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RESUMO 

 

O poliomavírus BK (BKPyV) é um agente de infecção oportunista emergente entre 

transplantados renais. O vírus estabelece um ciclo latente e, diante da condição de 

imunossupressão do hospedeiro, pode sofrer reativação. Essa reativação pode estar relacionada 

com diversas doenças, sendo as mais comuns a nefropatia e a estenose uretral em pacientes 

transplantados renais. Atualmente não existem tratamentos específicos para infecções pelo 

BKPyV, sendo a redução da imunossupressão a única medida paliativa disponível. Com isso, a 

busca por um fármaco que combata a infecção é imprescindível. Uma alternativa que pode 

auxiliar nessa busca é o reposicionamento de fármacos, que tem como vantagem o 

conhecimento prévio das propriedades farmacocinéticas e toxicológicas das substâncias, 

podendo diminuir consideravelmente os custos e o tempo associados ao desenvolvimento de 

um tratamento. Assim, o objetivo desse trabalho foi a identificação de potenciais agentes anti-

BKPyV entre entidades farmacêuticas já conhecidas utilizando técnicas computacionais. Como 

alvo molecular foram selecionados a proteína viral 1 (VP1) (disponível experimentalmente sob 

código PDB 4MJ0, 1,70 Å), que é responsável pela organização e manutenção da estrutura 

viral, além da proteína antígeno tumoral maior (LTAg), proteína multifuncional presente em 

todos os poliomavírus. O modelo 3D experimental da proteína LTAg, não disponível, foi 

resolvido a partir da modelagem comparativa utilizando o programa MODELLER v.9.20, tendo 

como molde a estrutura da mesma proteína para o vírus SV40 (PDB 1SVL, 1,95 Å). Dessa 

forma, foi realizada a técnica de triagem virtual (VS) baseada nas estruturas dos alvos 

moleculares, utilizando como fonte de fármacos o banco de dados E-Drug3D, que apresentava 

1888 fármacos e ativos metabólicos aprovados pelo FDA em 2019. Os fármacos foram 

submetidos a cálculos de docking molecular nos programas AutoDock 4.2 e AutoDock Vina. 

Os scores de interação foram reavaliados para ambos softwares pelo Open Drug Discovery 

Toolkit e o consenso dos 188 ligantes mais bem avaliados (10%) foi submetido à clusterização 

no Data Warrior v4.5.2, onde os compostos com maior similaridade estrutural foram 

agrupados. Os principais representantes dos clusters mais populosos foram selecionados para 

inspeção visual das interações com auxílio do PyMOL v2.4.1. De acordo com o modo de 

ligação e a viabilidade para posteriores testes in vitro, o fármaco Lopinavir foi selecionado 

como potencial modulador da atividade da proteína VP1 e o fármaco Acetildigitoxina como 

modulador da proteína LTAg. Ambos os fármacos prosseguiram para a etapa de simulação de 

dinâmica molecular (DM) no programa GROMACS v5.1.2. Após 100 ns de simulação para a 

proteína VP1 e 200 ns para a proteína LTAg, foram analisados os gráficos de RMSD, SASA e 



iv 
 

 

RG. Os ligantes mostraram-se estáveis e não se deslocaram para o exterior do sítio de ligação 

definido. Estes fármacos são indicados como potenciais candidatos a compostos líderes para o 

desenvolvimento de um tratamento contra o BKPyV. 

 

Palavras-chave: Reposicionamento de Fármacos; BKPyV; Proteína Viral 1; Antígeno Tumoral 

Maior; Triagem Virtual; Dinâmica Molecular 
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ABSTRACT 

BK polyomavirus (BKPyV) is an emerging opportunistic infection agent in kidney transplant 

recipients. The virus establishes a latent cycle and in the condition of the host 

immunosuppression, it can be reactivated. This reactivation may be related to several 

pathologies, the most common are nephropathy and urethral stenosis in renal transplant 

patients. Currently, there are no specific treatments for BKPyV infections, the reduction of 

immunosuppression being the only available as palliative. Thus, the search for a drug that acts 

against infection is essential. A methodology that can assist in this search is the drug 

repurposing, which has the advantage of prior knowledge of the pharmacokinetic and 

toxicological properties of the substances, which can considerably reduce the costs associated 

with the development of a treatment. The objective of this work was to identify potential anti-

BKPyV agents among pharmaceutical entities already known using computational techniques. 

As a molecular target, viral protein 1 (VP1) was selected (available experimentally under PDB 

code 4MJ0, 1.70 Å), this protein is responsible for the organization and maintenance of the viral 

structure, the large tumor antigen protein (LTAg) was also selected, it is a multifunctional 

protein of polyomaviruses. The experimental 3D model of the LTAg protein, not available 

experimentally, was built from the comparative modeling using MODELLER v.9.20, using as 

a template the structure of the same protein for the SV40 virus (PDB 1SVL, 1.95 Å). Thus, a 

structure-based virtual screening was performed, using the E-Drug3D database as a source of 

drugs, which presented 1888 drugs approved by the FDA. The drugs were subjected to 

molecular docking calculations in AutoDock 4.2 and AutoDock Vina. The interaction scores 

were rescored for both software by Open Drug Discovery Toolkit and the consensus of the 188 

best-evaluated ligands (10%) was submitted to clustering in Data Warrior v4.5.2, where the 

compounds with structural similarity were grouped. The main representatives of the most 

populous clusters were selected for visual inspection of interactions with PyMOL v2.4.1. 

According to the binding and viability for further in vitro tests, Lopinavir was selected as a 

potential modulator of the activity of VP1 and Acetyldigitoxin as a modulator of LTAg. Both 

drugs proceeded to molecular dynamics (DM) in GROMACS v5.1.2. After 100 ns of simulation 

for VP1 and 200 ns for LTAg, the graphs of RMSD, SASA and RG were analyzed. The ligands 

proved to be stable and did not move outside the binding site. These drugs are indicated as 

potential candidates for leading compounds for the development of a treatment against BKPyV. 

 

Keywords: Drug repurposing; BKPyV; Viral Protein 1; Large T Antigen; Virtual Screening; 

Molecular Dynamics 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os membros da família Polyomaviridae têm uma ampla gama de hospedeiros, 

infectando mamíferos primatas e roedores, além de aves. O termo poliomavírus (PyV) é 

derivado das palavras gregas "poli", que significa "muitos" e "oma", que significa "tumor". Isso 

é devido a capacidade dos PyVs de induzir tumores quando injetados em camundongos recém 

nascidos (STEWART; EDDY; BORGESE, 1958). Em 1971 dois grupos independentes 

descobriram os dois primeiros PyVs de humanos (HPyV), que foram batizados com as iniciais 

dos pacientes de quem foram isolados, Poliomavírus BK (BKPyV) e Poliomavírus JC (JVPyV) 

(GARDNER et al., 1971; PADGETT et al., 1971). 

A partir da introdução de novas técnicas moleculares, a lista de HPyVs conhecidos 

evoluiu consideravelmente nas últimas 2 décadas ( 

Tabela 1) (CIOTTI; PREZIOSO; PIETROPAOLO, 2019). Esses vírus foram 

implicados em uma variedade de doenças humanas, mais notavelmente permaneceram o 

BKPyV e o JCPyV devido ao seu grau de patogenicidade no homem, afetando hospedeiros 

imunocomprometidos como pacientes recém transplantados ou infectados com HIV (RAMOS 

et al., 2009). 

Os HPyVs em geral demonstram similaridade estrutural, apresentando tamanhos de 

capsídeos semelhantes e altos níveis de homologia genética. São pequenos vírus de DNA dupla 

fita (dsDNA) circular complexado com proteínas histonas na forma de cadeias de cromatina, 

circundadas por um capsídeo icosaédrico não envelopado. As proteínas do capsídeo são 

organizadas em pentâmeros da proteína viral (VP1), que estão ligados internamente às proteínas 

virais 2 e 3 (VP2 e VP3) (HURDISS et al., 2016). VP1 é a única proteína exposta na parte 

externa da partícula viral e é responsável pela ligação do vírus aos receptores da célula 

hospedeira que auxiliam na entrada do vírus. 

Os PyVs têm uma organização genômica semelhante, que inclui uma região de controle 

não codificante (NCCR), contendo a origem de replicação (ORI), outros controles de 

transcrição e elementos regulatórios, uma região inicial e uma região tardia (MARSHALL et 

al., 2014). A região inicial é expressa antes do início da replicação do DNA viral e codifica os 

antígenos T maior e menor (LTAg e STAg) e o antígeno T truncado (truncTAg), enquanto a 

região tardia codifica as três proteínas do capsídeo da estrutural viral além da agnoproteína. 
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Tabela 1 - Poliomavírus humanos, acrônimos, fontes de isolamento, ano de descoberta e 

doenças associadas. 

  

Fonte: adaptado de CIOTTI et al., 2019. 

 

1.1 BKPyV: Epidemiologia e Manifestações Clínicas 

 

O BKPyV foi isolado pela primeira vez em 1971, por Sylvia Gardner, após inoculação 

de células VERO com amostras de urina de um paciente imunossuprimido pós transplante renal 

com as iniciais BK. O paciente estava há 4 meses transplantado, e apresentava estenose uretral 

e disfunção do enxerto (GARDNER et al., 1971). Em 1983 o BKPyV foi encontrado em um 

caso de nefrite tubulointersticial de um paciente com imunodeficiência primária e sem nenhum 

órgão transplantado (ROSEN et al., 1983). Depois disso, o vírus foi associado como agente 

oportunista em casos de nefropatia parenquimatosa do enxerto em pacientes transplantados 

renais (PAPPO et al., 1996). 

O BKPyV causa uma infecção comum na infância sem sintomas clínicos importantes e 

mais de 80% dos indivíduos aos 21 anos são soropositivos para BKPyV, sugerindo que a 

maioria da população adulta do mundo está infectada de forma latente (KEAN et al., 2009). 

Após a infecção primária, o BKPyV se dissemina por diferentes sítios do organismo, 

Poliomavírus humano Acrônimo
Fonte de 

isolamento

Ano de 

descoberta
Doenças associadas

BK polyomavirus BKPyV Urina 1971
Cistite hemorrágica, 

Nefropatia

JC polyomavirus JCPyV Cérebro 1971
Leucoencefalopatia 

multifocal progressiva

Karolinska Institute 

polyomavirus
KIPyV Trato Respiratório 2007 Desconhecido

Washington University 

polyomavirus
WUPyV Trato Respiratório 2007 Desconhecido

Merkel cell polyomavirus MCPyV Tumor de pele 2008
Carcinoma de células de 

Merkel 

Trichodysplasia spinulosa-

associated polyomavirus
TSPyV Lesão de pele 2010 Tricodisplasia espinulosa

Human polyomavirus 6 HPyV6 Pele normal 2010 Erupção cutânea

Human polyomavirus 7 HPyV7 Pele normal 2010 Erupção cutânea

Human polyomavirus 9 HPyV9 Sangue, urina 2011 Desconhecido

Malawi polyomavirus/Human 

polyomavirus 10/

MWPyV/ 

HPyV10
Fezes, condiloma 2012 Desconhecido

Saint Louis polyomavirus STLPyV Fezes 2013 Desconhecido

Human polyomavirus 12 HPyV12 Fígado 2013 Desconhecido

Nova Jersey polyomavirus NJPyV Músculo 2014 Desconhecido

Lyon IARC polyomavirus LIPyV Pele normal 2017 Desconhecido
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permanecendo dormente e sem causar morbidade significativa em indivíduos saudáveis 

(BOUKOUM et al., 2016). 

Evidências de infecção por BKPyV no trato respiratório e amígdalas de crianças sugere 

que a transmissão ocorre por via fecal-oral ou respiratória, mas sabe-se que o BKPyV também 

pode ser transmitido por sêmen, transfusão ou transplante de órgãos, particularmente 

aloenxertos renais (HIRSCH; STEIGER, 2003). 

A heterogeneidade entre os aminoácidos 61-83 na região VP1 tem sido usada para 

dividir o BKPyV em quatro subtipos principais, I, II, III e IV, posteriormente divididos em 

subgrupos (Jin et al., 1993). O subtipo I, o mais prevalente, tem distribuição mundial, o subtipo 

IV está presente no Leste Asiático e em algumas regiões da Europa, enquanto os subtipos II e 

III são mais raramente encontrados (Yogo et al., 2009).  

Existe também a divisão de subgrupos dentro do subtipo I (Ia, Ib1, Ib2 e Ic) e do subtipo 

IV (IVa1, IVa2, IVb1, IVb2, IVc1, IVc2). Dentre os subgrupos do subtipo I, ocorre a 

prevalência do subgrupo Ia na África, enquanto o subgrupo Ib-1 prevalece no sudeste da Ásia 

e na China, o subgrupo Ib-2 na Europa e o subgrupo Ic no nordeste da Ásia (ZHENG et al., 

2007). O subtipo IV apresenta a maioria dos seus subgrupos com maior prevalência na Ásia 

Oriental, com exceção do subgrupo IVc-2, que é mais prevalente na Mongólia e na Europa 

(NISHIMOTO et al., 2007). 

Já no Brasil, é possível observar que o subtipo mais prevalente na população é o I, 

presente em 96% das amostras, tendo os subgrupos Ia e Ib-1 a maior contribuição, 29% e 67%, 

respectivamente. Os demais casos pertencem ao subtipo II (ZALONA et al., 2011).   

Em geral, presume-se que o BKPyV atinge a corrente sanguínea através das amígdalas 

infectadas, infectando monócitos do sangue periférico e disseminando o vírus para outros 

tecidos e órgãos, especialmente o rim (Figura 1) (CHATTERJEE; WEYANDT; FRISQUE, 

2000). A infecção primária parece ser assintomática ou, raramente, causa uma doença 

respiratória leve (GOUDSMIT et al., 1982).  

Após a resolução, o vírus persiste nas células epiteliais do rim e do trato urogenital em 

estado de latência com replicação mínima, podendo sofrer reativação ocasional manifestando-

se como virúria assintomática (DOERRIES, 2006). Ainda não está muito claro os mecanismo 

de persistência viral, assim como as condições que levam à reativação do vírus em 

imunossuprimidos. A infecção latente também pode ser estabelecida em leucócitos do sangue 

periférico, no sistema nervoso central e nos nódulos linfáticos (CHATTERJEE; WEYANDT; 

FRISQUE, 2000). 
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Figura 1 - Infecção por BKPyV. O BKPyV infecta muitos tipos de células, incluindo rim, 

cérebro, fígado, retina, pulmão, sangue, coração, músculo e células endoteliais vasculares. O 

vírus causa nefropatia em receptores de transplante renal e cistite hemorrágica em pacientes 

foram submetidos a transplante de medula óssea. 

 

Fonte: Adaptado de FISHMAN, 2002. 

 

A reativação clinicamente significativa do BKPyV pode ocorrer em situações de 

imunodepressão ou supressão como gravidez, câncer, infecção por HIV, diabetes, terapias pós-

transplante, além de injúrias mecânicas ou químicas (GARDNER et al., 1971). Com isso, a 

reativação do BKPyV pode estar relacionada a diversas doenças, mas o uso de terapias 

imunossupressoras mais eficientes torna o BKPyV um grande problema para pacientes de 

transplante de medula óssea e de rim. As principais manifestações clínicas da infecção ativa 

pelo vírus são nefropatia ou estenose ureteral, em transplantados renais, e cistite hemorrágica, 

normalmente observada em transplantados de medula óssea (BÁRCENA-PANERO et al., 

2012). 

Apesar das evidências de reativação de BKPyV serem frequentemente detectadas em 

transplantados renais e de medula óssea, embora menos comum, também existem relatos de 
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reativação de BKPyV ocorrendo em receptores de transplantes de órgãos sólidos não renais 

(Revisado em VISWESH et al., 2015). Outras manifestações clínicas menos comuns são vistas 

em pacientes que têm uma imunodeficiência subjacente ou doença comórbida, incluem 

pneumonite intersticial e meningoencefalite (CHITTICK; WILLIAMSON; OHL, 2013).  

Vários fatores que modificam o risco de reativação do BKPyV foram identificados. 

Embora o grau de imunossupressão ainda seja considerado o fator principal que promove a 

reativação viral em transplantados renal, foi demonstrado que a soropositividade para BKPyV 

do doador e a soronegatividade do receptor podem aumentar o risco de desenvolver viremia de 

BKPyV. Aliado a isso, os títulos diferenciais de anticorpos específicos para BKPyV também 

podem estar associados ao risco de viremia e virúria em transplantados renais (ALI et al., 2011; 

SOOD et al., 2013; WUNDERINK et al., 2017). Portanto, a patogênese do BKPyV, trata-se de 

uma interposição complexa entre fatores relacionados ao vírus, ao transplante, ao hospedeiro e 

à imunossupressão. 

Nesse contexto, ainda existem poucos estudos disponíveis para orientar o manejo da 

viremia por BKPyV em transplantados renais (JOHNSTON et al., 2010). A principal opção 

terapêutica para a alta sustentada da viremia é o ajuste com a redução gradual da 

imunossupressão guiada pelo monitoramento da presença do vírus por PCR 

(AMBALATHINGAL et al., 2017), permitindo a recuperação da resposta imunológica e o 

possível controle da replicação viral. Essa estratégia se mostra eficaz para reduzir a viremia e 

preservar a função do aloenxerto, embora nem todos os pacientes apresentem uma resposta 

adequada a essa abordagem. 

Transplantados renais geralmente recebem imunossupressão através de agentes de 

indução, administrados logo após o transplante, e agentes de manutenção, necessários 

indefinidamente após o transplante para prevenir a rejeição crônica e promover a manutenção 

do enxerto a longo prazo (GHANTA et al., 2013). Portanto, o principal risco na redução da 

imunossupressão é a maior incidência de rejeição ao enxerto. Ainda é um grande desafio 

encontrar o nível mínimo de imunossupressão que permita eliminar a viremia e prevenir a 

rejeição do enxerto (HIRSCH et al., 2014).  

Não há moléculas com atividade antiviral específicas para o tratamentos de doenças 

induzidas por BKPyV aprovadas no mundo. Os tratamentos atualmente podem incluir fármacos 

antivirais aprovadas para uso em outros vírus de DNA, como herpesvírus, junto com 

abordagens imunoterapêuticas (Tabela 2).  
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Tabela 2 - Abordagens de tratamentos antivirais e imunoterapêuticos para doenças associadas 

ao BKPyV e seus estágios de desenvolvimento. TCTH: Transplantados de células-tronco 

hematopoiéticas; TR: Transplantados renais. 

 

Fonte: Adaptado de AMBALATHINGAL et al., 2017 

 

1.2 Genoma do BKPyV e Proteínas Virais 

 

A organização genômica é altamente conservada entre os HPyV. O genoma de dsDNA 

circular tem aproximadamente 5,3 kb de comprimento e contém três regiões diferentes, duas 

delas altamente conservadas que codificam para proteínas precoces e tardias, respectivamente, 

separadas pela região regulatória NCCR (Figura 2) (CUBITT, 2006).  

A região NCCR é uma região hipervariável contendo locais de ligação de fatores de 

transcrição envolvidos na regulação dos genes virais. A NCCR é dividida em regiões nomeadas 

de P, Q, R e S e nela se encontra a ORI) (Figura 3) (MEMON et al., 2012). 

Essa região regulatória é encontrada rearranjada em cepas patogênicas (RANDHAWA 

et al., 2002). Esses rearranjos consistem em deleções, inserções e duplicações e sua detecção 

tem sido associada a um aumento na capacidade de replicação e na doença em situações de 

reativação em imunocomprometidos (GOSERT et al., 2008).  

A ORI está situada no centro do genoma, de modo que a replicação pode ocorrer de 

forma bidirecional. As primeiras regiões de codificação são transcritas antes do início da 

replicação, promovendo a expressão das três proteínas não estruturais: LTAg, STAg, e 

truncTAg, que são expressos por um mesmo pré-RNA mensageiro que sofre splicing alternativo 

(ABEND et al., 2009; MOENS; VAN GHELUE; JOHANNESSEN, 2007).  

Fármaco Mecanismo de ação
Estágio de 

desenvolvimento

Grupo de 

pacientes

Cidofovir
Análogo de nucleosídeo 

(inibidor de DNA polimerase)
Fase II TCTH, TR

Brincidofovir Conjugado lipídico de cidofovir Fase II TCTH, TR

Leflunomida
Inibidor de diidroorotato 

desidrogenase
Fase II TR

Fluoroquinolonas Inibe a atividade do LTAg Fase IV TR

Inibidor mTOR Inibe a expressão do LTAg Estudos observacionais TR

Imunoglobulinas 

intravenosas

Neutralização de vírus mediada 

por anticorpos
Estudos observacionais TR

Viralym-B
Transferência  de células T 

específicas de BKPyV
Fase I TCTH
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Figura 2 - Mapa do genoma de BKPyV. A transcrição das regiões de codificação precoce e 

tardia prossegue de forma bidirecional a partir da ORI que está localizada na NCCR. A região 

de codificação inicial codifica as proteínas LTAg, STAg e truncTAg, que são produzidos a 

partir de diferentes mRNAs com splicing alternativo. Os íntrons na região de codificação inicial 

são representados por linhas duplas. A região de codificação tardia codifica as proteínas 

estruturais VP1, VP2 e VP3, bem como a proteína Agno. Essas proteínas são traduzidas de duas 

classes de RNAs tardios, que são gerados por splicing alternativo de um pré-mRNA comum.  

 

Fonte: Adaptado de HELLE et al., 2017. 

 

Esses antígenos se acumulam no núcleo e desempenham papéis críticos no ciclo viral, 

especialmente na replicação do genoma do vírus. Além de recrutar a maquinaria da célula 

hospedeira para as diferentes etapas do processo de replicação, são capazes de promover a 

proliferação celular (CARBONE et al., 1997). A ação conjunta dos antígenos tumorais constrói 

o ambiente necessário para a biossíntese viral. 

Os genes tardios são expressos apenas após o início da replicação do DNA viral, pois 

codificam as proteínas VP1, VP2 e VP3, proteínas estruturais envolvidas no empacotamento 

do capsídeo viral, e também a agnoproteína (CUBITT, 2006). As proteínas estruturais são 

traduzidas por RNAs geradas por diferentes processos de splicing alternativo de um mesmo 

pré-RNA mensageiro comum (KAMEN; FAVALORO; PARKER, 1980). A agnoproteína está 

envolvida na expressão gênica, além de na montagem, maturação e liberação da partícula viral 

(KHALILI et al., 2005). 
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Figura 3 - Organização esquemática da NCCR do BKPyV. É dividido em cinco blocos de 

sequência (O, P, Q, R e S). Inclui a ORI, TATA box e elementos semelhantes a TATA. As 

posições de diferentes locais importantes para a ligação da proteína LTAg e os fatores de 

transcrição Sp1, NF1, Ets-1 e fator nuclear κB (NF-κB), bem como elementos responsivos a 

cAMP, éster de forbol, glicocorticóide / progesterona e estrogênio (CRE, TRE, GRE / PRE e 

ERE, respectivamente) também são mencionados.  

 

Fonte: Adaptado de HELLE et al., 2017. 

 

1.2.1 LTAg e replicação do genoma viral 

 

A proteína multifuncional LTAg é expressa durante o estágio inicial do ciclo de vida 

viral e está envolvida não só na replicação do genoma viral como também na transformação 

celular induzida pelo vírus. Seu gene é codificado em uma região pouco sujeita a variação 

genética, sendo a única proteína do vírus essencial para a síntese do DNA viral (ABEND; LOW; 

IMPERIALE, 2007).  

Além de mediar a transcrição dos genes virais e a montagem do vírion, também pode 

controlar a proliferação e morte celular, além da resposta inflamatória (PARKIN, 2006). A 

proteína LTAg dirige a progressão do ciclo celular para a fase S através da fosforilação de 

proteínas específicas do hospedeiro (FANNING; ZHAO; JIANG, 2009). A mudança para a fase 

S resulta na alta expressão de genes envolvidos na síntese do DNA celular e fornece ao BKPyV 

as proteínas necessárias para sua replicação (SULLIVAN; PIPAS, 2002). Com o início da 

multiplicação do genoma viral, a proteína LTAg pode interagir com proteínas do hospedeiro, 

controlando as respostas de dano no DNA em locais de replicação de DNA viral (BRODSKY; 

PIPAS, 1998).  
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Trata-se de proteína grande, que varia de 641 a 817 resíduos entre os HPyVs 

apresentando uma identidade de sequência altamente conservada (Tabela 3). A proteína sofre 

algumas modificações pós traducionais como a fosforilação de treoninas e serinas nas porções 

terminais, além de acetilação e glicosilação (MEDINA; GROVE; HALTIWANGER, 1998; 

SWENSON; TROWBRIDGE; FRISQUE, 1996).  

 

Tabela 3 - Tamanho da proteína LTAg dos HPyV e identidade de sequência em relação ao 

SV40. 

 

Fonte: Adaptado de TOPALIS et al., 2013. 

 

Essa proteína multifuncional apresenta quatro domínios conservados: domínio J (1-82), 

domínio da origem de ligação (OBD) (125-250), domínio helicase (265-627) e a região de 

atividade host range (HR) (671-708) (Figura 4) (EASH et al., 2006). 

 

Figura 4 - Organização dos domínios da proteína LTAg. 

 

Fonte: Adaptado de EASH et al., 2006. 

 

Na porção amino terminal se localiza o domínio J, que atua como uma chaperona DnaJ 

e interage com a DNA polimerase.  

Resíduos 

indênticos 

Identidade 

(%)

Resíduos 

similares
Similaridade (%)

SV40 708 - - - -

BKPyV 695 521 72 120 17

JCPyV 688 509 71 121 17

KIPyV 641 334 46 194 30

WUPyV 648 357 49 179 27

MCPyV 817 292 34 190 23

TSPyV 697 302 39 200 28

HPyV6 669 281 39 200 30

HPyV7 671 284 38 215 32

HPyV9 680 288 38 191 28

Vírus
Tamanho do 

LTAg

SV40
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O domínio OBD reconhece uma sequência particular, o sítio ORI, composto por 3 

regiões diferentes: um palíndromo central contendo 4 repetições da sequência 5’-GAGGC-3’, 

flanqueado por um palíndromo inicial (EP) e um elemento rico em AT (DEAN et al., 1987; 

DEB; TEGTMEYER, 1987). A região OBD é amplamente composta por resíduos polares 

carregados positivamente e não carregados, permitindo interações com o esqueleto carregado 

negativamente do DNA viral (BOCHKAREVA et al., 2006).  

A montagem da proteína LTAg na ORI é o primeiro passo na replicação. O estado de 

oligomerização da proteína LTAg necessário para o desenovelamento do genoma viral é a 

forma hexamérica. Circundando o DNA viral se acopla um duplo hexâmero com atividade 

helicase.  Em um processo dependente de ATP, o dodecâmero interrompe a interação entre os 

hexâmeros, os quais se dirigem no sentido oposto ao decorrer das fitas de DNA viral circular, 

desenrolando localmente de maneira bidirecional (Figura 5) (SOWD; FANNING, 2012). A 

proteína LTAg recruta as proteínas de replicação A, que cobrem os trechos resultantes de DNA 

de fita simples, bem como topoisomerase I que facilita o desenrolamento. 

  

Figura 5 - Diagrama do duplo hexâmero da proteína LTAg ligado à ORI. 

 

Fonte: Adaptado de SOWD; FANNING, 2012. 

 

A proteína LTAg apresenta um domínio helicase SF3 associado ao domínio OBD, que 

é crítico para o desenrolamento do dsDNA. O domínio helicase apresenta duas porções: a 

porção de ligação ao zinco (265-345) e a porção ATPase (SHIMAZU et al., 2006). 

A porção de ligação ao zinco está envolvida na hexamerização da proteína LTAg. Essa 

região apresenta uma dobra globular estabilizada pela coordenação de um átomo de Zn através 

do motivo Zn (Figura 6). O motivo Zn não está diretamente envolvido na ligação do DNA, mas 

é importante para estabilizar a estrutura do domínio Zn (LI et al., 2003a).  

A hidrólise de ATP produz a energia necessária que leva à alteração conformacional de 

cada monômero, gerando a translocação do dsDNA no canal central no duplo hexâmero, 
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empurrando o dsDNA para promover a separação da fita e impulsionar a extrusão de ssDNA 

(DNA de fita simples) no canal lateral (Figura 7) (GAI et al., 2004a). Portanto, a energia 

química gerada pela hidrólise do ATP na porção ATPase é convertida em mecânica e essas 

mudanças conformacionais junto com a flexibilidade da proteína LTAg se fazem importantes 

para a atividade da helicase (Figura 8). A distorção eficiente é necessária para a fusão do 

hexâmero com a ORI (CUESTA et al., 2010).  

 

Figura 6 - Estrutura tridimensional do domínio helicase da proteína LTAg. Estrutura do 

hexâmero à direita e do monômero à esquerda. A seta vermelha indica o domínio de Zn (PDB: 

1SVM). 

 

Fonte: GAI et al., 2004a. 

 

Figura 7 - Estágios da replicação do SV40. I: Dodecâmero montado no dsDNA viral; II: 

Dodecâmero hipofosforilado ativado desenrola o DNA bidirecionalmente; III: A 

hiperfosforilação da proteína LTAg interrompe as interações entre os hexâmeros, liberando os 

replissomos para progredir independentemente; IV:  As forquilhas de replicação convergem 

lentamente, acompanhadas por decatenação de DNA, para completar a replicação. 

 

Fonte: SOWD; FANNING, 2012. 
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Além disso, a porção ATPase interage com o supressor de tumor p53 através de resíduos 

carregados negativamente, mimetizando o DNA. Com a inibição do p53 a proteína LTAg 

neutraliza a apoptose, interferindo com a progressão normal do ciclo celular, garantindo ao 

BKPyV um potencial oncogênico (LEVINE, 2009). 

 

Figura 8 - Estrutura tridimensional do hexâmero e do monômero da proteína LTAg com 

diferentes conformações. Em ciano a proteína sem a ligação de nucleotídeos (PDB: 1SVO), em 

verde quando ligado ao ADP (PDB: 1SVL) e em rosa quando ligado ao ATP (PDB: 1SVM). 

 

Fonte: GAI et al., 2004a. 

 

A identidade de sequência altamente conservada e o papel na replicação do material 

genético viral tornam o domínio helicase da proteína LTAg de diferentes poliomavírus um alvo 

interessante na busca por compostos antipoliomavírus.  

 

1.2.2 VP1 e ciclo viral 

 

As proteínas estruturais do BKPyV desempenham papéis importantes no ciclo da 

infecção, em particular durante a etapa de entrada e de montagem dos vírions da progênie. Os 

vírions  são formados em um capsídeo da proteína estrutural VP1 encapsulando as proteínas 

estruturais secundárias, VP2 e VP3, e o genoma viral cromatinizado em histonas (CUBITT, 

2006) 
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A proteína VP1 apresenta 362 aminoácidos e se divide em 7 alças apicais, conhecidas 

como AB, BC, CD, DE, EF, GH e HI, que conectam as diferentes fitas do polipeptídio (Figura 

9) (TEUNISSEN; DE RAAD; MASTROBATTISTA, 2013). Cada monômero é composto por 

duas folhas beta antiparalelas, contendo 3 e 5 fitas, respectivamente, sendo a quinta cadeia 

pertencente ao monômero vizinho. Esse sanduíche β cria o núcleo do monômero.  

 

Figura 9 - Organização das alças da proteína estrutural VP1. 

 

Fonte: Adaptado de TREMOLADA et al., 2010. 

 

As cadeias são ligadas por grandes alças cobrindo a parte superior e lateral da proteína. 

As alças apicais são responsáveis pela ligação da membrana. Tanto a alça BC como a HI estão 

envolvidas na interação com o receptor celular, apesar da alça BC ser altamente variável 

(BÁRCENA-PANERO et al., 2012).  

É no loop BC que são encontrados as diferenças de sorotipo de BKPyV, em uma região 

denominada “região de subtipagem VP1” que codifica os aminoácidos 61 à 83 (JIN et al., 

1993). A importância dos loops VP1 na mediação da montagem da cápside foi demonstrada, 

onde mutações na alça BC podem afetar a proliferação e as propriedades patogênicas do 

BKPyV (DUGAN et al., 2007; L CUBITT, XIAOHONG CUI, HANSJÜRGEN, 2001). 

Portanto, tem sido sugerido que os diferentes subtipos podem se ligar a um espectro distinto de 

receptores de superfície celular apresentando tropismos celulares diferentes (PASTRANA et 

al., 2013). 

A VP1 forma pentâmeros em anel com cinco monômeros que se organizam como barril 

β em 72 cópias na porção externa do capsídeo viral (Figura 10). Os monômeros interagem por 

ligações dissulfeto intermoleculares entre loops nas fitas β para formar a estrutura de icosaedro 

(NILSSON et al., 2005). A região N-terminal encontra-se no interior do vírion mediando a 

ligação ao DNA, enquanto os subdomínios C-terminais interagem com os capsômeros vizinhos, 

também através de ligações dissulfeto, formando os vírions (HURDISS et al., 2016). 

Na cavidade central de cada pentâmero de VP1, se inserem, por meio de interações 

hidrofóbicas, uma cópia da proteína VP2 ou VP3 (Figura 11) (HURDISS et al., 2016). Tanto 

VP2 quanto VP3 são expressas por um mesmo transcrito de RNAm e compartilham a sequência 
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de aminoácidos C-terminal (Figura 2) (FANG et al., 2010). Esse segmento compartilhado inclui 

a região de ligação ao pentâmero de VP1, além de uma região de ligação ao DNA e um domínio 

de sinalização de localização nuclear (NLS) (HENRIKSEN et al., 2016).  

 

Figura 10 - Representação da estrutura do pentâmero da proteína VP1, cada monômero é 

representado em uma cor (PDB: 4MJ0). 

 

Fonte: NEU et al., 2013. 

 

Figura 11 - Estrutura da microscopia crioeletrônica das partículas virais do BKPyV. Na direita 

é representada a vista externa do vírion de BKPyV. Um pentâmero de proteína viral VP1 é 

destacado. Na esquerda é representada a vista através do vírion seccionado. A proteína VP1 

pode ser observada em cinza, enquanto as proteínas VP2 e VP3 estão coloridas de azul/verde e 

o dsDNA de amarelo/rosa. 

 

Fonte: Adaptado de HURDISS et al., 2016. 
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Os pentâmeros de VP1 formam um poro central na base cuja função biológica não está 

bem definida, porém, alterações na estrutura desse poro apresentam natureza inibitória de até 

cinco vezes, indicando que pode ser um alvo para terapias antivirais de moléculas pequenas 

contra poliomavírus (NELSON et al., 2015).  

Tem sido demonstrada a importância dos gangliosídeos de membrana celular na 

interação inicial entre o BKPyV e as células alvo (SEGANTI et al., 1981; SINIBALDI et al., 

1990). Tratam-se de glicoesfingolipídeos contendo um ou mais resíduos de ácido siálico, 

altamente presentes nas rafts lipídicas das membranas celulares, (GROUX-DEGROOTE; 

GUÉRARDEL; DELANNOY, 2017). O motivo de ácido disiálico conservado nos 

gangliosídeos da série B é o epítopo mínimo de ligação para BKPyV, fazendo com que o vírus 

seja capaz de interagir com diferentes tipos de gangliosídeos da série B, como GD3, GD2, 

GD1b e GT1b (NEU et al., 2013). 

Portanto, o ciclo viral tem início com a ligação da proteína VP1 ao ácido siálico de 

glicoproteínas presentes na membrana celular (Figura 12). As proteínas VP2 e VP3 facilitam a 

interação do vírus com a célula. Após a fixação inicial à superfície celular, o BKPyV sofre 

endocitose por meio de uma via dependente de caveolina (EASH; QUERBES; ATWOOD, 

2004).  

A partícula viral é direcionada em endossomos para o retículo endoplasmático (ER), 

onde enzimas celulares degradam o capsídeo externo, expondo as proteínas VP2 e VP3 (JIANG 

et al., 2009). Os domínios NLS das proteínas estruturais menores do capsídeo interagem com 

os componentes da membrana nuclear do hospedeiro permitindo a importação nuclear do 

genoma viral via importinas (BENNETT et al., 2015). 

No núcleo, ocorre inicialmente a transcrição no sentido anti-horário da região precoce, 

antes da transcrição da região tardia e do início da replicação viral. Após a tradução no 

citoplasma, as proteínas do capsídeo viral são importadas para o núcleo para a montagem do 

vírion (TEUNISSEN; DE RAAD; MASTROBATTISTA, 2013). 

As novas partículas virais recém-sintetizadas se acumulam no interior da célula, 

ocasionando a ruptura da membrana e, consequentemente, a liberação da progênie viral no meio 

extracelular (DRACHENBERG et al., 2003). Os vírions da progênie começam a aparecer no 

núcleo das células 2 dias após a infecção (LOW et al., 2004). 
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Figura 12 – Esquematização do ciclo viral do BKPyV. 

 

Fonte: Adaptado de AMBALATHINGAL et al., 2017. 
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1.3 Reposicionamento de Fármacos 

 

O processo de pesquisa e desenvolvimento de um novo fármaco é altamente dispendioso 

e tende também a ser demorado, podendo levar de 10 a 15 anos até sua aprovação (THE DRUG 

DEVELOPMENT PROCESS, 2018). Além disso, a identificação de alvos terapêuticos e 

moléculas ativas na maior parte das vezes não é convertida na aprovação comercial de um novo 

medicamento. Os agentes terapêuticos com atividade antiviral não fogem dessa realidade.  

De acordo com o Food and Drug Administration (FDA) nos EUA, de 2012 a 2017 

apenas 12 novos antivirais foram aprovados, abrangendo tratamentos a doenças relacionadas às 

infecções pelos vírus da hepatite C (HPC) e da imunodeficiência humana (HIV) 

(MERCORELLI; PALÙ; LOREGIAN, 2018). Mas ainda assim, existem diversos vírus críticos 

que carecem de tratamento específico, como o Zika vírus (ZIKV), Vírus Ebola (EBOV) e, até 

mesmo, o BKPyV. 

Nesse contexto, uma abordagem que vem se tornando popular para reduzir o tempo 

necessário no desenvolvimento de um medicamento é o reposicionamento de fármacos. Essa 

estratégia alternativa consiste em identificar novos usos para medicamentos já aprovados por 

agências regulatórias como o FDA, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA), Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), entre outros, que estão fora do escopo da 

indicação médica inicial (ASHBURN; THOR, 2004). 

Em relação ao desenvolvimento de um novo fármaco, o reposicionamento tem diversas 

vantagens. Uma nova molécula em investigação não apresenta dados pré-clínicos de segurança 

e eficácia, correndo um risco significativo de insucesso nessa etapa (ARROWSMITH, 2011). 

Como o fármaco a ser reposicionado já teve sua segurança avaliada, além de ter disponível 

informações prévias de eficácia e vias de administração, o prazo de desenvolvimento pode ser 

reduzido. Além disso, o processo é significativamente menos dispendioso, apesar de haver 

variação dependendo do estágio de desenvolvimento do candidato a reposicionamento 

(BRECKENRIDGE; JACOB, 2019). Existe uma redução substancial de custos, principalmente 

na etapa pré-clínica e nas fases I e II, enquanto que os custos regulatórios e de fase III podem 

não ser muito afetados (Figura 13).  

Historicamente, os casos mais bem sucedidos de reposicionamento de fármacos não 

foram obtidos através de uma abordagem sistemática, mas sim de casualidades que renderam 

fortuitas explorações comerciais (PUSHPAKOM et al., 2018). É o caso do Sildenafila, que 

originalmente foi desenvolvido para tratamento da hipertensão, mas posteriormente foi 

identificado como potencial tratamento para disfunção erétil e foi comercialmente 
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reposicionado como ViagraⓇ. Em 2012, esse medicamente detinha 47% do mercado de 

fármacos contra disfunção erétil (KONSTANTINOS; HATZIMOURATIDIS, 2006).  

Outro exemplo de sucesso comercial no reposicionamento de fármacos foi a 

Talidomida. Esse medicamento inicialmente utilizado como sedativo foi retirado do mercado 4 

anos após sua aprovação, pois seu uso durante a gravidez estava relacionado com má formação 

congênita (ASHBURN; THOR, 2004). Porém, décadas depois, foi descoberta sua eficácia no 

tratamento de hanseníase e de mieloma múltiplo (SINGHAL et al., 1999), garantindo seu 

espaço no mercado.   

Nos últimos anos, visando agilizar o desenvolvimento de novas terapias, em particular 

para doenças negligenciadas, parcerias entre instituições estão sendo encorajadas pelos 

governos e várias empresas farmacêuticas disponibilizam programas para colaborações com 

pesquisa acadêmica (LOREGIAN; PALÙ, 2013). E nesse contexto, fármacos com potencial 

atividade antiviral têm sido reposicionados com alguns exemplos de sucesso, como aqueles 

contra influenza, EBOV e Coronavírus Associado à Síndrome Respiratória do Oriente Médio 

(MERS-CoV) (MERCORELLI; PALÙ; LOREGIAN, 2018).  

 

Figura 13 - Comparação do processo tradicional de descoberta de medicamentos versus 

reposicionamento de fármacos. O processo tradicional apresenta alto custo. O 

reposicionamento reduziria as etapas necessárias para a aprovação do órgão regulamentador, já 

que a Fase I dos testes clínicos, em tese, poderia ser eliminada. 

 

Fonte: adaptado de PARVATHANENI et al., 2019. 
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No reposicionamento de fármacos para terapia antiviral as concentrações eficazes se 

tornam um desafio, visto que, para atingir a atividade antiviral necessária, a concentração 

geralmente é maior que as clinicamente sugeridas nos regimes aprovados (MERCORELLI; 

PALÙ; LOREGIAN, 2018). Portanto, a associação entre duas ou mais fármacos com diferentes 

mecanismos de ação pode ser explorada a fim de se estabelecer uma terapia combinada com 

concentrações eficazes e não tóxicas, como foi alcançado com EBOV (SUN et al., 2017).  

A identificação de uma molécula candidata para reposicionamento pode acontecer ao 

acaso ou de maneira sistemática, baseada em hipóteses. As abordagens sistemáticas modernas 

são divididas em abordagens computacionais e abordagens experimentais (Figura 14).  

 

Figura 14 - Representação esquemática de estratégias que podem ser usadas para o 

reaproveitamento de fármacos. 

 

Fonte: adaptado de PARVATHANENI et al., 2019. 

 

Nesse contexto, as ferramentas computacionais se tornaram úteis para encontrar novos 

agentes terapêuticos (JIN; WONG, 2014). Essas ferramentas são capazes de explorar alvos 

moleculares, fármacos, biomarcadores e até vias conhecidas para acelerar significativamente o 

processo de reposicionamento de fármacos. 

 

1.4 Métodos computacionais no reposicionamento de fármacos 

 

As ferramentas computacionais são poderosas aliadas para o estudo de estrutura-

atividade e vêm sendo amplamente empregadas na indústria farmacêutica nos últimos anos 

(HUGHES et al., 2011). Além de informações de farmacodinâmica, como afinidade de ligação 

e seletividade, as metodologias computacionais também podem esclarecer dados das 



40 
 

 

propriedades farmacocinéticas, tanto de absorção, distribuição, metabolismo, excreção e 

toxicidade (LIPINSKI et al., 2001).  

A utilização de modelos tridimensionais no desenho de fármacos baseado na estrutura 

de alvos biológicos (SBDD, do inglês structure-based drug design) é uma metodologia 

moderna que vem revolucionando pesquisas em química medicinal. Docking molecular, 

triagem virtual e dinâmica molecular são estratégias de SBDD muito frequentemente utilizadas, 

tanto na análise das interações moleculares quanto nas mudanças conformacionais induzidas 

por ligantes (SALUM; POLIKARPOV; ANDRICOPULO, 2008). Nessa abordagem, novas 

indicações para medicamentos já aprovados podem ser determinadas ao analisar a interação 

com alvos moleculares de outras doenças. 

 

1.4.1 Modelagem comparativa 

 

A primeira estrutura cristalina de uma proteína foi resolvida em 1958 (KENDREW et 

al., 1958) e desde então houve uma grande melhora na qualidade das estruturas 3D 

determinadas. A evolução de métodos experimentais como cristalografia e difração de raios-x, 

espectrometria de ressonância magnética nuclear (RMN) e crio-microscopia eletrônica (cryo-

EM) teve uma grande influência nesse avanço. Porém, ainda assim, existe uma deficiência na 

disponibilidade de estruturas 3D de alta resolução de proteínas (JASKOLSKI; DAUTER; 

WLODAWER, 2014). Isso é devido às limitações dessas técnicas, como por exemplo o alto 

custo e o tempo necessário para a obtenção de um modelo com qualidade. Nesse sentido, a 

previsão de estruturas proteicas por métodos computacionais pode desempenhar um papel 

fundamental. 

Dentre os métodos computacionais de construção de estruturas 3D de proteínas, destaca-

se a modelagem comparativa, que é capaz de construir a estrutura tridimensional de uma 

proteína a partir de sua sequência de aminoácidos com base em um molde pré resolvido 

experimentalmente. Essa técnica apresenta melhor precisão entre as técnicas computacionais, 

além de despender menos tempo. A modelagem comparativa segue o princípio de que a 

estrutura tridimensional de uma proteína é mais conservada que a estrutura primária. Portanto, 

sequências semelhantes se dobram em estruturas tridimensionais praticamente idênticas 

(CAVASOTTO; PHATAK, 2009).  

Dessa forma, a modelagem comparativa é amplamente utilizada para a geração de 

estruturas 3D de proteínas com alta qualidade. Trata-se de um método de previsão de estrutura 

que consiste em várias etapas, entre elas: (i) busca das sequências de aminoácidos da proteína 
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alvo e de proteínas homólogas com estrutura tridimensional elucidada; (ii) alinhamento das 

sequências de aminoácidos das proteínas alvo e molde; (iii) construção da cadeia principal; (iv) 

modelagem das alças; (v) modelagem das cadeias laterais; (vi) validação do modelo.  

 

1.4.2 Triagem Virtual 

 

A triagem virtual (VS, do inglês virtual screen) pode ser considerada o equivalente 

computacional dos métodos de avaliação biológica experimental, como triagem de alto 

rendimento (do inglês, HTS, High ThroughPut Screening) (STAHURA; BAJORATH, 2004). 

Trata-se de uma metodologia in silico que visa identificar ligantes promissores em grandes 

bibliotecas de moléculas orgânicas e quimicamente diversas (LYNE, 2002). Com o avanço no 

poder de processamento e a evolução dos programas computacionais, a VS se tornou um 

método econômico para a priorização de candidatos a ligantes a serem levados para a etapa de 

avaliação experimental (DU et al., 2015). Devido ao seu poder preditivo, essa metodologia tem 

sido amplamente utilizada na estratégia de reposicionamento de fármacos (KANG et al., 2018). 

A triagem virtual pode partir de dois contextos: desenho de fármacos baseado na 

estrutura ligante (LBDD, do inglês Ligand Based Drug Design) e SBDD.  

A estratégia LBDD é fundamentada na exploração de descritores moleculares reunidos 

de compostos sabidamente ativos. Pela identificação de um conjunto de características 

compartilhadas em uma série de ligantes, que são posteriormente aplicadas como filtros, é 

possível selecionar os compostos mais promissores para avaliação experimental 

(RIPPHAUSEN; NISIUS; BAJORATH, 2011). Já a estratégia SBDD parte do modelo 

tridimensional do alvo molecular. Com isso, as moléculas disponíveis em um banco de dados 

são encaixadas em um local alvo previamente selecionado e são ranqueadas de acordo com a 

afinidade de ligação do complexo (DU et al., 2015).  

Para delinear a estratégia mais adequada é necessária uma revisão das informações 

disponíveis sobre o alvo e seus ligantes, além de conhecer as vantagens do programa de docking 

selecionado.  

O método SBDD tem sido empregado no reposicionamento de fármacos através da 

utilização de banco de dados de moléculas já aprovadas por órgãos reguladores (LI et al., 2016). 

Em geral, essa estratégia consiste nas etapas de: (i) preparação do alvo molecular; (ii) seleção 

do banco de dados de compostos; (iii) docking molecular; (iv) análise pós docking (FERREIRA 

et al., 2015).  
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1.4.3 Docking Molecular 

 

Desde 1980 com o desenvolvimento dos primeiros algoritmos de docking molecular, 

essa ferramenta vem ganhando grande importância na descoberta de medicamentos (LOPEZ-

VALLEJO et al., 2011). Essa técnica tem capacidade de prever, com grande acurácia, a 

conformação e a orientação de pequenas moléculas dentro de um sítio de ligação num alvo 

apropriado, permitindo a obtenção do complexo macromolécula-ligante (Figura 15) (MENG et 

al., 2011). 

A identificação das conformações por docking molecular requer duas etapas: (i) 

exploração do espaço conformacional com um algoritmo de busca representando vários modos 

de ligação potenciais; (ii) previsão da energia de interação associada a cada uma das 

conformações previstas através de uma função de pontuação (KAPETANOVIC, 2008). 

 

Figura 15 - Estratégia de docking molecular. A estrutura tridimensional do alvo molecular é 

empregada em estudos de modelagem molecular. Compostos promissores são sintetizados e 

avaliados experimentalmente. Dado que pequenas moléculas bioativas são descobertas, a 

estrutura de um complexo macromolécula-ligante pode ser obtida. O complexo de ligação é 

usado em estudos de modelagem molecular e novos compostos são projetados. 

. 

Fonte: FERREIRA et al., 2015. 

 

Os algoritmos de busca conformacional podem explorar a flexibilidade do ligante 

aplicando metodologias de busca sistemática e estocástica (AGRAFIOTIS et al., 2007). 

Métodos de busca sistemática se baseiam na mudança gradativa da conformação dos ligantes, 

promovendo pequenas variações nos parâmetros estruturais. Dessa forma, após vários ciclos de 
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avaliação, o algoritmo investiga o panorama energético da trajetória conformacional, 

convergindo para a conformação de energia mínima, que corresponde ao modo de ligação mais 

provável (Figura 16A) (FERREIRA et al., 2015). Já nos métodos estocásticos, o algoritmo 

povoa uma ampla faixa do panorama energético gerando conjuntos de conformações 

moleculares (GORELIK; GOLDBLUM, 2008). Como o algoritmo promove uma ampla 

cobertura, aumenta a probabilidade de encontrar um mínimo global. Dessa forma, a busca 

conformacional é realizada por modificações aleatórias dos parâmetros estruturais dos ligantes 

(Figura 16B) (FERREIRA et al., 2015).  

Programas de docking molecular usam funções de pontuação para ordenar as 

conformações encontradas, que estimam a energia de ligação dos complexos macromolécula-

ligante e classificam o modo de ligação. A previsão da energia de ligação é calculada pela 

avaliação de fenômenos físico-químicos envolvidos na formação do complexo (BENTHAM 

SCIENCE PUBLISHER, 2006). As funções de pontuação utilizadas pelos algoritmos de 

docking molecular podem ser categorizadas em três grupos: funções baseadas no campos de 

força, empíricas e baseadas no conhecimento. 

 

Figura 16 - Métodos de pesquisa conformacional de moléculas pequenas. (B) O algoritmo de 

busca sistemática altera todos os parâmetros estruturais até que um mínimo de energia local 

(esferas azuis) ou global (esfera vermelha) seja alcançado; (C) A busca estocástica explora o 

espaço conformacional gerando aleatoriamente conformações distintas, povoando uma ampla 

faixa da paisagem energética. Este procedimento aumenta a probabilidade de encontrar um 

mínimo de energia global. 

 

Fonte: FERREIRA et al., 2015. 

 

As funções de pontuação baseadas no campo de força usam as equações da mecânica 

clássica para calcular a energia associada a cada termo da função. Nessa estratégia, estima-se a 

energia de ligação levando em conta as contribuições dos termos da ligação (alongamento e 
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angulação) e também de termos não ligados (interações eletrostáticas e de van der Waals) 

(ENGLEBIENNE; MOITESSIER, 2009). 

 Já nas funções de pontuação empíricas, uma série de complexos de macromolécula-

ligante obtidos experimentalmente com afinidades de ligação conhecidas é usada como 

conjunto de treinamento. A partir desses dados, as constantes geradas pelo modelo estatístico 

são usadas como coeficientes que ajustam os termos da equação de forma a reproduzir 

computacionalmente com maior acurácia. Dessa forma, cada termo da função descreve um 

evento físico-químico envolvido na formação da ligação, como ligações de hidrogênio, 

interações iônicas e apolares, assim como dessolvatação e efeitos entrópicos (MURRAY; 

AUTON; ELDRIDGE, 1998).  

As funções de pontuação baseadas em conhecimento usam termos extraídos de 

complexos macromolécula-receptor já conhecidos para a parametrização, empregando 

potenciais de energia entre os pares de átomos. Os diferentes tipos de interação observados são 

classificados de acordo com a ocorrência e, a partir de uma análise estatística, a pontuação final 

leva em conta todas as interações individuais (HUANG; ZOU, 2006). 

A obtenção da estrutura do complexo macromolécula-ligante pode fornecer informações 

valiosas sobre eventos moleculares cruciais, incluindo modos de ligação e as correspondentes 

interações intermoleculares que estabilizam o complexo (HUANG; ZOU, 2010). Porém, apesar 

das funções de pontuação apresentarem grandes vantagens, também possuem limitações. Por 

conta disso, o uso simultâneo de diferentes metodologias pode ser empregado como forma de 

obter uma pontuação consenso, combinando as vantagens e atenuando as deficiências de cada 

método (FEHER, 2006). 

 

1.4.4 Dinâmica Molecular  

 

A dinâmica molecular (DM) é uma ferramenta poderosa para fornecer informações 

sobre a trajetória e a evolução temporal de um sistema em escala molecular (GELPI et al., 

2015). Essa técnica especifica a posição e velocidade de cada átomo do sistema, aplicando as 

equações de movimento de Newton, de acordo com as leis da mecânica clássica.  

É possível determinar a posição e a velocidade dos átomos a partir do cálculo das forças 

que atuam sobre cada partícula. Esses cálculos são realizados repetidamente até que a trajetória 

seja integrada em um intervalo de tempo determinado (NICHOLS et al., 2011). Um conjunto 

de parâmetros definidos pelos campos de força determina a contribuição de cada interação nas 
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forças que atuam no sistema (HARVEY; DE FABRITIIS, 2012). Dentre os campos de força 

mais utilizados estão o AMBER, CHARMM e o GROMOS. 

Para isso, em um momento inicial, uma configuração específica é atribuída, a fim de se 

reproduzir a temperatura e pressão de um sistema real. Portanto, para a realização da DM são 

necessárias as coordenadas iniciais, dadas pela estrutura tridimensional do complexo, podendo 

ser obtido por docking molecular (SALSBURY JR, 2010). 

A DM é capaz de trazer contribuições significativas na SBDD. Essa ferramenta 

desempenha um papel fundamental ao estimar a estabilidade de um complexo macromolécula-

receptor proposto por docking molecular (CHEN, 2015). Quando a conformação do complexo 

varia mais do que o esperado durante a trajetória da simulação, o docking pode ser considerado 

instável. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo principal deste trabalho consiste em identificar fármacos comercialmente 

disponíveis para uma nova abordagem terapêutica contra a infecção pelo BKPyV, tendo como 

alvos o domínio helicase da proteína LTAg e a proteína VP1. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Construir a estrutura do domínio helicase da proteína LTAg por modelagem 

comparativa; 

• Mapear as cavidades das proteínas LTAg e VP1 que possam atuar como sítio de ligação 

de pequenas moléculas orgânicas; 

• Avaliar computacionalmente fármacos comercialmente disponíveis no mercado frente 

a interação com o modelo das proteínas LTAg e VP1, por triagem virtual; 

• Analisar a evolução temporal dos melhores complexos formados entre os fármacos 

selecionados e as proteínas LTAg e VP1 para avaliar os modos de ligação e as 

ocorrências das interações mais importantes. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Desenho Experimental 

 

Figura 17 - Esquema da metodologia utilizada neste trabalho. 
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3.2 Obtenção dos Modelos Tridimensionais dos Alvos Moleculares 

 

Para a proteína VP1, foi utilizada a estrutura de código PDB ID 4MJ0 (NEU et al., 2013). 

Essa estrutura contém 275 aminoácidos e possui resolução experimental de 1,70 Å. 

Já para o domínio helicase da proteína LTAg do BKPyV, não há estrutura 3D resolvida 

experimentalmente no PDB. Por essa razão, utilizou-se a metodologia de modelagem 

comparativa para obtenção de um modelo tridimensional útil usando como molde uma estrutura 

homóloga conhecida. 

 

3.2.1 Modelagem Comparativa 

 

A sequência de aminoácidos do domínio helicase da proteína LTAg do BKPyV com 265 

resíduos, sob código de acesso P03071-1, foi recuperada do banco de dados UniProt 

(BATEMAN, 2019). A busca por estruturas homólogas foi realizada contra o PDB (BERMAN 

et al., 2002) através do servidor online BLAST (ALTSCHUL et al., 1990), utilizando o 

algoritmo BLASTp (ALTSCHUL, 1997). 

Uma vez selecionado o molde, sua sequência de aminoácidos foi alinhada com a 

sequência de aminoácidos da proteína alvo utilizando o servidor online CLUSTALW (LARKIN 

et al., 2007). O objetivo é obter um arquivo de alinhamento dos resíduos equivalentes, levando 

em conta a melhor correspondência entre as características comuns das sequências. 

A construção do modelo foi realizada pelo programa Modeller 9.19 (WEBB; SALI, 

2016), que utiliza o método de satisfação por restrições espaciais. Foram construídos 100 

modelos, dentre os quais, um modelo final foi escolhido baseando-se na função parâmetro de 

DOPE (Discrete Optimized Protein Energy), um potencial estatístico que avalia a energia dos 

modelos construídos por modelagem comparativa. 

Em seguida, o modelo foi submetido a processos de validação para garantir sua utilidade. 

A avaliação da qualidade estereoquímica dos modelos foi realizada usando os servidores online 

PROCHECK v3. (LASKOWSKI et al., 1993) e VERIFY-3D (LUTHY; BOWEI; 

EINSENBERG, 1997). As configurações padrão foram aplicadas aos dois servidores citados.  

 

3.2.1.1 Análise de modos normais 

 

Foi realizada a análise dos modos normais (NMA) da proteína LTAg pelo programa 

ProDy (Protein Dynamics and Sequence Analysis) (BAKAN; MEIRELES; BAHAR, 2011), 
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implementado no software VMD (Visual Molecular Dynamics). O método utilizado foi o 

default ANM (Anisotropic Network Model). Foram calculados e analisados os primeiros 10 

modos.   

 

3.3 Mapeamento de Potenciais Sítios de Ligação 

 

Antes de iniciar o estudo de triagem virtual, foi feita a predição de possíveis sítios de 

ligação pelo mapeamento de cavidades e superfícies nas proteínas LTAg e VP1 do BKPyV pelo 

servidor online FTMap (KOZAKOV et al., 2015). Foram utilizados os modelos obtidos na 

seção 3.1 para a predição dos sítios da proteína LTAg, já para a proteína VP1 foi utilizada a 

estrutura de código PDB 4MJ0 (NEU et al., 2013). Os parâmetros utilizados foram os padrões 

do servidor. Os sítios mais promissores foram selecionados baseados no estudo da literatura e 

na análise visual das cavidades, além de análises visuais das superfícies pelo programa PyMOL 

(Molecular Graphics System, versão 2.4.1 Schrödinger, LLC). 

 

3.4 Obtenção das estruturas dos fármacos 

 

O banco de dados e-Drug3D (PIHAN et al., 2012) foi selecionado para ser utilizado na 

busca dos potenciais moduladores das proteínas LTAg e VP1 do BKPyV. Em 2019, esse banco 

de dados contava com 1888 fármacos comercialmente disponíveis aprovados pelo FDA com 

peso molecular menor que 2000, além de ativos metabólitos. Pelo e-Drug3D são 

disponibilizadas as estruturas químicas tridimensionais desses compostos, assim como suas 

informações de farmacocinética, farmacodinâmica e formas farmacêuticas.  

Os ligantes foram avaliados quanto seus estados de protonação no pH 7,4 pelo programa 

OpenBabel 2.4.1 (O’BOYLE et al., 2011), enquanto a adição de hidrogênios, o cálculo da carga 

Gasteiger e a redução do número de torções foi feita pelo programa AutoDockTools4 

(MORRIS et al., 2009). 

 

3.5 Triagem Virtual 

 

Para a realização da triagem virtual foram utilizados dois programas: AutoDock Vina 

(TROTT; OLSON, 2009) e AutoDock4.2 (MORRIS et al., 2009). Para isso, o estado de 

protonação das proteínas no pH 7,4 foi definido pelo servidor PDB2PQR (DOLINSKY et al., 
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2004) e a adição de hidrogênios, seguida do cálculo da carga Gasteiger, foram feitos pelo 

AutoDockTools4 (MORRIS et al., 2009). 

Na triagem virtual realizada no AutoDock4.2 foi empregado a interface gráfica Raccoon 

(FORLI et al., 2016). 

Para os estudos de docking molecular na VP1 foram utilizadas grades com 46 x 48 x 58 

pontos, enquanto para a proteína LTAg foram utilizadas grades com 82 x 50 x 40. Considerou-

se o espaçamento padrão entre os pontos da grade (0,375Å). Ambas as caixas foram centradas 

no ponto médio dos hotspots encontrados pelo mapeamento no FTMap nas cavidades 

selecionadas e foram definidas pelo plugin AutoDock Vina no Pymol.  

No AutoDock Vina foram geradas nove poses por ligante, enquanto no AutoDock4.2 

foram geradas dez poses por ligante. Todos os demais parâmetros dos softwares de docking 

molecular foram deixados como padrão. 

 

3.5.1 Reavaliação 

 

Todos as poses obtidas em cada um dos programas foram submetidas à reavaliação pelo 

software Open Drug Discovery Toolkit (ODDT) (WÓJCIKOWSKI; ZIELENKIEWICZ; 

SIEDLECKI, 2015), usando a função de pontuação Random Forest-based v3 (RF-Score v3) 

(BALLESTER; MITCHELL, 2010). Os fármacos foram ranqueados por ordem decrescente de 

valor de RF-Score v3 e os 188 ligantes (10% do número inicial de fármacos) de maior 

pontuação em cada programa foram selecionados. Foi feito o consenso entre os compostos 

selecionados, de forma que, prosseguiram apenas aqueles que estavam entre os maiores valores 

de RF-Score v3 em ambos os programas. 

 

3.6 Agrupamento por similaridade estrutural 

 

Utilizou-se o descritor FragFp do software DataWarrior v4.5.2 para avaliar a 

similaridade estrutural entre os ligantes obtidos no consenso. Aqueles compostos que 

apresentaram pelo menos 70% de similaridade foram agrupados. Os grupos mais populosos 

foram selecionados e os ligantes de maior valor de RF-Score v3 de cada um dos grupos foram 

analisados visualmente.  

A seleção dos fármacos para prosseguir para a etapa de DM foi baseada na pontuação dos 

programas de docking, além da pontuação de reavaliação, dos modos de ligação apresentados 

e pela disponibilidade de compra para futuros testes in vitro. 
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3.7 Docking ensemble 

 

Para a proteína LTAg foram analisados diferentes modos de ligação pela técnica de 

docking ensemble com os modelos tridimensionais obtidos na etapa 3.2.1, utilizando como 

ligantes os representantes dos principais clusters.  

O docking ensemble foi realizado no programa AutoDock Vina, onde foram geradas nove 

poses que foram submetidos à reavaliação. Os parâmetros de docking e de reavaliação foram 

os mesmos das seções 3.5 e 3.5.1, respectivamente.  

 

3.8 Dinâmica Molecular 

 

As simulações por DM foram realizadas nos sistemas livres e nos complexos obtidos 

pelos melhores resultados do consenso de docking molecular. Os ligantes foram protonados no 

programa UCSF Chimera 11.1 (PETTERSEN et al., 2004), utilizando cargas AM1-bcc e campo 

de forças AMBER 99SB. Em seguida, foram submetidos ao servidor AnteChamber PYthon 

Parcer InterfacE (ACPYPE) (https://www.bio2byte.be/acpype/) (SOUSA DA SILVA; 

VRANKEN, 2012) afim de se obter o arquivo de topologia e átomos do tipo AMBER.  

As DMs foram iniciadas com a estrutura obtida na seção 3.1 para a proteína LTAg, e o 

trímero da estrutura de código PDB 4MJ0, para a VP1, utilizando-se o pacote de programas 

GROMACS 5.1.2. Foi utilizado o campo de forças AMBER 99SB e, posteriormente, as 

proteínas foram centralizadas em uma caixa triclínica com 9 Å entre a superfície da proteína e 

a parede da caixa. A caixa foi preenchida com moléculas de água do tipo TIP3P. A fim de se 

garantir a neutralidade do sistema, foi feita a adição de íons de cloro (Cl-) e íons de sódio (Na+). 

Para as DMs da proteína LTAg foram substituídas 9 moléculas de água aleatórias por íons de 

Cl-, já para a proteína VP1, foram substituídas 19 moléculas aleatórias de água por íons Na+.  

Em seguida foi feita a minimização de energia, utilizando o máximo de 5000 passos do 

algoritmo steepest descent minimization, visando a convergência de 1000,0 kJ/mol/nm para 

remover contatos de alta repulsão. As equações de movimento foram integradas utilizando-se 

o algoritmo de Verlet Leapfrog.  

Na etapa de equilíbrio, foram realizadas as dinâmicas das moléculas de água do sistema, 

mantendo-se a proteína fixa. Inicialmente, realizou-se uma simulação de 100 ps com 

acoplamento de temperatura a 310 K, usando-se o termostato de Berendsen modificado e, em 

seguida, outra simulação de 100 ps com acoplamento de pressão a 1 atm e de temperatura a 310 

K, usando-se o barostato de Parrinello-Rahman e o termostato Berendsen modificado. 
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A fase de produção da DM, na temperatura final de 310 K a 1 atm, foi realizada aplicando 

tempo de integração de 2 fs. O tempo de simulação foi definido de acordo com a estabilidade 

do backbone da proteína livre. Para a proteína LTAg e seus complexos, foram realizadas 

simulações de 200 ns e para a proteína VP1 e seus complexos, 100 ns. Todos os demais 

parâmetros dos softwares de docking molecular foram deixados como padrão. 

 

3.9 Análise dos Resultados 

 

Todas as análises foram feitas por programas do pacote GROMACS. Os dados de desvio 

quadrático médio das posições atômicas (RMSD, do inglês root-mean-square deviation) foram 

obtidos pelas cadeias principais das proteínas, enquanto o raio de giro (RG, do inglês radius of 

gyration) e a superfície de acesso ao solvente (SASA, do inglês solvent-accessible surface area) 

foram calculados para as proteínas completas, afim de indicar a compactação da estrutura. 

Também foram obtidos os dados de flutuação quadrática média das posições atômicas (RMSF, 

do inglês root mean square fluctuation) e foi plotado o gráfico de salsicha (do inglês, sausage 

plot) pelo programa PyMOL.  

A estrutura representativa de cada simulação foi obtida através do programa gmx cluster 

para a análise do modo de ligação e comparação das alterações conformacionais, utilizando-se 

como método Gromos até 2 Å. A análise das ligações de hidrogênio foi realizada pelo programa 

gmx hbond, onde é considerada a distância máxima de 3,5 Å entre o centro doador (D) e o 

aceptor (A) de elétrons e ângulo D-A-H de 120º.  

Para a visualização e elaboração das figuras foram utilizados PyMOL, UCSF Chimera e 

VMD. A confecção e edição dos gráficos e a análise dos dados foram realizados no Prism e no 

Excel.  
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Modelagem Comparativa 

 

A sequência de aminoácidos altamente conservada e o papel na replicação do material 

genético viral tornam o domínio helicase da proteína LTAg um alvo interessante na busca de 

compostos anti-poliomavírus. Li et al (2003) observaram que a estrutura da proteína LTAg do 

SV40 contendo apenas os resíduos 251–627, que correspondem aos domínios de ligação ao 

Zinco e ATPase, já apresenta atividade helicase (LI et al., 2003a).  

Na busca das estruturas homólogas ao domínio helicase da proteína LTAg do BKPyV 

pelo servidor BLASTP foram encontradas seis proteínas candidatas a molde. O modelo de 

código PDB 5J40 (BONAFOUX et al., 2016) apresenta 13 mutações em sua estrutura e, por 

conta disso, não foi priorizado para escolha como molde. Todas as estruturas restantes 

apresentavam bons valores de identidade, variando de 77,14% à 77,35%, como mostrados na 

Tabela 4. Foi escolhido como molde o modelo de menor valor de resolução, 1,95 Å, 

representado pelo código 1SVL (GAI et al., 2004a).  

 

Tabela 4 - Estruturas encontradas como potenciais moldes para modelagem comparativa da 

proteína LTAg do BKPyV. 

 

 

Em 2004, Gai e seus colaboradores determinaram um conjunto de estruturas da proteína 

LTAg do poliomavírus SV40 em diferentes estágios de conformação (Tabela 5). Nesse 

trabalho, os autores elucidaram as modificações estruturais da proteína que são desencadeadas 

pela hidrólise do ATP, fornecendo estruturas de alta resolução que variam a partir do estado de 

ligação de nucleotídeos (GAI et al., 2004a), mostrado na. Portanto, para verificar se ocorre 

alguma modificação significativa na conformação ou na qualidade do modelo, foram 

construídas estruturas baseadas nesses três moldes. 

PDB Espécie Resolução (Å) Cobertura (%) Identidade (%)

1SVL SV40 1,95 100 77,14

5J40 JCV 2,17 100 80,72

1N25 SV40 2,8 100 77,14

4GDF SV40 2,8 100 77,14

2H1L SV40 3,16 100 77,14

4E2I SV40 5 99 77,35
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Tabela 5 - Estruturas moldes da proteína LTAg com diferentes estados de ligação ao 

nucleotídeo. 

 

 

Para o alinhamento entre a sequência alvo e a de referência, foi utilizado o programa 

CLUSTALW. A partir desse alinhamento, foram construídos 100 modelos de cada uma das três 

conformações pelo software Modeller 9.19, conservando a molécula de ADP, ATP e íons, 

quando contidos no molde. Os modelos com menor valor de DOPE de cada estrutura foram 

selecionados (Figura 18) 

 

Figura 18 - Estruturas da proteína LTAg obtidas por modelagem comparativa representadas em 

cartoon. Em (A) a conformação Nt-free, em (B) ligado ao ADP e em (C) ligado ao ATP. Os 

íons Mg estão representados como esferas verdes e os íons Zn como esferas cinzas. ATP e ADP 

representados como varetas. 

 

 

O programa PROCHECK fornece uma série de análises da qualidade estereoquímica 

dos modelos, dentre elas, o gráfico de Ramachandran. Esse gráfico permite verificar se os 

resíduos da cadeia peptídica se encontram em regiões energeticamente favoráveis ou não 

(Figura 19). Os resultados observados para o modelo obtido por modelagem comparativa da 

proteína LTAg na sua forma Nt-free mostraram que 93,9% dos resíduos se encontram em 

regiões mais favoráveis, 5,5% dos resíduos em regiões adicionais permitidas e apenas 2 

resíduos em regiões generosamente permitidas, tendo uma pequena vantagem em relação ao 

molde, que apresenta 89,7% dos resíduos em regiões favoráveis, 10% em regiões 

adicionalmente permitidas e 1 resíduo em regiões generosamente permitidas.  

PDB Nt Resolução (Å) 

1SVO Nt-free 2,6 

1SVL ADP 1,95 

1SVM ATP 1,94 
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Já os resultados do modelo da proteína ligada ao ADP revelaram 94,6% dos resíduos 

em regiões mais favoráveis, 4,8% em regiões adicionais permitidas, 1 resíduo em regiões 

generosamente permitidas e apenas o resíduo Cys624 encontrado em regiões proibidas, estando 

esse modelo de acordo com o molde, que apresentou 90,3% dos resíduos em regiões favoráveis, 

9,1% dos resíduos em regiões adicionalmente favoráveis, 1 resíduo em regiões generosamente 

favoráveis e apenas o resíduo Val625 em regiões proibidas. Vale ressaltar que os resíduos 

observados em regiões proibidas correspondem à porção C terminal e não estão situados nas 

possíveis regiões de interação com o ligante.  

O modelo da proteína LTAg ligada ao ATP apresentou 94,2% dos resíduos em regiões 

mais favoráveis, 4,8% em regiões adicionais permitidas, 2 resíduos em regiões generosamente 

permitidas e também o resíduo Cys624 em regiões proibidas, em contrapartida, o molde 

apresentou 91,2% dos resíduos em regiões favoráveis, 8,8% em regiões adicionalmente 

favoráveis e nenhum resíduo nas demais regiões.  

 

Figura 19 - Gráfico de Ramachandran dos modelos da proteína LTAg (A) NT-free, (B) ligada 

ao ADP e (C) ligada ao ATP, obtidos pelo programa PROCHECK. 

 

 

Seguindo a avaliação de sua qualidade, as estruturas geradas foram submetidas ao 

Verify3D, que prevê a compatibilidade do modelo computacional da proteína com sua 

sequência de aminoácidos, baseado no ambiente local que cada resíduo se insere na sua 

estrutura. A partir disso, os modelos de boa qualidade são aqueles que apresentam pelo menos 

80% dos resíduos de aminoácidos marcando uma pontuação média no perfil “3D – 1D” maior 

ou igual a 0,2. No modelo da proteína na forma Nt-free, 87,02% dos resíduos apresentaram um 

score 3D-1D médio > 0,2, enquanto para proteína ligada ao ADP esse valor foi de 89,81% e 

para a proteína ligada ao ATP foi de 91,44%. Dessa forma, as três estruturas construídas foram 

validadas para serem utilizadas nas próximas etapas do trabalho.  
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Com a finalidade de se realizar uma comparação estrutural entre os três modelos gerados 

e verificar se reproduz o possível mecanismo indicado na literatura, foi realizada a sobreposição 

das estruturas (Figura 20). É possível observar uma diferença, onde a conformação Nt-free (em 

ciano) se apresenta mais relaxada, com o grampo β sobreposto pela estrutura da proteína ligada 

ao ADP (verde). Assim como Gai (2004) observou, a proteína ligada ao ATP (em rosa) também 

se mostrou mais contraída, onde o grampo β se encontra mais internalizado na proteína.  

 

Figura 20 - Alinhamento estrutural dos modelos NT-free (ciano), ADP (verde) e ATP (magenta) 

nas visões anterior e posterior. A seta vermelha indica o grampo β. Os íons Mg estão 

representados como esferas verdes e os íons Zn como esferas cinzas. ATP e ADP representados 

como varetas. 

 

 

Além disso, a sobreposição dos modelos gerados mostrou que a ligação do ATP parece 

resultar num estreitamento do ângulo entre o domínio de Zn e o domínio ATPase.  

 

4.1.1 Análise de modos normais 

 

A NMA foi aplicada com o objetivo de estudar os principais movimentos realizados 

pela proteína e confirmar a amplitude das alterações conformacionais, principalmente levando 

em conta o ângulo entre esses domínios. Foram gerados e analisados os primeiros 10 modos 

utilizando o modelo da proteína LTAg ligada ao ADP. Os modos 1 e 6 (Figura 21) indicam um 

movimento do grampo β semelhante ao descrito na literatura (GAI et al., 2004a), onde essa 

estrutura se projeta para o interior do canal hexamérico, exercendo um papel fundamental no 
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desenovelamento do dsDNA viral. Essa alteração conformacional é induzida pela ligação e 

hidrólise do ATP. O que chama atenção também é o movimento de dobradiça indicado nesses 

modos, confirmando a possibilidade de haver um movimento de aproximação e afastamento 

entre os domínios. Esse movimento pode ter o papel de auxiliar na formação do hexâmero e 

também na atividade helicase da proteína. 

 

Figura 21 - Representação tridimensional dos movimentos descritos pelos modos normais (A) 

1 e (B) 6 da proteína LTAg. O comprimento das setas são proporcionais à magnitude das 

flutuações calculadas 

 

 

4.2 Mapeamento de Potenciais Sítios de Ligação e Definição da Caixa de Docking 

 

Para o mapeamento da superfície proteica em busca de potenciais sítios de ligação, foi 

utilizado o programa FTMap, que testa interações de pequenas moléculas orgânicas, que são 

usadas como sondas, e pontua essas interações usando uma expressão de energia. Regiões que 

ligam clusters de vários tipos de sondas são sugeridas como possíveis sítios energeticamente 

favoráveis, chamadas de “hot spots”, que vem sendo experimentalmente corroborados 

(KOZAKOV et al., 2015). 

 

4.2.1 Proteína LTAg 

 

As três estruturas da proteína LTAg nos diferentes estados de ligação com o nucleotídeo 

foram submetidas a análise pelo FTMap. Observou-se que a maioria dos sítios favoráveis 

propostos pelo servidor se mantêm presentes em pelo menos duas das três estruturas. Vários 

estudos têm se concentrado na descoberta de inibidores de poliomavírus utilizando como alvo 
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o sítio de ligação de ATP da proteína LTAg. Contudo, os efeitos de toxicidade provenientes da 

interação com esse sítio se apresentam elevados (revisado em Topalis et al., 2013). Portanto, as 

cavidades próximas ao sítio de ligação com o nucleotídeo não foram priorizadas. Foi levado em 

consideração também o tamanho da cavidade.  

As cavidades selecionadas foram aquelas presentes na região de dobradiça descrita na 

seção anterior. Para determinar qual dos sítios é o mais promissor foi feita também uma análise 

da superfície nas proteínas pelo PyMOL (Figura 22) 

 

Figura 22 - Na parte superior da figura são indicados os potenciais sítios de ligação de 

moduladores encontrados pelo servidor FTMap. Na parte inferior da figura se encontra a análise 

da superfície das cavidades da proteína LTAg nos diferentes estágios de ligação ao nucleotídeo 

realizada pelo PyMOL, sendo (A) NT-free, (B) ligado ao ADP e (C) ligado ao ATP. 

 

 

Como observado nas análise de superfície, as duas cavidades da região de dobradiça se 

conectam e, por conta disso, foram selecionadas como um único potencial sítio de ligação. O 

estado de ligação com o ADP foi selecionado para prosseguir com os estudos devido a restrição 

da cavidade indicada pelo FTMap. A definição das grades que selecionam a localização do sítio 

de ligação para a realização do docking levou em conta essas observações (Figura 23). 
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Figura 23 - Definição da caixa para a cavidade de ligação da proteína LTAg do BKPyV. 

 

 

4.2.2 Proteína VP1 

 

A estrutura de código PDB 4MJ0 foi usada no mapeamento de cavidades para a proteína 

VP1 do BKPyV. Kane e seu grupo de pesquisa sugeriram que a ligação de um pequeno peptídeo 

derivado do BKPyV no poro do pentâmero da proteína VP1 age como um potente inibidor da 

infecção, sem efeitos de toxicidade (KANE et al., 2020). Portanto, a busca de cavidades foi 

realizada priorizando regiões do interior do poro. 

 

Figura 24 - Potenciais sítios de ligação encontrados pelo servidor FTMap da proteína VP1 do 

BKPyV nos diferentes estágios de oligomerização, sendo (A) pentâmero e (B) trímero. 
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Foi observado um padrão nos sítios em potencial entre os monômeros da proteína 

(Figura 24). Esse padrão é mantido pela interação de três monômeros subsequentes. Portanto, 

a proteína foi submetida novamente a análise pelo FTMap sob forma de trímero. Confirmado 

que o trímero sustenta o padrão de interação observado no pentâmero (Figura 24), prosseguimos 

com a triagem virtual utilizado o modelo seccionado.  

Para a proteína VP1 do BKPyV, as cavidades também foram consideradas como um 

único promissor sítio de ligação. As grades foram definidas de forma a englobar as três 

cavidades encontradas pelo programa (Figura 25). 

 

Figura 25 - Definição da caixa para a cavidade de ligação da proteína VP1 do BKPyV. 

 

 

 

4.3 Triagem Virtual 

 

Para a triagem virtual de fármacos já disponíveis no mercado farmacêutico, foi utilizada 

a estratégia de docking consenso na busca de potenciais moduladores das proteínas LTAg e 

VP1 do BKPyV. Isso se deve ao fato que as funções de pontuação e de busca local de um 

programa de docking molecular podem não ser altamente precisas para a classificação dos 

compostos em um alvo específico. Dessa forma, a estratégia de docking consenso visa 

compensar as limitações dos algoritmos. Como cada programa de docking molecular usa 

diferentes formas matemáticas, termos e parâmetros, supõe-se que cada uma tenha algum valor 

preditivo mínimo. Com isso, a integração das funções de pontuação e de busca local de 
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diferentes programas pode gerar uma pontuação de consenso que supera o poder preditivo dos 

programas individualmente (ERICKSEN et al., 2017). 

Nesse estudo foram utilizados os programas AutoDock Vina e AutoDock 4.2 para a 

realização do docking consenso. Apesar de ambos os programas operarem de maneira 

aproximadamente semelhante, existem importantes diferenças nas funções de pontuação. Tanto 

o AutoDock Vina quanto o AutoDock 4.2 utilizam os mesmos arquivos de entrada onde o 

receptor é geralmente considerado rígido e os ligantes totalmente flexíveis. Porém, os 

programas apresentam diferenças no algoritmo de busca local, onde o AutoDock 4.2 usa um 

método de pesquisa estocástico que testa várias conformações aleatórias, enquanto o AutoDock 

Vina calcula um gradiente durante a busca de um local ótimo (CHANG et al., 2010). 

 

4.3.1 Docking Molecular e Reavaliação 

 

A triagem virtual foi realizada utilizando 1888 fármacos e ativos metabólitos do banco 

de dados eDrug-3D. Todas as conformações obtidas por ambos programas foram submetidas à 

reavaliação pelo software ODDT, utilizando a função de pontuação RF-Score v3. Trata-se de 

uma das funções de pontuação baseadas em aprendizado de máquina com melhor desempenho 

para prever afinidades de ligação (WÓJCIKOWSKI; BALLESTER; SIEDLECKI, 2017).  

Quanto maior for o valor de RF-Score v3, maior a afinidade da ligação do complexo 

ligante-proteína. Os 188 melhores resultados de reavaliação de cada programa, ou seja, 10% 

dos fármacos contidos no banco de dados com melhor avaliação pelos programas, foram 

analisados no programa DataWarrior, onde foi realizado o agrupamento por similaridade 

estrutural utilizando o descritor FragFP. Dessa forma, ligantes que apresentam pelo menos 70% 

de semelhança estrutural estão reunidos em um mesmo cluster.  

Para a proteína LTAg, como pode ser observado na Figura 26, em ambos os programas 

de docking os ligantes apresentam alta variabilidade estrutural, onde os resultados obtidos pelo 

AutoDock Vina geraram 87 clusters e os obtidos pelo AutoDock 4.2 geraram 98 clusters. Pela 

análise do RF-Score v3, foi possível observar que os complexos obtidos em ambos os softwares 

apresentavam similares afinidades de interação, já que apresentaram resultados posicionados 

na faixa de 8,2 à 7,4.  

Além disso, foram avaliados os resultados das funções de pontuação internas de cada 

programa. Para o AutoDock Vina a pontuação variou de -10,6 à -5,6 e para o AutoDock 4.2 a 

variação foi de -11,5 à -3,6.  
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Figura 26 - Pontuação dos compostos da triagem virtual para a proteína LTAg. 

 

 

Na análise do docking na proteína VP1, observa-se na Figura 27 que houve uma alta 

variabilidade estrutural, onde o AutoDock Vina apresenta 84 clusters e o AutoDock 4.2 

apresenta 99 clusters. Os possíveis ligantes da proteína VP1 apresentaram, de maneira geral, 

afinidades de ligação maiores quando comparados aos ligantes do LTAg, apresentando valores 

de RF-Score v3 na faixa de 8,9 à 7,5.  

Ao analisar os valores de função de pontuação internos dos programas é possível 

observar que no AutoDock Vina a pontuação variou entre -11,9 à -5,7, enquanto no AutoDock 

4.2 a pontuação foi de -11,7 até 276.  

Foi observado também que os ligantes melhores posicionados no ranking do docking 

pelo AutoDock Vina não apresentaram boas colocações no AutoDock 4.2 e, portanto, não foram 

priorizados nesse estudo. 

 

Figura 27 - Pontuação dos compostos da triagem virtual para a proteína VP1.  
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4.3.2 Docking Consenso 

 

Na análise consenso dos programas de docking molecular foram levados em consideração 

o valor de RF-Score v3, os resultados das funções de pontuações internas de cada programa e 

a população dos clusters gerados na etapa de agrupamento por similaridade estrutural.  

 

4.3.2.1 Proteína LTAg 

 

Foram encontrados 91 fármacos no consenso dos programas de docking para a proteína 

LTAg. Entre os fármacos com melhores pontuações nos critérios estabelecidos foi selecionado 

o fármaco Acetildigitoxina (Figura 28) como potencial modulador da proteína.  

 

Figura 28 - Estrutura química do fármaco com potencial ação de modulação da proteína LTAg. 

 

 

Esse fármaco apresentou pontuação elevada em todos os escores avaliados, além de um 

cluster suficientemente populoso (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Pontuações do fármaco selecionado obtidas pelos programas AutoDock Vina e 

AutoDock 4.2 e depois da reavaliação pelo ODDT para a proteína LTAg. 

   

 

Foi feita a análise comparativa do modo de ligação do fármaco nos dois programas 

(Figura 29). É possível observar que o fármaco Acetildigitoxina apresentou posições de ligação 

diferentes em cada um dos programas, com RMSD de 3,4 Å quando sobrepostos. Ambos os 

complexos formados compartilharam interações na porção superior da cavidade, mas se 

localizaram em subcavidades diferentes. Isso pode ser explicado devido às diferenças dos 

Fármaco Classificação  Vina RF-Score Vina AD RF-Score AD

5º 9º 3º 25º

-10,3 8,0 -10,8 7,8
Acetyldigitoxina 5º
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algoritmos na busca de local e nas funções de pontuação internas de cada programa (CHANG 

et al., 2010).  

Uma análise das interações nos sítios de ligação para cada complexo obtido também foi 

realizada (Tabela 7). É possível observar que ambos os complexos formados compartilharam 

interações hidrofóbicas com os resíduos Pro311, Hid367, Lys371 e Leu374. Esses aminoácidos 

pertencem às porções superior e intermediária da cavidade, região onde os complexos se 

sobrepõem (Figura 30). Além das interações compartilhadas, o complexo formado pelo 

AutoDock Vina apresentou três ligações de hidrogênio, sendo uma com o Asp370 e duas com 

a Tyr316. Esse complexo apresentou também interações hidrofóbicas com os resíduos Tyr312 

e Lys347. O complexo obtido pelo AutoDock 4.2 apresentou uma ligação de hidrogênio com o 

Asn381 e interações hidrofóbicas com os resíduos Lys281 e Met360. 

 

Figura 29 - Comparação das conformações do fármaco no sítio de ligação da proteína LTAg 

utilizando ambos os programas. Em vermelho, conformação resultante do docking molecular 

com o programa AutoDock Vina e em azul, com o programa AutoDock 4.2. Em (A) cartoon e 

(B) superfície. 
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Tabela 7 - Comparação dos resíduos da proteína LTAg do BKPyV que interagem com o 

fármaco Acetyldigitoxina nos complexos obtidos utilizando o AutoDock Vina (Vina) e o Auto 

Dock 4.2 (AD). Tipos de interação: hidrofóbica em laranja e ligação de hidrogênio em verde. 

Na cor branca não foram observadas interações com a proteína LTAg. 

 

 

Figura 30 - Modo de interação entre a Acetildigitoxina no sítio de ligação da proteína LTAg do 

obtida pelos programas (A) AutoDock Vina e (B) AutoDock 4.2. Os aminoácidos envolvidos 

nas interações e o ligante estão representados como varetas. 

 

 

O docking ensemble é uma técnica que leva em consideração a flexibilidade do receptor 

através da realização do encaixe do ligante em um conjunto de conformações da proteína. Essa 

LTAg

Vina AD

LYS281

PRO311

TYR312

TYR316

LYS347

MET360

HID367

ASP370

LYS371

LEU374

ILE375

ASN381

TYR468

Acetylgitoxin
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estratégia pode aprimorar a precisão dos estudos de docking e, foi observado, que a utilização 

de três estruturas é o suficiente para a melhora dos resultados (RUEDA; BOTTEGONI; 

ABAGYAN, 2010).  

A partir disso, foi realizado o docking ensemble utilizando o AutoDock Vina com os 

três estados conformacionais das estruturas modeladas nesse trabalho. Todos os três complexos 

apresentaram resultados bons e semelhantes em ambas as funções de pontuações utilizadas 

(Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Pontuações do fármaco Acetildigitoxina pelo AutoDock Vina nos três estados de 

ligação ao nucleotídeo que a proteína apresenta. 

 

 

É possível observar que o subsítio onde o ligante do complexo obtido no docking da 

conformação Nt-free se localiza é o mesmo do complexo gerado pelo docking na conformação 

ligada ao ADP (Figura 31). Porém, a interação do ligante na conformação ligada ao ATP se 

localiza em outro subsítio, com modo de ligação muito similar ao complexo obtido pelo 

AutoDock 4.2 para a conformação da proteína ligada ao ADP.  

 

Figura 31 - Comparação das conformações do fármaco no sítio de ligação da proteína LTAg 

nos três estados de ligação ao nucleotídeo que a proteína apresenta: Nt-free (ciano), ligado ao 

ADP (verde) e ligado ao ATP (magenta). 

 

 

Modelo AutoDock Vina RFScore Vina

Nt-free -9 7,8

ADP -9 8,0

ATP -10,3 7,9
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Foi feita a análise das interações na Tabela 9 e pode-se confirmar a similaridade do 

complexo Nt-free e do complexo da proteína ligada ao ADP. Entretanto, o complexo da proteína 

ligada ao ATP apresentou algumas variações, similares aquelas observadas no complexo 

anteriormente obtido pelo AutoDock 4.2. Pela análise estrutural a conformação da proteína 

ligada ao ATP é ligeiramente mais compactada, o que pode influenciar o modo de ligação 

obtido pelo AutoDock Vina para essa estrutura. A literatura indica que uma das diferenças entre 

os softwares usados para realização do docking é a função de avaliação (CHANG et al., 2010). 

Essa diferença pode corroborar uma limitação do AutoDock 4.2 em explorar possíveis métodos 

de ligação e já foram observadas em outros trabalhos do grupo (dados não publicados). 

 

Tabela 9 - Comparação dos resíduos da proteína LTAg do BKPyV que interagem com o 

fármaco Acetyldigitoxin nos diferentes modelos construídos por modelagem comparativa 

utilizando o complexo obtido no AutoDock Vina. Tipos de interação: hidrofóbica em laranja e 

ligação de hidrogênio em verde. Na cor branca não foram observadas interações com a proteína 

LTAg. 

 

 

4.3.2.2 Proteína VP1 

 

Para a VP1 foram encontrados 76 fármacos no docking consenso. De acordo com os 

critérios de avaliação definidos, foi escolhido o fármaco Lopinavir como potencial modulador.  
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Figura 32 - Estrutura química do fármaco com potencial ação de modulação da proteína VP1. 

 

 

Diferente do consenso para a proteína LTAg, na proteína VP1 a prioridade dos 

complexos variou após a reavaliação (Tabela 10). Porém, o fármaco selecionado apresentou 

bons valores de score para todas as funções de pontuação utilizadas e um cluster 

suficientemente populoso. 

Foi feita a análise visual comparativa dos complexos obtidos pelos diferentes 

programas. O ligante apresentou uma diferença conformacional bem pequena em ambos os 

complexos, com RMSD de 2,0 Å, além de se situaram no mesmo sítio de ligação (Figura 33).  

 

Tabela 10 - Pontuações do fármaco selecionado obtidas pelos programas AutoDock Vina e 

AutoDock 4.2 e depois da reavaliação pelo ODDT. 

  

 

Analisou-se também o sítio de ligação para comparar as interações em cada complexo 

gerado (Tabela 11). Ambos os complexos foram estabilizados, principalmente, por aminoácidos 

do monômero B, porém o complexo obtido pelo AutoDock Vina também apresentou interação 

com o monômero A (Figura 34). Os complexos compartilharam uma ligação de hidrogênio com 

o resíduo Thr223. O complexo obtido pelo AutoDock Vina apresentou uma ligação de 

hidrogênio extra no resíduo Hid235. Além disso, esse complexo realizou interação hidrofóbica 

com o resíduo Hid235 do monômero A e o resíduo Leu234 do monômero B. Já o complexo 

obtido pelo AutoDock 4.2 apresentou três interações hidrofóbicas, sendo elas com os resíduos 

Fármaco Classificação  Vina RFScore Vina AD RFScore AD

43° 14° 68º 33°

-8,4 8,0 -6,1 7,8
6°Lopinavir
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Val119, Phe221, Hid235 e Ala240. Esse complexo apresentou também interação cátion-π no 

resíduo Arg284. 

 

Figura 33 - Comparação das conformações do fármaco no sítio de ligação da proteína VP1 do 

BKPyV utilizando ambos os programas. Em verde, conformação resultante do docking 

molecular com o programa AutoDock Vina e em magenta, com o programa AutoDock4.2. 

 

 

 

Tabela 11 - Comparação dos resíduos da proteína VP1 do BKPyV que interagem com o fármaco 

Lopinavir nos complexos obtidos utilizando o AutoDock Vina (Vina) e o Auto Dock 4.2 (AD). 

Tipos de interação: hidrofóbica em laranja, ligação de hidrogênio em verde e pi-cátion em 

amarelo. Na cor branca não foram observadas interações com a proteína VP1. 

 

 

VP1

Vina AD

HID235

VAL119

PHE221

THR223

LEU234

HID235

ALA240

ARG284

Domínio B

Lopinavir

Domínio A
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Figura 34 - Modo de interação entre o fármaco Lopinavir no sítio de ligação da proteína VP1 

obtida pelos programas (A) AutoDock Vina e (B) AutoDock 4.2. Os aminoácidos envolvidos 

nas interações e o ligante estão representados como varetas. 

 

 

4.4  Simulação de Dinâmica Molecular 

 

Foi realizado o estudo por DM nas proteínas livres e nos complexos com os ligantes mais 

promissores obtidos pelos dois programas de docking molecular nas etapas anteriores.  

 

4.4.1 Estabilidade dos complexos 

 

4.4.1.1 Proteína LTAg 

 

A Figura 35 representa os gráficos de RMSD, RG e SAS para os modelos estudados. O 

RMSD foi calculado tendo como referência o backbone da proteína a fim de se avaliar a 

estabilidade das estruturas obtidas. Pode-se observar que durante os últimos 150 ns a proteína 

na forma livre apresentou estabilidade, tendo um RMSD médio de 4,6 ± 0,9 Å. Em 

contrapartida, o complexo obtido pelo AutoDock Vina atingiu o equilíbrio em torno dos 60 ns, 

a partir desse momento o complexo apresentou RMSD médio de 7,3 ± 0,4 Å. Já o complexo 

obtido pelo AutoDock 4.2 se apresentou relativamente estável por toda a trajetória, tendo dois 

momentos de oscilação, um em torno dos 100 ns e outro a partir dos 160 ns. Nos momentos de 

estabilidade, esse complexo apresentou um RMSD médio de 3,5 ± 0,5 Å. Portanto, os 

complexos se apresentaram mais estáveis do que a proteína livre. Pode-se observar que o 

RMSD do complexo obtido pelo AutoDock Vina foi superior aos outros demais, porém se 
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manteve estável, e o complexo obtido pelo AutoDock 4.2, apesar de possuir um valor de RMSD 

mais próximo daquele obtido na proteína livre, teve momentos de oscilações.  

 

Figura 35 - Representação gráfica de (A) RMSD; (B) RG; e (C) SAS, ao longo do tempo de 

simulação da proteína LTAg livre (linha de cor preto) e complexada ao fármaco 

Acetildigitoxina (em vermelho, o complexo obtido pelo AutoDock Vina e, em azul, o complexo 

obtido pelo AutoDock 4.2). 

 

 

Foi feita também a análise de RG, que pode ser utilizado como indicativo da 

compactação de proteínas. Por essa análise pode-se observar que os complexos proteína-ligante 

têm tendências a se compactarem quando comparados à proteína livre. Notavelmente, o 

complexo obtido pelo AutoDock Vina apresentou um grau de compactação mais intenso, 

apresentando valor de RG médio de 21,3 ± 0,1 Å no equilíbrio, enquanto o complexo obtido 
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pelo AutoDock 4.2 mostrou uma compactação com RG médio no equilíbrio de 22,7 ± 0,3 Å, 

comparados ao RG médio da proteína livre que é 23,9 ± 0,2 Å. 

A análise de SAS não apresentou grandes variações durante a trajetória para os três 

sistemas. A proteína livre apresentou SAS média no equilíbrio de 19351,3 ± 398,6 Å2, enquanto 

o complexo obtido pelo AutoDock Vina teve uma média de 18829,7 ± 293,3 Å2. Já o complexo 

obtido pelo AutoDock 4.2 não apresentou valores muito diferentes, tendo como média 18788,7 

± 348,7 Å2. 

 

Figura 36 - Sobreposição entre as estruturas da proteína LTAg. (A) Estrutura inicial (em verde) 

e a estrutura representativa da proteína livre (amarelo); (B) Estrutura inicial (em verde) e a 

estrutura representativa da proteína na presença do fármaco Acetildigitoxina obtida pelo 

programa AutoDock Vina (em vermelho); (C) Estrutura inicial (em verde) e a proteína na 

presença do fármaco Acetildigitoxina obtida pelo programa AutoDock 4.2 (em azul); (D) 

Estrutura representativa da proteína livre (em amarelo) e a estrutura representativa da proteína 

na presença do fármaco Acetildigitoxina obtida pelo programa AutoDock Vina (em vermelho); 

(E) Estrutura representativa da proteína livre (em amarelo) e a estrutura representativa da 

proteína na presença do fármaco Acetildigitoxina obtida pelo programa AutoDock 4.2 (em 

azul). 

 

 

Para investigar o grau de compactação que a proteína sofre durante a trajetória, foi feita 

a sobreposição entre a estrutura inicial, obtida no item 4.1, e as estruturas representativas da 
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proteína livre e dos complexos (Figura 36). A estrutura representativa da trajetória da proteína 

livre não indicou alterações conformacionais significativas em relação à estrutura inicial. Já a 

estrutura do complexo gerado pelo AutoDock Vina se mostrou intensamente compactada, 

sendo afetada principalmente pela região de dobradiça que foi observada na análise de modos 

normais, onde o domínio de Zn se aproxima do domínio ATPase. O mesmo pode ser visto para 

o complexo obtido pelo AutoDock 4.2. 

Para análises mais específicas das alterações conformacionais nas estruturas foram 

obtidos dados da flutuação quadrática média das posições atômicas (RMSF) após o sistema 

atingir o equilíbrio. Diferentemente do RMSD que fornece uma análise coletiva de todos os 

resíduos da proteína, o RMSF descreve o comportamento conformacional de acordo com o 

tempo para cada resíduo de aminoácido.  

 

Figura 37 - Representação dos valores de RMSF por resíduo de aminoácidos da proteína LTAg. 

(A) Gráfico do RMSF na ausência (em preto) e na presença do fármaco Acetildigitoxina (em 

vermelho, o complexo obtido pelo programa AutoDock Vina e, em azul, o complexo obtido 

pelo programa AutoDock4.2); (B) Gráfico de salsicha da proteína livre; e (C) Gráfico de 

salsicha do complexo obtido pelo AutoDock Vina; e (D) Gráfico de salsicha do complexo 

obtido pelo AutoDock 4.2. Escala de cor varia de azul escuro (pouca ou nenhuma flexibilidade) 

até o vermelho (alta flexibilidade). Seta amarela indica a região formada pelos resíduos Ala378, 

His379, Gly380 e Asn381 e a seta laranja a região do grampo β. 
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A partir disso, na Figura 37 é possível ver que, depois de atingir o equilíbrio, as 

diferenças no padrão de flexibilidade variaram mais intensamente na extremidade N-terminal, 

onde se localiza o domínio de Zn, até a porção inicial do domínio ATPase. Nessa região se 

observa que o complexo obtido pelo AutoDock Vina apresentou menor flutuação quando 

comparado a proteína livre e ao complexo obtido pelo AutoDock 4.2. Apenas na região de alça 

formada pelos resíduos Ala378, His379, Gly380 e Asn381 ambos os complexos apresentaram 

maiores flutuações quando comparados com a proteína livre (Figura 37, seta amarela). Já na 

região da alça que separa os dois domínios e permite o movimento de dobradiça da proteína, 

não houve diferença no RMSF nas três estruturas. Após a porção inicial do domínio ATPase, o 

padrão de flutuação se manteve similar para as três estruturas, apenas dois picos de flutuação 

no complexo obtido pelo AutoDock 4.2 nas alças formadas pelos aminoácidos Val416 e Pro417 

e Ile428, Asp429 e Ser430. O maior pico de flutuação foi observado na região do grampo β, 

sendo conservado em todas as estruturas estudadas (Figura 37, seta laranja).  

Foi feito também o gráfico de salsicha a partir desses valores de RMSF (Figura 37). É 

possível observar que em todas as estruturas, depois de se atingir o equilíbrio, o grampo β 

manteve uma flutuação intensa. Alterações significativas também ocorrem no domínio de 

zinco, principalmente para as estruturas da proteína livre e do complexo obtido pelo 

AutoDock4.2, essas alterações não são tão observadas no complexo formado pelo AutoDock 

Vina. 

As análises anteriores de RG (Figura 35B) sugeriram a compactação da estrutura da 

proteína nos complexos obtidos por ambos os programas no decorrer da trajetória e uma leve 

expansão na simulação da proteína livre. Foi mensurada a distância entre os carbonos centrais 

dos resíduos Glu329, que pertence ao domínio de Zn, e Glu565, localizado no domínio ATPase, 

nas estruturas representativas da DM e na estrutura inicial obtida no item 4.1 (Figura 38) para 

compreender o grau de compactação. A estrutura inicial que foi submetida à simulação 

apresentou 42,5 Å de distância entre os resíduos em questão. Já a estrutura representativa da 

proteína na forma livre não apresentou compactação comparada ao modelo inicial, com uma 

distância entre os resíduos de 49,7 Å. Já o complexo obtido pelo AutoDock 4.2 apresentou uma 

compactação, diminuindo a distância para 31,3 Å. Porém, a compactação mais intensa 

observada, indo de encontro com as análises de RG, foi a observada no complexo obtido no 

AutoDock Vina, onde a distância é de 21,1 Å.  
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Figura 38 - Distância entre os carbonos centrais do aminoácido Glu329 e do Glu565 nas 

alterações conformacionais na estrutura representativa da proteína LTAg da dinâmica. (A) 

Estrutura inicial da proteína LTAG; (B) Proteína LTAg na ausência do fármaco 

Acetildigitoxina; (C) Complexo da proteína LTAg com o fármaco Acetildigitoxina obtido pelo 

AutoDock Vina; (D) Complexo da proteína LTAg com o fármaco Acetildigitoxina obtido pelo 

AutoDock4.2. 

 

 

Figura 39 - Gráfico de RMSD do fármaco durante a trajetória de 200 ns, mostrando ambas as 

simulações realizadas. Em vermelho o complexo obtido pelo AutoDock Vina e em azul o 

complexo obtido pelo AutoDock 4.2 
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Figura 40 - Representação da estrutura tridimensional das conformações dos complexos da 

proteína LTAg ao longo da simulação da dinâmica molecular de 200ns. Os complexos obtidos 

pelo AutoDock Vina estão representados em vermelho e os complexos obtidos pelo AutoDock 

4.2 em azul, os íons Mg estão representados por esferas verdes e os íons Zn por esferas cinzas. 

 

 

 

Foi verificada a estabilidade dos ligantes na cavidade da proteína através do cálculo do 

RMSD (Erro! Fonte de referência não encontrada.). Para o complexo obtido pelo AutoDock V

ina o ligante adquiriu estabilidade a partir dos 100 ns e permaneceu assim por toda a dinâmica, 

com um RMSD médio de 3,7 ± 0,2 Å. Já o complexo gerado pelo AutoDock 4.2, o ligante se 

apresentou estável durante toda a trajetória, mantendo um RMSD médio de 2,2 ± 0,2 Å. 

Para analisar as mudanças conformacionais do ligante e do sítio de ligação, foram 

analisadas as estruturas dos complexos obtidos correspondentes aos frames de 0 ns, 40 ns, 80 

ns, 120 ns, 160 ns e 200 ns (Figura 40). Percebe-se que, inicialmente, o ligante nos dois 

complexos se situa em regiões diferentes do sítio, mas compartilharam interações com alguns 

aminoácidos. No decorrer da simulação ocorre uma aproximação, porém os ligantes se 

estabilizaram em subsítios diferentes. Isso pode estar relacionado ao tamanho do cavidade que 

permite uma ampla movimentação do ligante. 
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Também foi observado que no complexo obtido pelo AutoDock Vina o ligante foi capaz 

de deslocar o átomo de Zinco da ligação coordenada com o motivo de Zn antes dos 40 ns. Isso 

não foi observado no complexo obtido pelo AutoDock 4.2, apesar da compactação. A ligação 

coordenada do Zinco é responsável por manter a estrutura do domínio de Zn (LI et al., 2003b), 

foi possível verificar que ao ser deslocado a estrutura do domínio de Zn foi profundamente 

alterada. 

 

4.4.1.2 Proteína VP1 

 

Os gráficos de RMSD, RG e SAS para a VP1 e os complexos com o ligante estão 

mostrados na Figura 41. 

 

Figura 41 - Representação gráfica de (A) RMSD; (B) RG; e (C) SAS, ao longo do tempo de 

simulação da proteína VP1 livre (linha de cor preto) e complexada ao fármaco Lopinavir (em 

verde, o complexo obtido pelo AutoDock Vina e, em magenta, o complexo obtido pelo 

AutoDock 4.2). 
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O RMSD também foi calculado tendo como referência o backbone da proteína. A 

proteína mesmo na forma livre se mostrou bem estável, com um RMSD médio de 2,4 ± 0,1 Å 

a partir dos 25 ns. Já o complexo obtido pelo AutoDock Vina, a partir dos 25 ns, apresentou um 

RMSD de 2,5 ± 0,2 Å, também se mostrando estável. O complexo obtido pelo AutoDock 4.2 

também esteve estável a partir dos 25 ns, apresentando RMSD médio de 2,7 ± 0,2 Å. Nenhuma 

das estruturas apresentou variações significativas de RMSD, mostrando que a proteína é bem 

estável na presença ou na ausência do ligante. 

As análises de RG quanto de SAS não mostraram grandes variações durante a trajetória. 

Foi feita a sobreposição entre a estrutura inicial e as estruturas representativas da proteína livre 

e dos complexos (Figura 41). Nenhum modelo indicou alterações conformacionais 

significativas em relação a estrutura inicial, apenas nos monômeros terminais, o que é esperado 

por ser um modelo seccionado do pentâmero. 

 

Figura 42 - Sobreposição entre as estruturas da proteína VP1. (A) Estrutura inicial (em branco) 

e a estrutura representativa da proteína livre (amarelo); (B) Estrutura inicial (em branco) e a 

estrutura representativa da proteína na presença do fármaco Lopinavir obtida pelo programa 

AutoDock Vina (em verde); (C) Estrutura inicial (em branco) e a proteína na presença do 

fármaco Lopinavir obtida pelo programa AutoDock 4.2 (em magenta). 

 

 

Para análises mais específicas das alterações conformacionais nas estruturas foram 

feitos os gráficos de RMSF e os gráficos de salsicha ao atingir o equilíbrio (Figura 43).  

 É possível observar que os padrões de alteração conformacional após se atingir o 

equilíbrio são mais significativos nos monômeros terminais do trímero, indicando que as 

interações com os monômeros vizinhos são importantes pra manutenção da estabilidade de cada 

monômero individualmente. O monômero B, o qual detém a maior parte das interações com o 

ligante, não apresentou diferenças significativas de RMSF da estrutura livre ou em complexo. 
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Em todos os monômeros ocorreu uma maior flutuação na região da alça CD, que corresponde 

aos resíduos Asp101 a Leu107. O complexo obtido pelo AutoDock Vina apresentou uma maior 

flutuação no monômero A (Figura 43, seta amarela) em relação à estrutura da proteína livre e 

ao complexo obtido pelo AutoDock. Ambos os complexos apresentaram, também no 

monômero A, maiores valores de RMSF na alça BC, correspondente aos resíduos de Asp57 à 

Ser89, em relação à estrutura da proteína livre (Figura 43, seta laranja). Além disso, no 

monômero C os complexos superaram os valores de RMSF da estrutura da proteína livre dos 

resíduos Leu234 à Thr239, sendo o complexo do AutoDock Vina ainda superior ao complexo 

do AutoDock 4.2 (Figura 43, seta roxa). 

 

Figura 43 - Representação dos valores de RMSF por resíduo de aminoácidos da proteína VP1. 

(A) Gráficos de RMSF da proteína, monômero A, monômero B e monômero C, da esquerda 

pra direita, respectivamente, na ausência (em preto) e na presença do fármaco Lopinavir (em 

verde, o complexo obtido pelo programa AutoDock Vina e, em magenta, o complexo obtido 

pelo programa AutoDock4.2); (B) Gráfico de salsicha da proteína livre; e (C) Gráfico de 

salsicha do complexo obtido pelo AutoDock Vina; e (D) Gráfico de salsicha do complexo 

obtido pelo AutoDock 4.2. Escala de cor varia de azul escuro (pouca ou nenhuma flexibilidade) 

até o vermelho (alta flexibilidade). Seta amarela indica a alça CD; Seta laranja indica alça BC 

e; Seta roxa indica região dos resíduos Leu234 à Thr239. 
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Figura 44 - Gráfico do RMSD do fármaco durante a trajetória de 100ns, mostrando ambas as 

simulações realizadas. Em magenta o complexo obtido pelo AutoDock Vina e em verde o 

complexo obtido pelo AutoDock 4.2. 

 

 

Figura 45 - Representação da estrutura tridimensional das conformações dos complexos da 

proteína VP1 ao longo da simulação da dinâmica molecular de 100ns. Os complexos obtidos 

pelo AutoDock Vina estão representados em verde e os complexos obtidos pelo AutoDock 4.2 

em magenta. 
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Também foi utilizado o RMSD do ligante pra verificar sua estabilidade na cavidade da 

proteína (Figura 44). O complexo obtido pelo AutoDock Vina teve seu ligante estabilizado a 

partir dos 10 ns de dinâmica, apresentando pouca variação, mantendo uma RMSD médio de 2,8 

± 0,2 Å. Já para o complexo obtido no AutoDock 4.2 o RMSD médio foi de 2,9 ± 0,3 Å, ainda 

se mantendo estável durante toda a dinâmica a partir dos 15 ns. 

 Foram obtidas as estruturas dos complexos correspondentes aos frames de 0 ns, 20 ns, 

40 ns, 60 ns, 80 ns e 100 ns, a fim de se analisar as mudanças conformacionais do ligante no 

sítio de ligação (Figura 45). Observa-se que o ligante do complexo obtido no AutoDock Vina, 

a partir dos 20 ns se estabilizou na mesma posição, sofrendo apenas pequenas alterações 

conformacionais. Já o ligante do complexo obtido pelo AutoDock 4.2 se movimentou sem se 

deslocar do subsítio de ligação. No tempo de 100 ns a conformação dos ligantes parecem 

convergir. 

 

4.5 Análise das Interações  

 

4.5.1 Proteína LTAg  

 

Para avaliar o perfil das interações depois da simulação de dinâmica molecular foi obtida 

a conformação representativa de cada complexo. Para o complexo obtido no AutoDock Vina a 

conformação representativa correspondeu ao frame 53,38 ns. Foi possível observar interações 

hidrofóbicas com os resíduos Pro311, Phe314, Tyr316 e Lys371, além de uma ligação de 

hidrogênio com o resíduo Hid379. Esse complexo também foi estabilizado por interações de 

van der Waals nos aminoácidos Tyr276, Thr280 e Met291 (Figura 46).  

Já o complexo obtido pelo AutoDock 4.2, a conformação representativa correspondeu ao 

frame 69,53 ns. Nesse complexo foram formadas interações hidrofóbicas com os aminoácidos 

Cys282, Leu287, Met291, Met360, Ile368, Lys371, Leu374 e Ile375. Além disso, observou-se 

a formação de ligações de hidrogênio com os resíduos Lys281, Arg364 e Asp370. Portanto, a 

única interação compartilhada pelos complexo na estrutura representativa da dinâmica 

molecular foi a interação hidrofóbica com a Lys371 (Figura 47). 

Foi analisado o número de ligações de hidrogênio pelo tempo, o que demonstrou que o 

complexo obtido pelo AutoDock Vina foi estabilizado por até quatro ligações de hidrogênio 

durante a trajetória, enquanto o complexo obtido pelo AutoDock 4.2 apresentou até oito 

ligações de hidrogênio (Figura 48). 
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Figura 46 - Modo de interação entre o fármaco Acetildigitoxina no sítio de ligação da proteína 

LTAg na conformação representativa da simulação de dinâmica molecular do complexo obtido 

pelo AutoDock Vina. Os aminoácidos envolvidos nas interações e o ligante estão mostrados 

em varetas. 

 

 

 

Figura 47 - Modo de interação entre o fármaco Acetildigitoxina no sítio de ligação da proteína 

LTAg na conformação representativa da simulação de dinâmica molecular do complexo obtido 

pelo AutoDock 4.2. Os aminoácidos envolvidos nas interações e o ligante estão mostrados em 

varetas. 
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Figura 48 - Número das ligações de hidrogênio formadas ao longo da simulação de dinâmica 

molecular nos complexos entre a proteína LTAg e o fármaco Acetildigitoxina. Em vermelho as 

ligações de hidrogênio do complexo obtido pelo AutoDock Vina e em azul o complexo obtido 

pelo AutoDock 4.2. 

 

 

A (Tabela 12) mostra a comparação dos resíduos de aminoácidos envolvidos nas 

interações com o ligante nos complexos obtidos em ambos os programas de docking e depois 

da dinâmica molecular.  

 

Tabela 12 - Resíduos de aminoácidos da proteína LTAg envolvidos na interação molecular com 

o fármaco Acetildigitoxina nos complexos obtidos no docking molecular (Pré-DM) e da 

estrutura representativa da simulação de dinâmica molecular (Pós-DM). 

 

 

Ligação de Hidrogênio Interação Hidrofóbica van der Waals

AutoDock 

Vina
Tyr316, Asp370

Pro311, Tyr312, Lys347, 

Hid367, Lys371, Leu374
-

AutoDock 

4.2
Arg364, Asn381

Lys281, Pro311, Met360 

Hid367, Lys371, Leu374, 

Ile375, Tyr468

-

Ligação de Hidrogênio Interação Hidrofóbica van der Waals

AutoDock 

Vina
Hid379

Pro311, Phe314, Tyr316, 

Lys371
Tyr276, Thr280, Met291

AutoDock 

4.2
Lys281, Arg364, Asp370

Cys282, Leu287, Met291, 

Met360, Ile368, Lys371, 

Leu374, Ile375

-

Interações Pré-DM

Interações Pós-DM
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Pode-se observar que, para o complexo obtido pelo AutoDock Vina, algumas das 

interações hidrofóbicas se mantiveram, sendo observadas nos resíduos Pro311 e Lys371 antes 

e depois da dinâmica molecular. As interações hidrofóbicas nos resíduos Tyr312, Lys347, 

Hid367 e Leu374, observadas no complexo obtido no docking não foram observadas na 

estrutura representativa da dinâmica molecular. Já o aminoácido Tyr316 que apresentava uma 

ligação de hidrogênio na estrutura pré DM, durante a simulação não foi sustentada, sendo 

substituída por uma interação hidrofóbica. A ligação de hidrogênio do resíduo Asp370 também 

não foi mantida, sendo possível observar apenas uma ligação de hidrogênio com o resíduo 

Hid379 no pós DM.  

Já o complexo obtido pelo AutoDock 4.2, ao final da DM, manteve algumas interações 

observadas na conformação inicial. A ligação de hidrogênio do resíduo Arg364 foi observada 

no complexo obtido pelo docking e na estrutura representativa da DM. Já a ligação de 

hidrogênio do resíduo Asn381 observada no início da dinâmica molecular não foi mantida, 

porém, a estrutura representativa apresenta outras duas ligações de hidrogênio, com os resíduos 

Lys281 e Asp370. Além da ligação de hidrogênio, o complexo manteve as interações 

hidrofóbicas nos resíduos Met360, Lys371 e Ile375. As interações hidrofóbicas com os 

aminoácidos Lys281, Pro311, Hid367, Leu374, Tyr468 não foram observadas na estrutura 

representativa da DM.  

 

4.5.2 Proteína VP1 

 

A partir da estrutura representativa de cada complexo, foi possível avaliar o perfil das 

interações após os 100 ns de DM.  

O complexo obtido no AutoDock Vina apresentou uma conformação representativa no 

frame 21,70 ns. Nesse complexo, o fármaco Lopinavir apresentou ligações de hidrogênio com 

os resíduos Thr223 e Hid235 do monômero B, além do resíduo His235 do monômero A. Esse 

complexo também realizou interações hidrofóbicas com os resíduos Phe152 e Ala240 e foi 

estabilizado por interações de van der Waals com os resíduos Phe221, Gly222, Val233 e 

Thr237, todos do monômero B (O modo de ligação apresentou muita similaridade com o 

complexo obtido pelo AutoDock 4.2. A estrutura representativa desse complexo foi obtida no 

frame 63,48 ns e apresentou a mesma ligação de hidrogênio na His235 do monômero B.  Os 

complexos compartilharam também interações hidrofóbicas com Phe152 além das interações 

de van der Waals nos resíduos Phe221 e Gly222. O complexo do AutoDock 4.2 contou com 
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uma interação hidrofóbica com o resíduo His235 do monômero A, diferentemente do complexo 

obtido pelo AutoDock Vina (Figura 50).  

 

Figura 49).  

O modo de ligação apresentou muita similaridade com o complexo obtido pelo AutoDock 

4.2. A estrutura representativa desse complexo foi obtida no frame 63,48 ns e apresentou a 

mesma ligação de hidrogênio na His235 do monômero B.  Os complexos compartilharam 

também interações hidrofóbicas com Phe152 além das interações de van der Waals nos resíduos 

Phe221 e Gly222. O complexo do AutoDock 4.2 contou com uma interação hidrofóbica com o 

resíduo His235 do monômero A, diferentemente do complexo obtido pelo AutoDock Vina 

(Figura 50).  

 

Figura 49 - Modo de interação entre o fármaco Lopinavir no sítio de ligação da proteína VP1 

na conformação representativa da simulação de dinâmica molecular do complexo obtido pelo 

AutoDock Vina. Os aminoácidos envolvidos nas interações e o ligante estão mostrados em 

varetas. 

 

 

Figura 50 - Modo de interação entre o fármaco Lopinavir no sítio de ligação da proteína VP1 

na conformação representativa da simulação de dinâmica molecular do complexo obtido pelo 
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AutoDock 4.2. Os aminoácidos envolvidos nas interações e o ligante estão mostrados em 

varetas. 

 

 

Para entender o padrão de interações, também foi analisado o número de ligações de 

hidrogênio pelo tempo (Figura 51), mostrando que o complexo obtido pelo AutoDock Vina foi 

estabilizado por até seis ligações de hidrogênio durante a trajetória, sendo que a maior parte da 

DM apresentou duas ligações de hidrogênio, enquanto o complexo obtido pelo AutoDock 4.2 

apresentou até três ligações de hidrogênio, mas no decorrer da DM passou a maior parte da 

trajetória sem realizar nenhuma ligação de hidrogênio. 

 A Tabela 13 mostra os resíduos de aminoácidos envolvidos na interação do trímero da 

proteína VP1 com o fármaco Lopinavir antes e depois da simulação da DM e nos dois 

programas de docking utilizados.  

Observa-se que o complexo obtido pelo AutoDock Vina manteve as duas ligações de 

hidrogênio indicadas no docking nos resíduos Thr223 e Hid235 do monômero B e no decorrer 

da DM adquiriu uma nova ligação de hidrogênio com Hid235 do monômero A. Esse complexo 

apresentava interação hidrofóbica com o resíduo Hid235 do monômero A na estrutura pré 

dinâmica molecular, assim como no resíduo Leu234. Após a simulação as interações 

hidrofóbicas foram observadas nos resíduos Phe152 e Ala240. A conformação pós DM também 

apresentou mais interações de van der Waals em relação à conformação obtida no docking, 

sendo elas nos resíduos Phe221, Gly222, Val223 e Thr237. 

 

Figura 51 - Número das ligações de hidrogênio formadas ao longo da simulação de dinâmica 

molecular nos complexos entre a proteína VP1 e o fármaco Lopinavir. Em verde as ligações de 
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hidrogênio do complexo obtido pelo AutoDock Vina e em magenta o complexo obtido pelo 

AutoDock 4.2. 

 

  

 O complexo obtido no AutoDock 4.2 apresentou um padrão de interação muito similar, 

não só na estrutura pré DM, mas também na estrutura pós simulação. A estrutura obtida pelo 

programa de docking indicava uma ligação de hidrogênio com a Thr223 do monômero B, não 

sendo mantida na estrutura pós DM, similar ao encontrado no complexo do AutoDock Vina. 

Porém, foi observado a ligação de hidrogênio na His235 do monômero B na estrutura 

representativa da dinâmica molecular. Além disso, no decorrer da simulação, o complexo 

deixou de realizar interação hidrofóbica com o resíduos Val119, Phe221 e Ala240 do 

monômero B, sendo estabilizado por interações hidrofóbicas com a His235 do monômero A e 

a Phe152 do monômero B, além de interações de van der Waals com a Phe221 e a Gly222. 

 

Tabela 13 - Resíduos de aminoácidos da proteína VP1 envolvidos na interação molecular com 

o fármaco Lopinavir nos complexos obtidos no docking molecular (Pré-DM) e da estrutura 

representativa da simulação de dinâmica molecular (Pós-DM). 



88 
 

 

 

 

  

Ligação de 

Hidrogênio

Interação 

Hidrofóbica
van der Waals Pi-Cátion

AutoDock 

Vina
B: Thr223, His235

A: Hid235            

B: Leu234
B: His150 -

AutoDock 

4.2
B: Thr223

B: Val119, 

Phe221, Hid235, 

Ala240

Hid150 B: Arg284

Ligação de 

Hidrogênio

Interação 

Hidrofóbica
van der Waals Pi-Cátion

AutoDock 

Vina

A: His235             

B: Thr223, His235
B: Phe152, Ala240

B: Phe221, 

Gly222, Val233, 

Thr237

-

AutoDock 

4.2
B: His235

A: His235              

B: Phe152
B: Phe221, Gly222 -

Interações Pré-DM

Interações Pós-DM



89 
 

 

5 CONCLUSÃO  

 

Os modelos tridimensionais obtidos por modelagem comparativa do domínio Helicase 

da proteína LTAg do BKPyV nos diferentes estados de ligação com o nucleotídeo apresentaram 

alta qualidade estrutural. O mapeamento de cavidades levou à identificação de potenciais sítios 

de ligação na região de dobradiça da proteína LTAg e no interior do poro do pentâmero da 

proteína VP1.  

 Para esses potenciais sítios de ligação, foi realizada a triagem virtual utilizando um 

banco de dados de fármacos e ativos metabólitos já aprovados pelo FDA. No resultado consenso 

do docking molecular, foram selecionados candidatos a moduladores de ambas as proteínas. 

Esses candidatos apresentaram alta afinidade pelo alvo, tanto no escore interno dos programas 

de docking, quanto após passarem pela reavaliação. Esses complexos prosseguiram para a etapa 

de análise por simulação de dinâmica molecular, onde foi possível observar sua estabilidade e 

como o ligante se comporta no sítio através do tempo. Por fim, os aminoácidos mais relevantes 

para a interação com os fármacos foram mapeados nos momentos pré e pós dinâmica.  

 Dessa forma, esse estudo sugere, através de uma abordagem in sílico, que os fármacos 

Acetildigitoxina e Lopinavir são potenciais moduladores para a atividade das proteínas LTAg 

e VP1, respectivamente, e podem atuar inibindo a replicação do BKPyV. Espera-se que os 

próximos passos sejam a realização de testes experimentais para verificar in vitro a capacidade 

modulatória dos fármacos selecionados. 
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