)H -1,54 -0,39

CYS117 10,72 iii(O4)H 0,02 0,00

LEU158 10,50 i(O29) -0,06 -0,02

GLU161
HOH2060/ 

HOH2061 10,64 i(O29)
2,46

0,61

LEU180 10,82 iii(O24)H -0,06 -0,02

VAL191 10,87 iii(C19)H 0,15 0,03

ARG203
HOH2077/ 

HOH2081 10,52 i(O29)
-2,21

-0,56

11,5 ASP84 11,38 i(C1)H 2,20 0,55

12 ARG105 HOH2006 11,05 iii(C18)H -1,51 -0,38

GLN129 11,17 iii(O4)H 0,09 0,02

SER132 11,02 iii(O4)H 0,04 0,00

ASN147 11,10 i(C1)H -0,11 -0,03

VAL59 11,80 iii(O24)H 0,06 0,01

GLU82 11,55 i(O30)H 1,95 0,49

LEU102 11,94 iii(C18)H -0,10 -0,03

ASP103 HOH2041 11,67 iii(C18)H 1,71 0,42

VAL149 11,91 i(C1)H -0,08 -0,02

GLN153 11,83 i(C1)H 0,10 0,02

VAL185 11,85 iii(C18)H -0,10 -0,03

GLU192 HOH2073 11,76 i(C6)O 2,09 0,52

LYS193 12,00 i(C6)O -1,71 -0,43

12,5 ILE126 12,13 iii(O24)H 0,08 0,02

ARG127 HOH2051 12,29 iii(O24)H -1,39 -0,35

ASP159

HOH2059/ 

HOH2063/ 

HOH2082 12,03 i(O29)

2,07

0,52

13 GLN60 12,66 ii(O27)H 0,21 0,05

ALA104 12,52 iii(C18)H 0,06 0,01

PRO155 12,98 i(O29) 0,13 0,03

SER205 12,89 i(O29) 0,03 0,01
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Tabela 2 – Energia de interação individual de cada resíduo constituinte da proteína TtgR em complexo com a 

TAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIS72 8,93 i(C62)H -0,09 -0,05

GLY87 9,41 i(C8)H 0,02 0,00

ILE112 8,87 iii(C42)H -0,26 -0,11

ILE126 9,74 iii(C21)O 0,18 0,04

LYS139 8,38 i(C6)H -2,71 -0,72

THR142 HOH2054 7,45 i(C8)H -0,17 -0,08

TRP178 8,37 iii(C42)H -0,15 -0,07

MET201 7,63 i(O10)H -0,16 -0,06

ALA61 9,97 iii(C3)O 0,12 0,02

ALA76 8,96 i(C7)H -0,08 -0,03

LEU102 8,49 iii(C43)H -0,10 -0,04

ALA104 9,25 iii(C42)H 0,07 0,01

ARG127 HOH2045 9,99 iii(N21)H -1,82 -0,46

GLN128 10,35 iii(N21)H 0,08 0,01

10 CYS117 10,13 iii(N21)H 0,03 0,00

LEU154 8,98 i(C9)H -0,05 -0,02

ARG177 HOH2066 9,28 ii(O12)H -1,87 -0,48

TRP194 9,90 i(O10)H 0,02 -0,01

ASP196 10,52 i(C9)H 1,70 0,41

HIS115 10,36 iii(C21)O -0,06 -0,03

ALA148 9,41 i(C8)H -0,07 -0,02

ARG162 9,38 i(O10)H -1,40 -0,35

GLU21 11,31 iii(C42)H 2,14 0,53

ASP84 10,80 i(C8)H 1,45 0,36

GLU125 HOH2047 12,31 iii(N21)H 1,80 0,45

LEU143 8,13 i(C8)H -0,14 1,53

GLU161 9,74 i(O10)H 2,20 0,55

VAL191 9,96 iii(C43)H 0,06 0,00

THR197 10,90 i(O10)H -0,12 -0,04

ASP200 10,96 i(C9)H 1,45 0,35

TYR25 11,52 iii(C42)H -0,04 -0,01

LEU58 11,91 iii(C21)O 0,10 0,02

ALA146 9,55 i(C8)H -0,06 -0,02

ASN147 10,07 i(C8)H -0,16 -0,05

ALA160 9,91 i(O10)H 0,05 0,01

LEU208 10,49 i(O10)H 0,01 0,00

VAL29 12,13 iii(C21)O -0,09 -0,03

ALA56 13,03 iii(C21)O 0,14 0,04

SER79 10,09 i(C8)H 0,08 0,02

GLU82 10,83 i(C8)H 1,39 0,34

LYS116 11,34 iii(C21)O -2,11 -0,54

VAL185 12,08 ii(C41)H 0,01 0,00

LEU188 11,46 iii(C43)H 0,04 0,00

ARG203 11,72 i(C9)H -1,39 -0,35

ILE17 12,78 iii(C42)H 0,03 0,00

PHE24 12,54 iii(C21)O -0,07 -0,02

GLU57 13,41 iii(C21)O 1,84 0,46

ARG151 9,85 i(C8)H -1,48 -0,37

GLN153 11,65 i(C8)H 0,03 0,01

LEU180 11,86 ii(O1C)H -0,05 -0,02

GLU192 HOH2071 13,32 i(O10)H 1,58 0,39

LYS193 HOH2070 12,97 i(O10)H -1,37 -0,34

ARG13 14,52 iii(C3)O -1,95 -0,49

LEU158 11,86 i(C9)H -0,01 0,00

11

13

11,5

12

12,5

9,5

10,5

9

Complexo TAC-TtgR

Interações

Distância Mínima Energia (kcal/mol)

Raio Resíduos (Ri) H-bonds d (Ǻ) TtgR ε = 10 ε = 40

2
ASN110

HOH2041/ 

HOH2042/ 2,50 iii(C42)H -1,85 -0,57

LEU66 1,41 iii(C42)H -1,24 -0,60

HIS70 2,76 iii(C43)H -3,17 -3,13

LEU92 1,45 i(C62)H -2,53 -2,51

LEU93 3,12 i(C10)O -3,18 -2,02

VAL96 1,82 iii(C43)H -4,78 -3,14

PHE168 2,78 iii(C1)O 0,45 0,33

VAL171 2,66 ii(C12)O -3,34 -2,91

HIS67 3,35 iii(C3)O 1,68 1,58

MET89 2,78 i(C8)H -1,16 -1,29

ARG130 HOH2049 3,46 iii(NH21)H -4,41 -1,75

CYS137 2,39 i(O6)H -0,64 -0,53

MET167 2,53 i(O10)H -1,72 -1,82

THR106 2,72 iii(C43)H -0,70 -0,82

ALA133 HOH2052 4,51 iii(N21)H -1,16 -1,12

ILE141 2,67 i(C8)H -2,44 -2,31

LEU63 4,83 iii(C21)O -0,28 -0,86

LEU100 3,15 iii(C43)H -0,54 -0,52

LEU113 2,94 iii(C21)O -3,61 -1,81

HIS114 5,13 ii(O1C)H -0,33 -0,68

VAL134 3,66 iii(N21)H -0,56 -0,73

ASP172

HOH2062/ 

HOH2063/ 

HOH2064 2,90 ii(C12)O -1,90 -0,47

ILE175 2,85 ii(O1C)H -1,73 -1,44

4,5 ALA74 3,74 i(C62)H 0,35 -0,32

GLU99 HOH2036 3,85 iii(C43)H 2,26 0,15

ASP64 6,88 iii(C21)O 2,55 0,88

THR69 HOH2027 5,86 iii(C43)H -0,45 -0,28

ILE109 5,25 iii(C42)H -0,52 -0,41

LEU199 5,94 i(C9)H -0,09 -0,11

CYS88 6,42 i(C8)H -0,09 -0,08

ARG90 6,95 i(C8)H -1,59 -0,47

GLN95 5,72 iii(C43)H -0,19 -0,21

PHE97 HOH2035 5,10 iii(C43)H -0,51 -0,52

ALA164 4,74 i(O10)H 0,13 -0,04

ALA169 5,91 i(O10)H 0,19 -0,01

LEU202 5,47 i(C9)H -0,11 -0,08

LEU62 7,13 iii(C3)O -0,04 -0,07

SER65 6,54 iii(C42)H -0,87 -0,60

SER77 5,27 i(C8)H -0,15 -0,09

ARG107 5,97 iii(C42)H -1,77 -0,50

GLN129 7,69 iii(N21)H 0,02 -0,04

LEU145 5,74 i(C9)H -0,16 -0,09

TYR170 6,05 i(O10)H -0,61 -0,45

GLU68 7,13 iii(C42)H 2,41 0,60

ASP71 6,69 i(C62)H 2,09 0,49

LEU73 6,62 i(C62)H -0,23 -0,15

LYS91 7,96 i(C62)H -1,63 -0,46

LEU94 7,74 i(C62)H -0,03 -0,08

GLU111 7,26 iii(C42)H 2,65 0,71

HIS138 HOH2061 6,25 i(O6)H -0,47 -0,26

GLY140 5,88 i(C8)H -0,38 -0,18

ALA144 4,80 i(C8)H -0,22 -0,10

LEU179 6,78 ii(O1C)H -0,20 -0,11

VAL195 7,62 i(O10)H 0,05 -0,04

VAL101 HOH2037 6,79 iii(C43)H -0,05 -0,04

ARG105 HOH2024 7,35 iii(C42)H -2,17 -0,58

GLN131 7,93 iii(N21)H 0,12 -0,01

SER132 8,30 iii(N21)H -0,20 -0,10

ASP136 7,46 i(O6)H 2,46 0,52

VAL165 6,84 i(O10)H 0,20 0,01

ALA166 6,33 i(O10)H 0,03 -0,01

GLY173 5,98 ii(O12)H -0,05 -0,05

ARG176 6,86 ii(O12)H -3,16 -0,87

GLY198 7,60 i(O10)H -0,10 -0,04

GLN60 8,95 iii(C21)O 0,56 0,12

ARG75 7,48 i(C62)H -2,41 -0,65

GLU78 5,76 i(C7)H 2,40 0,56

LEU86 7,57 i(C9)H 0,06 -0,01

ASN98 6,97 iii(C43)H -0,14 -0,07

ARG108 HOH2004 7,96 iii(C42)H -2,02 -0,53

PHE119 7,80 iii(N21)H -0,01 -0,02

LEU135 8,09 iii(N21)H -0,03 -0,05

ALA163 6,48 i(O10)H 0,07 0,00

LEU187 7,60 iii(C43)H -0,06 -0,04

VAL59 9,05 iii(C21)H 0,18 0,03

PRO85 7,61 i(C8)H 0,05 0,00

ASP103 7,32 iii(C42)H 2,03 0,49

LEU174 6,79 ii(O12)H -0,37 -0,17

8

8,5

2,5

3

3,5

4

5,5

6

6,5

7

7,5
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Tabela 3 – Energia de interação individual de cada resíduo constituinte da proteína TtgR em complexo com o 

CLM 

 

   

 

 

Complexo CLM-TtgR

Interações

Distância Mínima Energia (kcal/mol)

Raio Resíduos (Ri) H-bonds d (Ǻ) TtgR ε = 10 ε = 40

LEU92 2,21 i(C11)H -2,47 -2,43

LEU93 2,45 ii(C5)H -2,07 -2,05

VAL96 2,17 ii(C4)H -2,20 -1,62

CYS137 2,25 i(C8)H 2,66 2,80

GLY140 2,31 i(N9)O -1,47 -1,38

ILE141 2,06 i(C8)H -3,11 -3,06

VAL171 2,41 ii(O5)H -1,86 -1,79

HIS70 2,96 iii(C2)O -2,03 -1,86

GLU78 2,71 i(N9)O 1,12 1,31

PHE168 2,71 i(C7)H -2,64 -2,61

ILE175 2,91 ii(C4)H -0,96 -0,93

HIS67 HOH2013 3,17 iii(C1)Cl -2,08 -1,94

ALA74 3,72 i(N9)O -0,97 -0,91

MET89 3,04 i(C11)H -1,99 -1,74

4 PHE97 3,98 ii(C4)H -0,52 -0,52

SER77 4,47 i(C10)H -0,40 -0,37

ASP136 4,39 i(N9)O 0,07 -0,27

HIS138 HOH2040 4,05 i(C8)H 0,26 0,28

ASP172

HOH2049/ 

HOH2050 4,06 ii(O4)H -0,91 -0,63

LEU66 4,62 iii(C1)H -0,56 -0,58

LYS139 4,99 i(N9)O -0,92 -0,58

ALA144 4,73 i(N9)O -0,30 -0,27

ALA133 5,18 iii(C1)Cl -0,27 -0,23

VAL134 5,42 iii(C1)Cl -0,34 -0,34

MET167 5,13 ii(O5)H -0,58 -0,55

ARG75 6,26 i(N9)O -0,53 -0,26

THR142 5,61 i(N9)O -0,10 -0,05

GLU68 6,37 iii(C1)Cl 0,13 0,00

LEU73 6,50 i(C10)H -0,21 -0,16

LEU143 6,05 i(N9)O -0,23 -0,16

LEU63 6,57 iii(C1)Cl -0,19 -0,16

ASP71 6,66 iii(C1)Cl 0,29 0,03

CYS88 6,88 i(C10)H -0,06 -0,05

LEU100 HOH2025 6,64 ii(C4)H -0,06 -0,03

ASN110 HOH2031 6,58 ii(C4)H -0,24 -0,19

LEU135 6,96 i(N9)O -0,12 -0,11

ALA164 6,62 i(C8)H -0,14 -0,13

ALA169 6,65 ii(O5)H -0,12 -0,10

TYR170 6,66 ii(O5)H -0,13 -0,13

ASP64 7,40 iii(C1)Cl 0,02 -0,04

ARG90 HOH2023 7,13 i(C11)H 0,00 -0,02

LEU94 7,43 ii(C5)H -0,12 -0,08

GLN95 7,05 ii(C2)O -0,08 -0,03

LEU113 7,09 iii(C1)H -0,05 -0,03

LEU145 7,44 i(N9)O -0,10 -0,10

GLY173 7,15 ii(O4)H -0,03 -0,03

LEU174 7,40 ii(C4)H -0,01 -0,04

LEU199 7,02 i(C11)H -0,03 -0,04

THR69 HOH2015 7,74 iii(C1)Cl -0,20 -0,13

ALA76 7,80 i(N9)O -0,03 -0,03

LYS91 7,75 i(C11)H -0,17 -0,10

GLU99 7,60 iii(C1)H -0,18 -0,09

THR106 7,80 ii(C4)H -0,04 -0,04

HIS114 7,63 ii(C4)O -0,07 -0,05

ARG130 HOH2039 7,70 iii(C1)Cl -0,15 -0,01

VAL195 7,51 ii(C5)H -0,05 -0,05

SER65 8,07 i(C1)Cl -0,01 -0,04

SER79 8,53 i(N9)O 0,06 0,04

PRO85 8,08 i(C10)H -0,02 -0,02

SER132 8,30 iii(C1)Cl -0,01 -0,03

VAL165 8,08 i(C7)H -0,07 -0,06

ALA166 8,33 ii(O5)H -0,06 -0,04

ARG176 8,07 ii(O4)H 0,18 0,02

LEU187 8,46 ii(C4)H -0,01 -0,01

LEU202 8,12 i(C11)H -0,03 -0,03

8,5

2,5

3

3,5

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

HIS72 9,03 i(N9)O -0,02 -0,03

LEU86 8,77 i(C10)H -0,03 -0,02

ASN98 8,68 ii(C4)H -0,02 -0,02

ASN147 8,69 i(N9)O -0,06 -0,03

GLY198 8,63 ii(O5)H 0,01 -0,01

LEU62 9,36 iii(C1)H -0,01 -0,01

ILE109 9,15 iii(C1)H 0,00 -0,01

ALA163 9,13 ii(C5)O -0,04 -0,03

LEU179 9,11 ii(C4)H 0,00 -0,01

GLN129

HOH2036/ 

HOH2038 9,85 iii(C1)Cl 0,01 -0,01

GLN131 9,76 iii(C1)Cl -0,04 -0,02

ALA146 9,78 i(N9)O -0,04 -0,02

MET201 9,99 ii(O5)H 0,00 -0,01

GLY87 10,09 i(C10)H -0,04 -0,02

VAL101 10,33 ii(C4)H -0,01 -0,01

ALA148 10,22 i(C10)H -0,01 -0,01

TRP178 HOH2052 10,46 ii(C4)H 0,00 -0,01

TRP194 10,02 ii(C4)H 0,00 -0,01

GLU82 10,81 i(C10)H 0,10 0,02

ARG107 10,71 ii(C4)H 0,09 0,02

LEU154 HOH2043 10,70 i(C10)H 0,00 -0,01

ALA160 10,86 i(C8)H -0,02 -0,01

GLU161 HOH2046 10,55 i(C8)H 0,10 0,02

ARG177 10,52 ii(C4)O 0,13 0,03

VAL191 10,68 ii(C4)H -0,03 -0,01

GLN60 11,24 iii(C1)H -0,03 -0,02

ASP84 HOH2019: 11,24 i(C10)H 0,01 0,00

ASP196 11,23 ii(C5)H -0,12 -0,03

ALA61 11,51 iii(C1)H 0,01 0,00

ASP103 HOH2027 11,99 ii(C4)H -0,11 -0,03

GLU111 11,55 ii(C4)H -0,17 -0,05

ARG162 11,99 ii(C5)O -0,01 -0,01

THR197 11,90 ii(O5)H 0,02 0,00

VAL59 HOH2012 12,41 iii(C1)H -0,01 -0,01

GLU80 HOH2018 12,15 i(N9)O 0,13 0,03

ARG150 12,10 i(N9)O -0,16 -0,04

VAL185 12,08 ii(C4)H -0,01 0,00

LEU102 12,52 ii(C4)H 0,00 0,00

ARG105 HOH2026 12,53 iii(C1)H 0,03 0,00

PHE119 12,55 iii(C1)Cl -0,01 0,00

GLN128 12,71 iii(C1)Cl 0,00 0,00

VAL149 12,74 i(C10)H -0,01 -0,01

GLN153 12,76 i(C10)H -0,01 0,00

LEU158 12,83 i(C10)H 0,00 0,00

ASP200 12,80 ii(O5)H -0,05 -0,02

LEU208 12,69 ii(C5)O 0,00 0,00
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