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Resumo  

As patogenias causadas pelos Flavivírus são consideradas um sério problema 
de saúde pública no mundo, pois afetam principalmente populações pobres de países 
tropicais subdesenvolvidos. Esta família de vírus apresenta um genoma de RNA 
positivo envelopado que codifica três proteínas estruturais e sete proteínas não 
estruturais. Em particular, a proteína não estrutural 1 (NS1) está associada 
principalmente aos processos de replicação viral e escape do sistema imune, sendo 
encontrada em diferentes formas oligoméricas glicosiladas, mas na sua forma 
“madura” somente após sua dimerização, ou quando na forma de hexâmero. Neste 
contexto, a inibição do processo de dimerização da NS1 tem sido apontada como um 
ótimo alvo para o design racional de fármacos. Contudo, para que este tipo de 
abordagem racional seja bem sucedida, é necessário compreender os mecanismos 
moleculares que estão envolvidos no seu processo de dimerização, bem como 
caracterizar suas regiões funcionais. Neste estudo, através de simulações de 
Dinâmica Molecular (DM), o comportamento estrutural das NS1’s  do Zika e Dengue  
foram analisados e comparados  nas formas monoméricas  e diméricas, partindo de 
estruturas cristalizadas nas formas glicosiladas. No caso da estrutura do Dengue 
(PDB: 5k6k) houve a necessidade de modelar previamente as regiões dos resíduos 
faltantes, tornando em seguida necessária a recolocação dos açucares nas 
estruturas. Todas as N-glicosilações e ligações entre cisteínas de cada monômero e 
dímero, foram efetuadas a partir do software Amber 14. A protonação especifica das 
histidinas foi predita pelo servirdor H++ antes de proceder com a DM. Todas as 
estruturas foram submetidas à DM por 100ns usando o software GROMACS 5.1.2. A 
estabilidade e flexibilidade das estruturas observadas nas trajetórias foram usadas 
para elucidar os mecanismos responsáveis pela interação monômero-monômero, 
bem como compreender as singularidades entre as regiões que se destacaram. Na 
forma monomérica das duas espécies, observou-se grandes flutuações 
conformacionais nas suas alças N-terminais envolvidas na composição do β-roll, que 
na forma dimérica foram estabilizadas pela tríade Ile/Val19 - Phe20 - Ile21 por criar um 
arcabouço favorável ao entrelaço das alças N-terminais entre as cadeias A e 
B. Concomitantemente, as Lisinas-189 do domínio β-leadder atuaram como um 
resíduo chave (grampo) para estabilizar a porção central do β-roll. Os mecanismos de 
estabilidade da NS1 revelados neste trabalho para as espécies Zika e 
Dengue, contribuem para tornar mais acessível a possibilidade de uma intervenção 
farmacológica de forma racionalizada, cuja abordagem poderia ser dirigida em pontos 
estruturais específicos responsáveis por seu papel biológico. 
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Abstract 

Flavivirus-induced pathogens are considered a serious public health problem in 
the world, because they affect primarily the poor populations of underdeveloped 
tropical countries. This family of viruses has an enveloped positive RNA genome 
encoding tree structural proteins and seven non-structural proteins. In particular, non-
structural protein 1 (NS1) is associated mainly with the viral replication process and 
immune system leakage, and can be found in different glycosylated oligomeric forms, 
but only "mature" after its dimerization, or when in the hexamer form. In this context, 
inhibition of the dimerization process of NS1 has been pointed as a great target for the 
rational design of drugs. However, for this type of rationalized approach to be 
successful, it is necessary to understand the molecular mechanisms involved in the 
process of dimerization, as well as characterize its functional regions. In this study, 
through Molecular Dynamics (DM) simulations, the structural behavior of the NS1's of 
the Dengue and Zika were evaluated and compared in the monomeric and dimeric 
forms, from structures crystallized with glycosylations. For the structure of the Dengue 
(PDB: 5k6k), there was a need to previously model the regions of missing residues, 
then making necessary to replace the sugars in the structures. All of the N-
glycosylations and intercysteine bonds of each monomer and dimer were performed 
in the Amber14 software. Specific histidine protonation was predicted by the H++ 
assay before proceeding with DM. All structures were submitted to DM by 100ns using 
the GROMACS 5.1.2 software. The stability and flexibility of the structures observed 
in the trajectories were used to elucidate the mechanisms responsible for the 
monomer-monomer interaction, as well as to understand the singularities between the 
regions that stood out. In the monomeric form of the two species, large conformational 
fluctuations were observed in their N-terminal loops involved in the β-roll composition, 
which in the dimeric form were stabilized by the triad Ile/Val19 - Phe20 - Ile21 for 
creating a framework favorable to the interlacing of the N-terminal loops between the 
A and B chains. Concomitantly, Lysines-189 of the β-ladder domain acted as a key 
residue (staple) to stabilize the central portion of β-roll. The stability mechanisms of 
NS1 revealed in this work for the Zika and Dengue species, contribute to make the 
possibility of pharmacological intervention more accessible, in a rationalized way, 
whose approach could be directed at specific structural points responsible for its 
biological role. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Flavivírus  

 

    Os vírus do gênero Flavivírus são responsáveis por muitas patologias 

humanas de grande importância para saúde pública, tais como: Tickborne 

Encephalitis Vírus (TBEV), Japanese encephalitis Vírus (JEV), West Nile Vírus (WNV), 

Dengue Vírus e Zika Vírus (COLLINS; METZ, 2017). Suas distribuições abrangem 

todo o globo, afetando principalmente países subdesenvolvidos (Figura 1).  

 Essas doenças são consideradas negligenciadas pois abrangem 

principalmente países de regiões tropicais e subtropicais, onde a presença da miséria, 

pobreza e falta de saneamento básico são constantes no dia-a-dia de grande parte da 

população (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017). O principal mecanismo de 

transmissão dos flavivirus é feito por vetores artrópodes como mosquitos e carrapatos 

e podem provocam uma infecção celular aguda. A presença ativa do vírus na célula 

atua na modulação de seu metabolismo, o que pode leva-la a um quadro 

citopatológico(AKEY et al., 2015).  

    Os Flavivírus são pequenos, contendo um genoma de RNA positivo 

envelopado, que codifica sete proteínas não estruturais (NS1, NS2A, NS2B, NS3, 

NS4A, NS4B e NS5) e três proteínas estruturais (C, prM e E) (LINDENBACH; RICE, 

2003).  

Figura 1: Distribuição epidémiologica dos Flavivirus no globo. Em A as ocorrências de Tickborne Encephalitis 

Vírus (TBEV) e Japanese encephalitis Vírus (JEV), em B West Nile Vírus (WNV). Por último Dengue Vírus (DENV) 

e o Zika Vírus (ZIKV). ( FONTE: COLLINS; METZ, 2017) 
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1.2 ZIKA e DENGUE  

 

1.2.1 Epidemiologia  

 

    Os vírus dengue provocam uma doença de grande interesse para a saúde 

pública: a febre do dengue, que é uma patologia infecciosa não contagiosa. O Vírus é 

transmitido ao homem por meio da picada do vetor Aedes aegypti. O quadro clínico 

provocado pelo vírus tem 3 formas características de manifestação: febre clássica do 

dengue (DF), dengue hemorrágica (DHF/DSS) e doença febril indiferenciada (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2017).  

    Estima-se que cerca de 390 milhões de casos de infecção pelo dengue 

ocorre anualmente e que cerca de 3.9 bilhoes de pessoas de 128 países estejam 

correndo o risco de serem infectadas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017). A 

distribuição epidemiológica do Dengue abrange vários continentes no globo e tem sido 

reportada com uma maior quantidade de casos nas Américas e em parte do continente 

Asiático (Figura 2).  

De 1990 à 2015 o número de casos de infecções reportadas à comunidade 

acadêmica quintuplicou (Figura 3), sendo observado nos últimos anos cerca de 

550.000 casos de hospitalização, onde nestes a taxa de óbito gira em torno de 2,5% 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017).    

 O Vírus Zika é uma doença pouco estudada e que ressurgiu recentemente na 

mídia com uma questão preocupante, pois estava associada com o grande aumento 

de quadros de microcefalia em bebês recém nascidos e também ao surgimento 

anormal de casos da sindrome de Guillain-Barré (JOOB; WIWANITKIT, 2017).  

 O surgimento da primeira epidemia urbana aconteceu na Polinésia Francesa 

em 2013 onde o principal vetor era o mosquito Aedes aegypti.  Em 2015, o vírus Zika 

foi relatado pela primeira vez no Brasil, e desde então, é encontrando também em 

cerca de 60 países, onde as estimativas apontam para o crescimento das áreas 

afetadas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017). 
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     Figura 3: Quantidade de casos de infecção do Dengue reportados entre 1990 - 2015.  A quantidade de 

casos reportados aumenta em 5 vezes nos últimos 15 anos. Regiões no gráfico de coluna em Azul 

representa o número de ocorrências nas Americas, em cinza as ocorrências do Sudeste da Asia e em azul 

claro os casos reportados no Pacifico Ocidental. (FONTE: WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017) 

Figura 2: Distribuição de casos de infecção do Dengue reportados entre 2010 - 2015.  A 

quantidade de casos reportados é definida pela escala de cor que vai do vermelho quando o número 

de ocorrências é maior ou igual a 100000 ao rosa claro quando o número de ocorrências é menor que 

1000. Regiões em cinza não possuem informações e regiões representadas em branco não tiveram 

casos reportados. (FONTE: WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017) 
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   A transmissão pode ocorrer via vetor artrópode, através de relações sexuais 

e também de forma vertical (HASTINGS; FIKRIG, 2017) . No dia 1 de fevereiro de 

2016, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o vírus Zika como uma 

emergência de saúde pública a nível mundial (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2017).  

 

1.2.2 Constituição viral e aspectos gerais 

 

   Os vírus Dengue e Zika, por pertencerem à mesma família, compartilham 

muitas características do ciclo de vida, organização estrutural, genômica, e também 

no contexto da infecção/interação patógeno-hospedeiro (COLLINS; METZ, 2017; 

REY; STIASNY; HEINZ, 2017; (CHANG et al., 2017).  

  Os vírus são formados por um envelope de lipoproteínas que envolvem um 

core de ribonucleoproteínas, podem ser descritos como partículas esféricas de 50 – 

55 nm (Figura 4). Por ser muito recente não há descrições completas sobre as 

estruturas das partículas virais do Zika, mas é possível visualizar na Figura 5 o alto 

grau de homologia das várias estruturas do Zika quando comparadas ao Dengue 

(LINDENBACH; RICE, 2003); CHANG et al., 2017). 

Figura 4: Representação do capsídeo esférico do Vírus DENV (a). Organização estrutural do Virus (b). O 

material genético dentro de um capsídeo formado pelas proteínas C, que é envolvido pelo envelope formado 

por proteínas M e E. Esse esquema é valido também para o vírus Zika (FONTE: FIGUEIREDO, 2013) 
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O material genético se resume em uma única fita de RNA com 

aproximadamente 11 kilobases com polaridade positiva e possui uma única fase de 

leitura, a qual codifica uma única grande poliproteína (Figura 6). A leitura e replicação 

do RNA é feita a partir da fita negativa, que serve como molde para as novas fitas de 

RNA positivas. O RNA viral pode ser encontrado em maiores quantidades associados 

às membranas plasmáticas próximas ao núcleo de células de mamíferos, (geralmente 

no retículo endoplasmático) (LINDENBACH; RICE, 2003). 

    Posteriormente a poliproteina é clivada por enzimas, tanto dos vírus, como 

do hospedeiro em 3 proteínas estruturais (C-pre-M-E) e 7 proteínas não estruturais 

(NS1-NS2A-NS2B-NS3-NS4-NS4B-NS5) (LINDENBACH; RICE, 2003). Logo em 

seguida aos processos de tradução e processamentos das proteínas, a replicase viral 

necessita da atuação direta das proteínas não estruturais, que são auxiliadas por 

maquinarias metabólicas do próprio hospedeiro. Proteínas não estruturais de pequeno 

tamanho auxiliam o ancoramento da replicase na membrana por meio de interações 

hidrofóbicas (MULLER; YOUNG, 2013). 

Figura 5. Homologia entre os vírus Dengue e Zika em função dos sitos polimórficos do Zika. As 

duas espécies compartilham alto grau de homologia e diversas proteínas estrurais e também nas 

proteínas não-estruturais. Entretanto o Zika possuí grandes diferenças quando se trata dos sítios 

polimórficos inseridos nessas moléculas (FONTE: CHANG et al., 2017) 
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  Dentre as proteínas não estruturais dos Flavivírus tem crescido o interesse 

pelo papel amplo e pouco conhecido da NS1, que atua diretamente na replicação das 

partículas virais, auxilia no processo de escape do sistema imune e também é 

responsável por processos de modulação da célula do hospedeiro (SILVA et al., 

2013). Devido à sua importância, a NS1 tem sido apontada como alvo para o 

desenvolvimento de terapias(WATTERSON; MODHIRAN; YOUNG, 2016).  

 

1.3 NS1  

 

    Todos os genes que codificam a NS1 dos Flavivírus compartilham um alto 

grau de homologia, contendo 1056 nucleotídeos traduzidos em uma proteína com 352 

aminoácidos (MACKOW et al., 1987); (DEUBEL; KINNEY; TRENT, 1988); (MULLER; 

YOUNG, 2013); (WATTERSON; MODHIRAN; YOUNG, 2016); (CHANG et al., 2017).  

 Figura 6. Dinâmica da síntese e processamento da única cadeia políptica que dará origem a todas 

as proteínas virais. As proteínas E e NS1, são clivadas e lançadas para o lúmen do RE, as 

proteínas M, NS2A, NS2B, NS4A e NS4B possuem domínios transmembranares, já as proteínas 

C, NS5 e NS3 são lançadas no citoplasma. As clivagens acontecem por proteínas do vírus e do  

próprio hospedeiro. (FONTE: FIGUEIREDO, 2013)  

 



7 
 

A NS1 pode ser encontrada em várias formas oligoméricas, sendo classificada 

de acordo com sua estruturação e localização (Figura 7). O monômero só é 

encontrado dentro do compartimento das membranas do RE (mNS1), a forma 

dimérica é encontrada ligada às membranas celulares, em compartimentos 

vesiculares, e na superfície celular. A única forma secretada (sNS1) que pode ser 

observada no soro sanguíneo durante a fase aguda é formada pelo o hexâmero 

(WINKLER et al., 1988); (GUTSCHE et al., 2011); (MULLER; YOUNG, 2013); 

(WATTERSON; MODHIRAN; YOUNG, 2016). 

 

 

Funções essências para a replicação viral foram atribuídos à NS1 intracelular, 

onde pode-se observar sua co-localização com RNA e outros componentes da 

Figura 7. Esquema da via de síntese e processamento da proteína NS1. A síntese da NS1 ocorre 

no lúmen do ER (endoplasmatic reticulum), a glicosilação ocorre durante o pré – enovelamento da 

proteína, os monômero se associam formando dímeros que posteriormente ligam-se a membrana. Uma 

vez na membrana segue a via do golgi cis-trans, onde parte desses atua no processo de replicação 

viral, outros dímeros formam hexâmeros e são exocitados, e outra parte é transportada até a superfície 

da membrana plasmática. (FONTE: MULLER; YOUNG, 2013) 
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replicação (Figura 8) (MACKENZIE; JONES; YOUNG, 1996); (PANYASRIVANIT et 

al., 2009); (RASTOGI; SHARMA; SINGH, 2016).  

A (sNS1) é formada pela associação de três dímeros no Complexo de Golgi, 

de onde é secretada na forma de um hexâmero. Foi classificada como uma 

lipoproteína de alta densidade, do tipo open-barrel shell (GUTSCHE et al., 2011), que 

é estabilizada por fracas interações hidrofóbicas entre os dímeros, fato confirmado 

pela sua dissolução após o tratamento com detergente (FLAMAND et al., 1999); 

(GUTSCHE et al., 2011). 

 

As formas de NS1 secretadas e as associadas à superfície celular são 

altamente imunogênicas as quais possuem contribuições para a evasão da imunidade 

inata (FALGOUT et al., 1990); (AVIRUTNAN et al., 2006); (AKEY et al., 2014). De 

forma geral a NS1 possui múltiplos papéis, envolvidos na patogênese e na proteção 

Figura 8. Esquema da associação das proteínas dos Flavivirus na montagem do pacote viral. O 

pacote viral (VP) é formando o complexo de replicação (RC) na membrana do reticulo endoplasmático. 

É possível notar como a NS1 está complexada ao VP e auxilia no processo de replicação. (FONTE: 

MULLER; YOUNG, 2013) 
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contra a reposta imune do hospedeiro, os quais não são totalmente esclarecidos 

(RASTOGI; SHARMA; SINGH, 2016).  

Todas as proteínas NS1 do gênero Flavivírus apresentam doze cisteinas 

altamente conservadas formando seis ligações di-sulfeto (BLITVICH et al., 2001); 

(WALLIS et al., 2004); (MULLER; YOUNG, 2013). O papel das ligações di-sulfeto é 

extremamente importante para a estabilidade da proteína e a conservação de seus 

domínios chaves, fato que pode ser confirmado pelo estudo mutagênico de três 

desses aminoácidos, o que mostrou que este são essenciais para maturação, 

secreção e formação das várias espécies de oligômeros (PRYOR; WRIGHT, 1993) . 

Adicionalmente todas as NS1’s também recebem adição de açucares. No 

Dengue e Zika os açucares são adicionados somente nas asparaginas 130 e 207 e 

são importante para sua maturação, secreção, virulência da patologia e replicação 

viral (BEESETTI; KHANNA; SWAMINATHAN, 2014).  

A proteína mNS1 é subdivida em 3 domínios e duas porções conectoras (Figura 

9). O β-roll é o domínio formada pelos primeiros resíduos da alça N-terminail. A 

primeira região conectora (conector) liga o β-roll ao domínio Wing que por sua vez é 

conectado ao β-ladder pelo segundo conector (AKEY et al., 2015); (SCATURRO et 

al., 2015) .  

 

A estruturação dos domínios fica evidente quando as formas funcionais da NS1 

são analisadas tridimensionalmente (Figura 10). O maior domínio é o β-ladder que no 

dímero é constituido por 18 fitas betas (9 de cada monómero) e abrange quase a 

metade da proteína (porção C-terminal). 

Figura 9. Subdivisão da proteína mNS1 em seus domínios. Distribuição dos domínios na cadeia 

polipeptídica do monômero da NS1. O açúcar ligado a ASN 130 pertence ao domínio Wing e o segundo 

açúcar ao domínio β-ladder (ligado à ASN 207)  (FONTE: SCATURRO et al., 2015) 
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 O domínio Wing é formado principalmente por 2 α- hélices (cada cadeia) e 

alguns loops, entretanto o seu ponto mais relevante é característica especifica de uma 

região sem conformação secundaria que abrange a faixa entre os resíduos 110-130. 

Esta região é extremamente flexível e devido à sua alta flutuabilidade tem sido um 

problema nos experimentos de cristalografia, pois não foi possível determinar sua 

estrutura nativa na maioria dos cristais disponíveis para os Flavivirus (AKEY et al., 

2014).  A faixa de resíduos 110-130 situa-se nas periferias do dímero e 

consequentemente sempre estão expostas ao solvente. 

Por fim o β-roll, formado pelo entrelace de duas alças N-terminais (uma 

proveniente de cada monômero). Esse entrelace só é possível pela existência de duas 

fitas betas que formam um grampo entre as cadeias. Esse domínio é o de maior 

importância biológica para a proteína, pois é através de suas características 

hidrofóbicas que a NS1 pode associar-se à membrana (AKEY et al., 2014); 

(SCATURRO et al., 2015); (AKEY et al., 2015); CONDE et al., 2016).  

E é também através dele que a NS1 efetua interações com outras proteínas 

não estruturais do pacote viral (recentemente tem sido descritas interações desse 

domínio com NS4A e NS4B) (MULLER; YOUNG, 2013; SCATURRO et al., 2015). As 

propriedades hidrofóbicas do β-roll do dímero também são responsáveis por promover 

a estabilidade da conformação open-barrel shell do hexâmero, pois conforme visto na 

Figura 10. Domínios da proteína NS1 representados tridimensionalmente nas formas oligoméricas 

“funcionais”. À esquerda a forma dimérica da NS1 e a distribuição de seus domínios, à direita o mesmo 

para o hexâmero.  (FONTE: SCATURRO et al., 2015) 
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Figura 10 essa região situa-se no centro do “barril” (SCATURRO et al., 2015). E é no 

centro do barril que o hexamero carrega consigo packs de lipídeo da membrana 

celular (MULLER; YOUNG, 2013). 

Por todas funções importantes já descritas a NS1 com sua ampla participação 

no metabolismo viral tem sido apontada como um alvo promissor para o design de 

fármacos bem como para o desenvolvimento de vacinas e terapias (BÄCK; 

LUNDKVIST, 2013; WAN et al., 2013; BEESETTI; KHANNA; SWAMINATHAN, 2014; 

ALLONSO et al., 2015; WATTERSON; MODHIRAN; YOUNG, 2016; COLLINS; METZ, 

2017) . 

 

1.3.1 NS1 como alvo 

 

     A grande importância farmacológica dada a NS1 deriva da função de 

algumas de suas formas oligoméricas, sendo o dímero e hexamero (sNS1) as formas 

responsáveis pelos principais papeis descritos na literatura para o metabolismo viral 

(MACKENZIE; JONES; YOUNG, 1996; WINKLER et al., 1988; AKEY et al., 2015). A 

forma monomérica (mNS1) já foi citada como inativa (MULLER; YOUNG, 2013), e por 

tal motivo, poucas abordagens diretas a esta proteína tem sido implementadas em 

estudos para o desenvolvimento de fármacos .  

     O monômero da NS1 necessita de alguns fatores para que possa ser 

conjugado ao seu par, e posteriormente se tornar ativo. As informações contidas na 

estrutura terciaria da NS1 glicosilada, até onde se sabe,  permitem que o processo de 

dimerização ocorra espontaneamente (EDELING; DIAMOND; FREMONT, 2014).  

     Entretanto para que a estruturação correta da proteína aconteça, dois 

aminoácidos específicos devem ser glicosilados (ASN 130 e 207) e posteriormente  

ela pode ser associada à membrana do reticulo endoplasmático(RE) (BLITVICH et al., 

2001; MULLER; YOUNG, 2013). Os pontos de glicosilação já foram citados como 

alvos para o design de fármacos (WATTERSON; MODHIRAN; YOUNG, 2016), uma 

vez que a adição dos açucares é uma etapa necessária para que a proteína se torne 

funcional e qualquer intervenção que prejudique as N-glicosilações pode levar ao 

decréscimo da atividade viral (WATTERSON; MODHIRAN; YOUNG, 2016). 
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     O problema de abordar o processo de glicosilação como alvo, é que as 

adições de açúcar em asparaginas são feitas por um complexo de proteínas 

monoméricas que atuam no decurso do enovelamento e concomitantemente a 

tradução da proteína. Este complexo proteico é denominado como OTS 

(Oligosaccharyltransferase) e faz parte da maquinaria molecular de mamíferos 

(MOHORKO; GLOCKSHUBER; AEBI, 2011). 

     A interação das “OTS’s” com a cadeia polipeptídica acontece pelo 

reconhecimento da sequência chave Asparagina – X - Serina/Treonina (MOHORKO; 

GLOCKSHUBER; AEBI, 2011), a qual está presente em inúmeras proteínas do 

organismo humano, e recentemente sua atividade foi relacionada à produção da NS1 

(REY; STIASNY; HEINZ, 2017).  

Um fármaco desenhado especificamente para este mecanismo, pode ser 

perigoso à diversas proteínas do hospedeiro. Semelhantemente pode ser observado 

na maquinaria responsável pela formação das ligações di-sulfeto que também já foram 

citadas para o design de fármacos, mas que oferecem riscos como alvo por serem 

naturais do organismo do hospedeiro (WATTERSON; MODHIRAN; YOUNG, 2016).  

     Outra forma de abordagem citada para o desenvolvimento é o ponto de 

ancoramento monômero-monômero da NS1 (WATTERSON; MODHIRAN; YOUNG, 

2016). Por ser uma proteína relativamente pequena, as interações que mantem a 

ancoragem foram descritas como exclusivamente “fracas”, sendo principalmente 

efetuadas por interações hidrofóbicas (MULLER; YOUNG, 2013; AKEY et al., 2015). 

     E ao contrário das duas primeiras abordagens aqui citadas para o design de 

fármaco, ter como alvo o ponto de ligação monômero- monômero é, até onde se sabe, 

exclusivo da proteína do vírus, sendo formado por duas alças N-terminais cada uma 

contendo 23 aminoácidos (referentes as cadeias A e B do dímero) pertencentes ao β-

roll.  

     A estrutura tridimensional do monômero da NS1 tem inúmeros aspectos 

conservados entre todas as espécies dos Flavivirus e, portanto, a elucidação do 

comportamento e da dinâmica de seus domínios é necessária para traçar estratégias 

que podem inibir o seu funcionamento nas diferentes espécies de importância 

epidemiológica, como o Zika e o Dengue. 
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1.4 Escassez de tratamentos e terapias para doenças negligenciadas  

 

    As doenças negligenciadas atualmente acometem grande parte da 

população, mas, ironicamente, é a classe de doenças que menos recebem atenção 

da indústria farmacêutica, uma vez que os indivíduos das populações afetadas são, 

em sua grande maioria, pertencentes as classes sociais desfavorecidas e, portanto, 

não oferecem condições de retorno financeiro para empresas interessadas apenas 

nos lucros (HOTEZ et al., 2006; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017). Na Figura 

11 pode ser visto a forma como são dispostos os investimentos das indústrias 

farmacêuticas diante patologias humanas e tratamentos cosméticos.  

 

    É estimado que cerca de 37,5% da população mundial esteja passível a 

contrair alguma doença negligenciada (Liese, B. et all, 2010). Na Figura 12 é evidente 

a segregação dos países que sofrem com o impacto das doenças negligenciadas, 

onde países desenvolvidos tem baixa ocorrência e sofrem poucos danos comparados 

aos seus vizinhos subdesenvolvidos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017).  

Figura 11: Atuação das indústrias farmacêuticas no mercado. O retângulo representa o total 

da atuação de indústrias farmacêuticas no cenário global do desenvolvimento de drogas para 

patologias humanas e criação de cosméticos. O círculo vermelho representa as doenças ditas 

como globais, os círculos verde e azul representam as doenças negligenciadas e a área em 

branca coberta pelo retângulo é referente a atuação de tais industrias na criação de cosméticos. 

FONTE: (SILVA; ALMEIDA, 2012) 
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    E é mediante a essa visível carência de pesquisas que instituições públicas 

vem a cada ano produzindo resultados que beneficiam populações socialmente 

desprivilegiadas de países sub-desenvolvidos (SILVA; ALMEIDA, 2012). No entanto, 

a pesquisa vinculada a Universidades e Centros de Pesquisa não dispõe do mesmo 

fomento que as grandes potências farmacêuticas aplicam em seus interesses, o que 

caracteriza uma caminhada longa e lenta para a obtenção de resultados que possam 

ser aplicados. 

   É neste contexto de dificuldades para a obtenção de novas drogas que o 

método do design racional de fármacos tem sido essencial, embora tenha como 

premissa o conhecimento de estruturas alvo, os quais nem sempre estão disponíveis 

(sejam eles proteínas, enzimas ou material genético) (SCOTTI et al., 2015).  

    A obtenção das estruturas desses alvos é feita por cristalografia e difração 

de raio x, ressonância magnética nuclear, modelagem ab-initio ou por modelagem por 

homologia (SILVA; ALMEIDA, 2012; VERLI, 2014). As configurações estruturais 

desses alvos fornecem informações que podem ser usadas na predição de interações 

 Figura 12: Número de pessoas afetadas por doenças negligenciadas em 2015.  A maior parte da 

população afetada pertence a países pobres e subdesenvolvidos onde a quantidade de pessoas que 

necessitam de intervenções contra as doenças negligenciadas é definida pela escala de cor que vai do 

vermelho quando é maior do que 100 milhões, ao rosa claro e branco quando o número de ocorrências 

é menor que 100. Regiões em cinza não possuem. (FONTE: WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017) 
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moleculares de forma racional e direcionada, sendo possível através de metodologias 

da bioinformática, quantificar e qualificar tais interações, o que na pratica significa uma 

enorme economia de tempo, mão de obra e dinheiro. 

 

1.5 A bioinformática na busca de terapias racionalizadas  

 

    Um alvo especifico, previamente definido, pode ser trabalhado com o uso de 

diversas ferramentas da bioinformática que permitem a realização de experimentos 

para interpretar seus prováveis papeis biológicos (VERLI, 2014). Por meio de testes, 

por exemplo, informações acerca da especificidade físico-química e da dinâmica do 

movimento estrutural do alvo podem ser usadas para modular sua atividade nativa 

(MANDAL; MOUDGIL; MANDAL, 2009;  COSTA, 2015).  

   As informações obtidas das estruturas e seu comportamento permitem criar 

um padrão especifico de características que são fundamentais para racionalizar a 

busca e reduzir custos (SILVA; ALMEIDA, 2012). Com essa abordagem é possível 

encontrar, por exemplo, mecanismos específicos responsáveis pela função do alvo. 

Ou mesmo moléculas que apresentem complementaridade às características 

previamente elucidadas, aumentando as chances de encontrar protótipos com 

atividades biológicas (VERLI, 2014).  

 

1.5.1   Modelagem molecular. 

 

    Com o avanço da capacidade de processamento de dados dos novos 

computadores foi possível desenvolver metodologias que pudessem ser aplicadas aos 

massivos bancos de dados provenientes de sistemas biológicos (VERLI, 2014). Um 

dos problemas fundamentais e de grande importância na atual era proteômica é a 

elucidação de estruturas tridimensionais de biomoléculas (sejam elas DNA, RNA, 

Proteínas, Membranas e etc.).  
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     A elucidação de estruturas de proteínas, dentre suas mais diversas 

aplicações, tem sido fundamental para fomentar múltiplas áreas da bioinformática, tais 

como a modelagem molecular e o design racional de fármaco (COSTA, 2015). Para 

as aplicações nos diversos campos da bioinformática, seria ideal, a obtenção de todas 

as estruturas por métodos experimentais. Entretanto é impossível realizar tantos 

experimentos de difração de raio X ou ressonância nuclear magnética, por serem 

métodos de alto custo e que necessitam muitas vezes de anos para sua execução.  

Uma das principais alternativas, é usar as informações contidas na sequência 

da proteína alvo para gerar seu modelo estrutural (VERLI, 2014). Dentre os principais 

métodos para gerar um modelo 3D, estão; a modelagem comparativa, a modelagem 

Ab initio e método De novo. Os métodos tradicionais para a construção de um modelo 

estrutural seguem a Figura 13. A construção de um modelo por comparação (ou 

homologia) se resume no uso de estruturas já resolvidas experimentalmente como 

molde (template) para a construção da proteína alvo (SILVA; ALMEIDA, 2012).  

Alguns fatores são importantes na modelagem comparativa:  

a) Quanto maior a identidade e a área de cobertura da sequência com o 

template, melhor será a qualidade do modelo gerado; 

b) O uso de várias estruturas templates para gerar um único modelo tem 

garantido a resolução de estruturas muito próximas às nativas (VERLI, 

2014). 

A modelagem Ab initio, ou usando primeiros princípios, tem sido aplicada para 

a determinação de estruturas com valores muito baixos de homologia / área de 

cobertura às estruturas resolvidas empiricamente. Essa abordagem destaca-se por 

gerar estruturas confiáveis sem a necessidade de estruturas homólogas já resolvidas. 

Entretanto é o método de maior custo computacional e por este motivo, é usada em 

proteínas relativamente pequenas (HOSPITAL et al., 2015). Trata-se do uso da 

informação contida apenas na sequencia primaria da cadeia polipeptídica para gerar 

o modelo 3D. Isso é possível a partir do pressuposto que as proteínas convergem 

livremente para sua forma nativa, ou estados estados termodinamicamente estáveis, 

proximamente do mínimo global de energia livre (VERLI, 2014).  O interessante deste 

método é que informações da dinâmica de movimento durante o enovelamento da 

estrutura pode ser descrita e analisada. 
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      Figura 13: Abordagem clássica usada na determinação de estruturas de proteínas.  O Limiar Mínimo 
de Identidade (LMI) que geralmente é definido por valores de 25-30%, serve apenas como uma referência 
dependente de outros fatores como por exemplo o valor de cobertura do modelo com o template e o tamanho 

da estrutura alvo.  
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   A método usado na modelagem De novo é semelhante ao Ab initio por não 

ser necessária a existência de uma estrutura resolvida experimentalmente para 

construir o modelo. Com o De novo é possível utilizar informações estruturais de 

proteínas homólogas sem a necessidade de haver homologia com a sequência alvo. 

Ferramentas baseadas nesse tipo de metodologia podem também predizer estruturas 

secundarias  da proteína baseando-se apenas na sequência (HOSPITAL et al., 2015). 

Essencialmente, elas dependem de uma livraria de fragmentos conformacionais 

presentes em domínios ou epítopos de proteínas, cujas informações, quando 

incorporadas nos potenciais estatísticos, podem influenciar no gradiente de energia 

do sistema (VERLI, 2014). 

 

1.5.2   Dinâmica Molecular 

 

    Na definição da International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) 

a Dinâmica Molecular é o “procedimento de simulação que consiste na determinação 

dos movimentos dos átomos da molécula em sólidos, líquidos e gases, seguindo as 

leis de Newton”. A DM simula o comportamento molecular em um ambiente pré-

determinado em função do tempo, sob variáveis especificas que incorporam 

parâmetros fundamentais da natureza das moléculas  (VERLI, 2014). 

    Para a dinâmica clássica, os principais fundamentos que governam as 

simulações são as leis de movimento de newton. As soluções destas equações para 

todos os átomos determinam a trajetória das moléculas do sistema ao longo do tempo. 

Segunda Lei de Newton: 

 

      Onde Fxi é a força resultante aplicadas sobre um átomo i na posição x, mi 

é a massa do i-ésimo átomo e a sua aceleração, t é o tempo, v sua velocidade. O 

“start” do sistema regido pela segunda equação de Newton é dado através do 

fornecimento de calor, no qual a energia promove a aceleração e movimentação dos 

átomos. Porém, tratando-se de um sistema composto de biomoléculas, grande parte 

Equação 1 
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de seus átomos constituintes não estão livres, e sim ligados a outros vários tipos de 

átomos.  

Logo, somente a equação de Newton não seria capaz de descrever o 

movimento das biomoléculas, já que o sistema também necessita de uma função 

matemática capaz de descrever as forças envolvidas nas interações intra-atômicas e 

intermoleculares. O cálculo destas forças é feita por uma ferramenta denominada 

Campo de Força, que  também é responsável pelo ordenamento das geometrias em 

que uma rede de átomos se encontra (VERLI, 2014). Um exemplo de campo de força 

bastante usado em simulações de DM para proteínas é o Amber (CASE et al., 2005):  

 

 

 

onde o primeiro termo é o somatório das das energias envolvidas entre os 

átomos ligados covalentemente; Kb é a constante elástica das forças em equilíbrio; 𝑙 

é o comprimento da ligação entre os átomos i e j e 𝑙0 o comprimento da ligação de 

equilíbrio (normalmente definido empiricamente). A descrição desta energia se dá por 

um potencial harmônico, cujo comportamento assemelha-se à uma mola. O segundo 

termo da equação 2 está relacionado a geometria dos orbitais eletrônicos envolvidos 

na ligação covalente, onde Ka representa uma constante elástica, 𝜃 é o ângulo de 

ligação, 𝜃0 corresponde ao ângulo de equilíbrio. 

O terceiro termo refere-se à energia do torssionamento das ligações, levando 

em conta a ordem das ligações, onde Vn é a barreira de energia para torção, n 

representa os valores máximo/mínimo de uma torção completa, ωn é ângulo do 

diedro, e γ o ângulo de fase (0º a 180º).  Essa energia é expressa por uma série de 

Fourier.  

Por último, o quarto termo, envolvido por um duplo somatório na equação, 

trata-se da energia envolvida nas interações de átomos não-ligados. Os termos com 

Equação 2 
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expoente de ordem 6 e 12 descrevem à energia envolvida nas interações de van der 

Waals, onde εij é a “distância” entre as barreiras atrativas e repulsivas, σij representa a 

distância na qual o potencial entre as partículas é zero. O último termo representa a 

energia envolvida nas interações eletrostáticas, onde qi e qj representam a magnitude 

das cargas pontuais de cada átomo, rij é a distância entre as cargas i e j, εr e εo 

representam a constante dielétrica e a permissividade do meio, respectivamente. 

    Em uma simulação de DM ideal, onde as leis da termodinâmica são 

obedecidas, é esperado que o mínimo global de energia seja alcançado. No entanto 

na prática, o que se faz é a minimização da energia do sistema que resulta em 

conformações de baixa energia livre, tal como é observado no estado nativo (Figura 

14) (SILVA; ALMEIDA, 2012. HOSPITAL et al., 2015). O sistema pode convergir por 

diferentes caminhos a partir do gradiente de energia, mas nem sempre tais caminhos 

levam ao mínimo global de energia livre. Esse tipo de abordagem tem sido essencial 

para o estudo das características funcionais das proteínas.   

 

 Figura 14. Representação em funil dos estados conformacionais em função da energia livre. A 
superfície de energia pode apresentar inúmeros “mínimos locais” de energia. FONTE: (SILVA; 
ALMEIDA, 2012) 
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2 Objetivos Gerais  

 

Analisar o comportamento estrutural das glicoproteínas NS1 nas formas 

monoméricas e diméricas através da dinâmica molecular, apontando as regiões mais 

importantes do ponto de vista funcional e prováveis sítios alvos para o design racional 

de fármacos. 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

Obter as estruturas tridimensionais completas da NS1 nas duas espécies nas 

formas monoméricas e diméricas glicosiladas (NAG). 

           Realizar simulações de dinâmica molecular para avaliar o comportamento 

dinâmico estrutural para que possa ser comparado entre as duas espécies. 

           Proceder com simulações em réplicas para aumentar a amostragem e garantir 

que os padrões de comportamentos não representam uma singularidade de 

movimentos estruturais não harmônicos. 

Ter na simulação da dinâmica molecular a contribuição dos NAG’s para o 

comportamento estrutural 

Apontar com base na análises de flutuações estruturais, as prováveis regiões 

de maior importância para a função das glicoproteínas nas formas monoméricas e 

diméricas.   

           Identificar potencias sítios alvos para o design racional de fármacos com o 

intuito de inibir e/ou modular a atividade da NS1. Podendo estes, ser compartilhados 

entre as duas espécies. 

Identificar diferenças dos mecanismos do movimento dinâmico das principais 

regiões entre Zika e Dengue. 

Contribuir de modo geral para o entendimento do comportamento estrutural da 

proteína NS1 dos Flavivirus.  
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3 Metodologia 

 

Na Figura 15 é apresentado o esquema geral das etapas principais 

empregadas neste trabalho. Inicialmente, as estruturas tridimensionais da NS1, nas 

formas diméricas e glicosiladas, foram obtidas através dos cristais do Zika (ID PDB 

5k6k) e do Dengue (ID PDB 4O6B). No caso do cristal 406B sua estrutura não estava 

completa, sendo necessário a modelagem parcial de sua cadeia A para completar as 

regiões faltantes. Para isto, foi usado o servidor SWISS-MODEL (BIASINI et al., 2014) 

usando somente da sequência de aminoácidos do DENV2 (GenBank AET43250.1). 

Figura 15: Fluxograma do delineamento básico da metodologia.  
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No caso do cristal 5k6k não houve necessidade de executar esta etapa, visto que sua 

estrutura já estava completa. 

     Por terem sido modificadas pela modelagem dos resíduos faltantes, as 

estruturas dos modelos do Dengue foram glicosiladas nas asparaginas 130 e 207. 

Também foi feita a ligação de seus 6 pares de cisteínas: 4-15, 55-143, 179-223, 280-

329, 291-313, 312-316. As estruturas das D-Acetilglicosamina (NAG) foram obtidas 

dos próprios cristais, sendo suas coordenadas ajustadas no software Discovery 

Studios (SPASSOV; YAN, 2013) para otimizar as distancias de ligação com os 

resíduos alvos. Os valores de 1.43 – 1.45 Å foram verificados experimentalmente na 

ligação entre o átomo ND2 da asparagina com o C1 do NAG (nos cristais 4O6B e 

5K6K) e foram usados para forçar a ligação dos açucares faltantes nos resíduos 130 

dos modelos.  

 Em seguida, a ligação entre cisteina – cisteina foi feita na ferramenta tleap do 

software AMBER 14 (CASE et al., 2014) usando o campo de força AMBERff12SB 

(MAINGI et al., 2012). A parametrização dos açucares e dos resíduos neles ligados, 

foi feita pelo AMBERTools (CASE et al., 2005) usando o campo de força GLYCAN_06 

(KIRSCHNER et al., 2008). O AMBERTools também foi usado na protonação 

especifica das histidinas seguindo as predições do servidor H++  

(ANANDAKRISHNAN; AGUILAR; ONUFRIEV, 2012), além de inspeções visuais 

complementares. Após a etapa de parametrização foram geradas no AMBER14 uma 

estrutura monomérica e outra dimérica para o Dengue e Zika.  

     O software Acpype (SOUSA DA SILVA; VRANKEN, 2012) foi utilizado na 

conversão do formato das estruturas para serem usadas no software GROMACS 

5.1.2 (ABRAHAM et al., 2015) com o campo de força Amberff12SB. Todo o sistema 

foi neutralizado com ions Na+ or Cl- . Uma caixa retangular foi ajustada estendendo-

se a 10 Å de distância de qualquer átomo da proteína e preenchida com moléculas de 

agua TIP3P (JORGENSEN et al., 1983) 

 As simulações iniciais foram feitas para minimizar a energia do sistema, sendo 

usadas etapas com e sem restrição até a que tolerância máxima de 250KJ/mmol não 

fosse mais excedida, ou até chegar ao limite de 5000 passos. O Sistema foi 

posteriormente submetido ao v-rescale thermostat (BUSSI; DONADIO; 

PARRINELLO, 2007) na temperatura de 300k durante o tempo de 100 picossegundos 
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(ps) na simulação NVT. O acoplamento de pressão a 1bar foi usado na simulação 

NPT durante 100 passos de integração de 2 fentosegundos (fs) e compressibilidade 

isotérmica da água 4.5´10-5. Todos os átomos da glicoproteína tiveram seus 

movimentos restritos.  

A equilibração do sistema foi finalizada com uma simulação de 1000 ps sem 

nenhuma restrição. O sistema foi então submetido a 100 ou 30 nanossegundos (ns), 

sendo coletadas informações da trajetória a cada 100 ps. O algorithm LINCS (HESS, 

2008) foi usado para restringir ligações contendo átomos de hidrogênio. 

O método Particles Mesh Ewald (ESSMANN et al., 1995) foi usado para 

melhorar o tratamento das interações eletrostáticas com condições periódicas 

consideradas em todas as direções a partir de um cutoff de 10 Å das coordenadas da 

caixa. Analises da trajetória foram feitas usando o GROMACSTolls (ABRAHAM et al., 

2015). 

O sistema para a mNS1 do Dengue foi composto por 5556 átomos da 

glicoproteína, 33318 átomos das moléculas de agua e 1 átomo de cloro. Para a mNS1 

do Zika 5614 átomos referentes à glicoproteína, 34356 átomos das moléculas de agua 

e 1 átomo de potássio. A composição do sistema para o dímero do Dengue foi de 

11130 átomos da glicoproteína, 80181 de átomos das aguas e 2 átomos de cloro. Já 

no dímero do Zika 11180 átomos da glicoproteína, 77639 átomos das aguas e 2 

átomos de potássio 

   O Root Mean Square Deviation (RMSD) foi calculado através do 

GROMACSTolls, assim como as análises de cluster, nas quais as conformações 

foram agrupadas considerando todos os resíduos da proteína. O agrupamento foi 

determinado por um cutoff especifico para diferentes necessidades.  

     O RMSF (Root Mean Square Fluctuation) foi também calculado no 

GROMACSTolls, o qual determina as flutuações médias de cada resíduo durante a 

simulação. O software UCSF Chimera (PETTERSEN et al., 2004) foi usado para 

visualizar e analisar as flutuações dos modos conformacionais nas diferentes 

estruturas. O software Visual Molecular Dynamics (VMD) (HUMPHREY; DALKE; 

SCHULTEN, 1996) e Discovery Studios também foram usados para analises e 

inspeções visuais de flutuações estruturais da NS1. 
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4 Resultados e Discussão 

 

4.1 Estruturas tridimensionais dos modelos 

 

     O modelo da mNS1 do Dengue foi alinhado com o cristal para evidenciar as 

regiões acrescidas (Figura 16). A região 1 contempla a faixa entre os resíduos 8-10, 

a região 2, resíduos 108-128 e a região 3 é constituída pelos resíduos 159-165. Após 

a modelagem destes segmentos o modelo apresentou 98% de seus resíduos dentro 

das regiões aceitáveis / favoráveis do ramachandram plot. A qualidade total da 

estrutura medida pelo índice molprobity foi de 1.85.  

 

Nas figuras 17 e 18 são evidenciados os modelos completos glicosilados nas 

formas monoméricas e diméricas, bem como as caracterizações de seus domínios 

(Dengue e Zika respectivamente). Após esta etapa ambos os modelos (glicoproteínas 

do Dengue e Zika) foram submetidos à 100 ns de DM.  

3 

Figura 16: Modelo da mNS1 do Dengue comparado ao Cristal. As regiões 1, 2 e 3 modeladas 
estão destacadas pelos círculos verdes tracejados; setas apontam para os limites da cadeia 
polipeptídica resolvida experimentalmente. 
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A 

B 

Figura 17: Distribuição dos domínios nos modelos glicosilados da NS1 do Dengue na forma 
monomérica(A) e na forma de dímero(B). Estrutura total da glicoproteína ilustrada em superfície, sendo 
o domínio β-roll representado em azul, Wing em amarelo, β-ladder em vermelho e o conector dos 3 
domínios em laranja. Por fim, os açucares (NAG) representados em cinza. 
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B 

A 

Figura 18: Distribuição dos domínios nos modelos glicosilados da NS1 do Zika na forma 
monomérica(a) e na forma de dímero(b). Estrutura total da glicoproteína ilustrada em superfície, sendo o 
domínio β-roll representado em azul, Wing em amarelo, β-ladder em vermelho e o conector dos 3 domínios 
em laranja. Por fim, os açucares (NAG) representados em cinza. 

 



28 
 

4.2 Dinâmica Molecular dos Monômeros  

 

Como pode ser observado na Figura 19, ambas proteínas se comportaram de 

modo muito semelhante em relação a flutuação do RMSD, se estabilizam em torno de 

0,42 Å (Dengue) e 0,45 Å (Zika) a partir de 20 ns.  

As distancias das N-glicosilações foram verificadas nas simulações dos 

monômero para garantir que estivessem de fato contribuindo para o comportamento 

da proteína (Figura 20). As N-glicosilações se mantiveram durante toda a trajetória de 

100ns na faixa entre 1.44 – 1.45 Å. 

 

Por se tratar de uma estrutura relativamente pequena, contendo igualmente 

seis ligações dissulfeto, suas estruturas, de modo geral, se encontram rígidas e com 

pouca flutuabilidade, excetuando-se duas principais regiões destacadas nas figuras 

21 e 22.  

Figura 19: Análise de RMSD da mNS1 do Dengue versus Zika. O RMSD mostra a movimentação 
estrutural das glicoproteína durante a simulação de 100ns (preto para o Dengue e vermelho para o Zika). 
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A primeira delas, constituída pelos resíduos 1-23 da alça N-terminal, e 

considerada estruturalmente a região mais importante para as funções dessa 

proteína, apresentou variações do RMSF de 0,5 a 0,8 nm para o Dengue e 0,5 a 1.2 

nm para o Zika (Fig. 21). Este segmento está envolvido no domínio β-roll do dímero 

através do “abraço” entre os monômeros, o qual tem sido apontado como uma porção 

da proteína que se insere na bicamada lipídica das endomembranas e, recentemente, 

identificado como a porção chave para interação entre NS1 – NS4A e NS4B durante 

a fase de replicação viral (SCATURRO et al., 2015). 

 Como pode ser visto na Figura 23, a forma com que as alças N-terminais das 

mNS1 se associam é a mesma para o Zika e o Dengue. Portanto, considerando que 

essa região é responsável pela ligação entre as cadeias, entende-se que sua 

flexibilidade pode ser necessária no processo de dimerização. 

O segundo segmento com flutuações significantes em relação aos demais é 

observado entre os resíduos 110-130. Conforme é destacado na Figura 21, o RMSF 

Figura 20. Variação das distância das N-glicosilações dos monômeros do Dengue e Zika. A 

distância entre a ligação do NAG com as ASN’s é evidenciada no decorrer dos 100ns de simulação. 
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varia entre 0,3 a 0,8 nm para o Dengue e 0,2 a 0,6 nm para o Zika. Nesta região, a 

maior parte suas cadeias laterais estão expostas ao solvente, e quase não há 

estruturação secundaria da cadeia polipeptídica (ver Figura 24). Um caso especial é 

o resíduo ASN 130 (glicosilado) que se encontra inserido nesta região, onde é possível 

observar que o mesmo se encontra livre na periferia da proteína e em contato com o 

solvente, contribuindo deste modo para as flutuações observadas na cadeia 

polipeptídica (Figura 25). 

 De forma geral, para compreender os mecanismos envolvidos na atividade 

biológica da NS1, é necessário coo-relacionar sua funcionalidade estrutural com as 

flutuações de seus resíduos chaves. No entanto, quando as flutuações são bastante 

acentuadas elas podem também ser oriundas de transições conformacionais, geradas 

pelo ajuste do campo de força aplicado ao modelo inicial, isto é, a equilibração do 

sistema em função do modelo físico definido. 

Figura 21: Analise de RMSF durante a simulação de 100ns da mNS1 do Dengue versus Zika. O 

RMSF demonstra a amplitude de flutuações por resíduo durante as simulações (preto para o Dengue 
e vermelho para o Zika). As duas principais regiões estão demarcadas por caixas tracejadas. A 
primeira região, formada pelos primeiros 23 residuos da alça N-terminal, é evidenciada em azul; a 
segunda região, envolvendo a faixa de residuos 110-130, é evidenciada em amarelo. 
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Figura 22: Plot de RMSD por resíduo observado durante a trajetória de 100 ns para a 
mNS1 do Dengue (A) e Zika (B). 
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Neste caso, este tipo de flutuação normalmente se caracteriza por 

movimentos não harmônicos da proteína, o que normalmente não se espera verificar 

para o estado funcional.  Com objetivo de distinguir este tipo de comportamento, foram 

também analisadas as flutuações de todos os resíduos da mNS1 das duas espécies 

em função do tempo.  

Figura 23: Representação tridimensional da NS1 dimérica evidenciando o β-roll.  Dimêro do 

Dengue em amarelo e do Zika em cinza. Parte do domínio β-roll é evidenciado em azul escuro (alça N-

terminal da cadeia A) e em azul claro (alça N-terminal da cadeia B). 

 

Figura 24. Estruturação secundaria do leque da asa durante 100ns. No retângulo superior está 
representada a cadeia polipeptídica onde se insere a faixa de resíduos 110-130 do Dengue, no retângulo 
inferior a respectiva cadeia para o Zika 
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Conforme se verifica na Figura 22 as variações mais acentuadas de RMSD 

por resíduo ocorrem nos segmentos envolvidos no domínio β-roll e no segmento 

“leque da asa” (resíduos 110-130), os quais se mantem ao longo dos 100ns de 

simulação. Apesar de existirem diferenças entre Zika e Dengue nos padrões de 

flutuações observados, é possível sugerir que existe correlação das duas regiões com 

a atividade da mNS1.  

     Com os padrões de flutuações apresentados entre as duas espécies é 

possível traçar estratégias especificas de interação com intuito de interferir no seu 

papel biológico. A NS1 tem sido descrita como “madura” nos formatos de dímero e 

hexâmero e, portanto, para que ela possa ser tratada como alvo farmacológico, os 

mecanismos que regem a interação monômero-monômero são os mais importantes 

para o design racional de fármacos. 

     Neste sentido, para assegurar que as flutuações discutidas acima estão 

presentes na mNS1, independente de singularidades das trajetórias das simulações, 

5 (cinco) réplicas, seguindo o mesmo protocolo anterior (a partir dos passos de 

Figura 25 Representação da NS1 dimérica evidenciando parte do domínio Wing com suas N-

glicosilações. Dimêro do Dengue em amarelo e do Zika em cinza. Parte do domínio Wing é evidenciado 

em azul escuro (para o Zika) e em azul claro (para o Dengue) nas cadeias A e B com os resíduos ASN - 

130 representados em stick. Do mesmo modo estão representadas as respectivas N-glicosilações das 

espécies. 
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equilibração), foram realizadas por 30ns. Pois como demonstrado na Figura 19 ambas 

estruturas, após um momento de transição, estabilizam-se entre 15-20ns.  

As análises dos RMSD’s de cada uma dessas simulações podem ser 

conferidas através das Figuras 26 e 27. Nas réplicas do Dengue o RMSD se estabiliza 

em torno de 3 - 4.2 Angstrons (Å) para quase todas as simulações após 20 ns, com 

exceção da réplica 5, que sofre uma mudança abrupta na conformação dos resíduos 

que compõem a alça N-terminal do β-roll, o leque da asa e os resíduos 161-164 do 

conector (Figura 28) entre 22-28ns. No entanto, esta diferença parece ser reduzida e 

se desloca para a faixa de consenso a medida que se aproxima do término da 

simulação (Figura 26).  

No caso das réplicas do Zika, nota-se um comportamento um pouco distinto, 

pois a transição do RMSD possui uma amplitude maior comparado à transição das 

réplicas do Dengue, e tendem a se estabilizar entre 15-20ns. A faixa de consenso do 

RMSD das réplicas para o Zika fica em torno de 4 – 5.3 Å, exceto para a réplica 1 cujo 

RMSD esta compreendido entre 2-3 Å após 20ns de simulação (Figura 27). 

Figura 26: Análise do RMSD das réplicas da mNS1 do Dengue. O RMSD das réplicas em sua maioria 
apresentando o comportamento semelhante ao observado na simulação de 100ns, mesmo com suas 
variações do movimento. Exceção à replica 5.  

Figura 26: Análise de RMSD das réplicas da mNS1 do Dengue. O RMSD de todas as réplicas da 

simulação de 30 ns.  

 



35 
 

     Para cada replica foi feita a análise de cluster de forma independente com 

um cutoff de 0,2 Å. Ao reunir todas as estruturas selecionadas por esta análise 

totalizou-se em 39 principais conformações para o Dengue e 63 para o Zika. Uma 

nova reanálise de cluster foi executada com cutoff de 0,3 Å para selecionar as 

principais estruturas dentre estas, resultando em 5 (cinco) conformações mais 

representativas de todas as réplicas para o Dengue e 7 (sete) para o Zika.  

As variações estruturais obtidas na reanalise de cluster foram observadas 

após a comparação do alinhamento das estruturas. Deste modo foi possível apontar 

regiões como potenciais hotspots da mNS1. Esses hotspots tem uma maior 

flutuabilidade de seus resíduos e possivelmente representam as porções funcionais 

da proteína.  

Uma vez que a estrutura, como já citada, é amplamente “travada” por 

ligações dissulfeto, e possui estabilidade em grande parte da cadeia polipeptídica, 

qualquer região que excetua-se à essa estabilidade, pode ser analisada como um 

potencial hotspot.  

 Figura 27: Análise do RMSD das réplicas da mNS1 do Zika. O RMSD de todas as réplicas das 
simulações de 30 ns. 
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     Na mNS1 de ambas espécies observa-se duas regiões principais de 

concentração de resíduos com maior flutuação (Figura 29); a primeira região é 

composta por resíduos que fazem parte do domínio β-roll, localizando-se entre os 

aminoácidos 1 – 23. Há também um loop formado pelos resíduos 25-29 na porção 

final do β-roll, mas este apresenta flutuação destacada na mNS1 do Dengue e 

aparentemente possuí certa estabilidade na mNS1 do Zika. 

     Ainda na delimitação da primeira região de maior flutuação, são inclusos os 

resíduos 161-163 que são provenientes de um loop do conector que é anexado ao 

dominío B-roll, o responsável pela junção com o domínio Wing. Já a segunda região, 

pertence ao domínio Wing, tem seus resíduos com maior flutuabilidade no leque da 

asa (110 – 130). Como já mencionado, nesta região da cadeia polipeptídica há pouca 

formação de estruturas secundarias estáveis, além de estar localizada na superfície 

da proteína em contato com o solvente.  

 Apesar de se tratar de espécies distintas, Zika e Dengue compartilharam as 

duas regiões hotspots com o mesmo padrão de estruturação tridimensional. 

Entretanto, uma diferença sutil pode ser observada ao compararmos a análise dos 

resultados das simulações. 

Figura 28. Mudanças estruturais responsáveis pela variação abrupta do RMSD da replica 5. O 
modelo inicial da réplica 5 está representado por ribon azul transparente, enquanto que a conformação 
representante do tempo 22ns se encontra em azul escuro. As duas conformações foram alinhadas para 
evidenciar as regiões com maior flutuação (setas): β-roll(1), o loop do conector(2), leque da asa(3). 
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Figura 29: RMSD dos resíduos nas cinco conformações mais representativas da mNS1 do Dengue (A) e 
do Zika (B):  As 5 estruturas foram alinhadas e tiveram o RMSD de cada um de seus resíduos representados 
por escalas de cores que variam de azul (quando próximo de 1), branco (próximo de 3), até o vermelho quando 
próximo ou superior a 5.  
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A flutuação máxima dos resíduos 1-23 da porção N-terminal do Zika é 50% 

maior do que a observada na mesma porção N-terminal do Dengue (RMSF de 1,2 e 

0,8 respectivamente), o que consequentemente sugere uma maior instabilidade deste 

segmento para o Zika, podendo implicar em diferenças funcionais dessa região entre 

as espécies.  

A movimentação dos resíduos envolvidos na porção N-terminal está associada 

a predisposição estrutural que a mNS1 deve alcançar para sua dimerização. Logo é 

necessário compreender a forma com que os resíduos chaves se comportam quando 

estão em dímero. A compreensão dos mecanismos responsáveis pelas diferenças de 

comportamento entre mNS1 livre e mNS1 associada poderia esclarecer aspectos 

sobre a estabilidade da ligação monômero-monômero.  

 

4.3 Dinâmica Molecular dos Dímeros 

 

Para obter mais informações, as estruturas diméricas de mNS1 do Dengue e 

Zika foram simuladas por 100ns e seus resultados comparados. Os valores de RMSD 

obtidos mostram que as glicoproteínas apresentaram comportamentos distintos. A 

NS1 do dengue atinge uma amplitude máxima próxima de 4Å entre 25 e 30ns, e 

somente a partir deste ponto é que ela mantem-se estável até o final da simulação. 

Para o zika, este ponto de inclinação/transição do RMSD ocorre somente após 50ns, 

e sua estabilidade a partir de 60 ns (Figura 30). As distancias das N-glicosilações 

também foram verificadas nas simulações dos dímeros (Figura 31A). 

A redução dos valores de flutuação observados na Figura 31B mostra que a 

porção inicial do β-roll torna-se mais estável na forma de dímero quando comparada 

ao monômero (Figura 21). De forma geral isto é explicado pelo aumento das 

interações intermoleculares que ocorrem entre as cadeias, permitindo maior 

estabilidade dos resíduos nesta região.  Aparentemente, as alças N-terminais do 

dímero do Zika se encontram mais estáveis do que no do dímero da Dengue.  Por 

outro lado, a faixa de resíduos do leque da asa apresenta amplitudes de RMSF muito 

semelhantes as observadas nas simulações dos monômeros para as duas espécies.  
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O leque da asa situa-se nas extremidades da NS1 em todas as suas formas 

oligoméricas (monômero, dímero e hexâmetro) e não participa diretamente no contato 

entre as cadeias. Além de ter alta flexibilidade em todas as simulações, e um 

posicionamento especifico na estrutura, possuí uma N-glicosilação que concede a 

característica hidrofílica à região. Para tentar associar estas características com uma 

hipótese de sua provável função (ou uma delas) é necessário compreender a forma 

de inserção da proteína na membrana do reticulo endoplasmático (Figura 32A).   

Como no exemplo desta inserção, moléculas anfipáticas, em contato 

com membrana, normalmente apresentam sua porção mais hidrofóbica inserida no 

meio da bicamada lipídica e sua região mais hidrofílica em contato com o solvente. 

Isto proporciona uma maior estabilidade ao sistema pelo aumento da entropia do 

solvente. 

 

Figura 30: Análise de RMSD da NS1 (dímero) do Dengue versus Zika. Com o RMSD é possível 

visualizar a movimentação estrutural das glicoproteínas durante a simulação de 100ns. 
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Essa descrição tem sido relatada de forma clara para a NS1 dimérica, onde o 

domínio β-roll (porção hidrofóbica) insere-se na membrana e o restante da proteína 

fica exposta ao solvente, inclusive os açucares. Desta forma, os dimeros de 

NS1, mesmo tendo regiões instáveis, tal como o leque da 

asa, permanecem ancoradas à membrana. 

Adicionalmente tem sido descrito que a formação do hexâmero depende da 

junção dos domínios β-roll (3 dímeros) (FLAMAND et al., 1999 e MULLER et al., 201 

2.), os quais a medida que agregam-se a componentes da membrana, formam o open-

barrel shell. Isto sugere que no processo de agregação dos domínios β-

roll eles podem se deslocar de forma cooperativa para formar o poro central do 

hexâmero, expondo o leque da asa à bicamada lipídica (setas verdes na Figura 32 

B).  

Figura 31. Variação das distâncias das N-glicosilações dos monômeros do Dengue e Zika(A). A 
distância entre a ligação do NAG com as ASN’s é evidenciada no decorrer dos 100ns de simulação. 
Analise de RMSF durante a simulação de 100ns da NS1 dimérica do Dengue versus Zika (B). A 
primeira região, formada pelos primeiros 23 resíduos da alça N-terminal, é evidenciada em azul; a segunda 
região, envolvendo os resíduos 110-130, é evidenciada em amarelo. 
 

 

A 

B 



41 
 

Esta hipótese pode resultar num estado entropicamente desfavorável quando 

a porção flexível e hidrofílica (açúcar) se expõe ao interior da 

membrana, favorecendo a ejeção do hexâmero de forma espontânea. Estudos 

adicionais capazes de elucidar o mecanismo no qual o hexâmero de NS1 é liberado 

da membrana poderão elucidar o papel do leque nas duas espécies. 

 

É provável que ainda mais relevante do que a possível função do leque, estão 

os processos moleculares que geram a diferenças nas flutuações do β-roll, os quais 

podem fornecer vestígios das especificidades de seu papel estrutural.  Com a 

finalidade de investigar detalhes sobre estes processos, são apresentados na Figura 

34 o arcabouço das interações que estão presentes na porção central do β-roll.  

Note que a Tríade de resíduos formada por Ile/Val19 - Phe20 - Ile21 cria um 

arcabouço ideal para o entrelaço das alças N-terminais entre as cadeias A e B, onde 

Phe20 se encontra livre no interior do “roll” e serve de ponto de apoio para a fita beta 

formada pelos aminoácidos da alça. Como se pode ver na Figura 34, o modo com que 

os dois aminoácidos adjacentes de Phe20 se dispõe no sentido contrário ao interior 

do “roll” permite com que as Phe’s das duas cadeias preencham a cavidade formada 

pelo domínio.  

B 

A 

Figura32. Esquema do processo de formação do hexamero da NS1. É necessário que 3 dímeros se 
agrupem para que o hexamero se forme(A). As regiões circuladas em verde correspondem ao leque de 
asa das cadeias. As setas pretas mostram que durante o reajuste de conformação dos dímeros (B) ocorre 
a evaginação da membrana. Posteriormente as regiões dos leques são exposotos à membrana (setas 
verdes). E a estrutura é ejetada da membrana. (FONTE:SCATURRO et al., 2015) 
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Dengue 

Zika 

Figure 34: Arcabouço das interações na porção central do domínio β-roll do Dengue e Zika: Cadeias 

A representada em ribon azul e cadeia B em cinza. OS resíduos PHE20 representados em stick, com suas 

respectivas superfícies em transparência. Resíduos 19 e 20 também em stick, projetam-se na direção 

contraria das fenilalaninas e entram em contato o domínio β-leader. 

 

B 
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Os aminoácidos encontradas na tríade são bastante hidrofóbicos e 

desempenham um papel entrópico importante para interação entre os monômeros, 

tanto na complementariedade das Fenilalaninas 20 no interior do β-roll, quanto na 

interação dos resíduos 19 e 20 com as fitas beta do domínio β-leadder que se situa a 

baixo das alças N-terminais. 

 Adicionalmente, fora observado outro mecanismo comum entre Dengue e Zika 

que pode colaborar com a estruturação da porção central do β-roll. As Lisinas 189 

situam-se nas fitas beta do domínio β-leadder e estão projetadas na direção do β-roll, 

de forma que desempenham um papel de grampo ao entrelace das alças (ver Figura 

35). Assim, estas regiões citadas envolvendo a estabilidade da porção β-roll parecem 

ser alvos extremamente atraentes para o design racional de fármacos, uma vez que 

perturbações estruturais especificas nestas regiões poderão prejudicar os 

mecanismos da dimerização. 

 Além dos mecanismos centrais da interação monômero-monômero (Tríade e 

Lys189) demonstrados nas figuras 34 e 35, existe também outras interações que 

contribuem para estabilidade das alças N-terminais. Os resíduos 8-9 no Dengue e 10-

11 no Zika, situados no primeiro loop das alças N-terminais, ajudam a estabilizar o β-

roll.  

Tratando-se de resíduos grandes e carregados (TRP-LYS para o Dengue e 

LYS-LYS no Zika), poderiam eles desfavorecer a interação entre os monômeros se a 

estabilidade destes resíduos estivesse comprometida. Entretanto, o que se observa é 

que estes resíduos atuam como um ponto de escoramento para gerar estabilidade à 

interação. Isso é possível através da interação dos resíduos da alça com outro loop 

do monômero análogo constituído pelos resíduos Val 162 e Phe 163 situados no 

conector 

No Dengue a Phe 163 do conector das cadeias A e B, revezam o escoramento 

aos resíduos 8 e 9 das alças N-terminais (Loop’s :A e B), onde é possível visualizar a 

aproximação entre as cadeias em um hemisfério da proteína enquanto se distanciam 

no hemisfério oposto e vice-versa (Figura 36). Esse comportamento se repete em um  
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Dengue 

Zika 

Figure 35: Papel das Lisinas 189 na porção central do domínio β-roll do Dengue e Zika: Resíduos 189 

das cadeias A e B representados em stick. Esquema do “grampo” para as alças N-terminas na formação do 

β-roll. As setas azuis mostram os prováveis pontos de contato. 
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ciclo quase “harmônico” durante a simulação, o que pode ser visto na variação das 

distancias entre os dois pontos no decorrer da simulação.  

O modo que estes resíduos atuam como um ponto de escoramento para gerar 

estabilidade à interação pode ser visto nas Figura 37 e 38. Entretanto, para o Zika 

existe uma diferença no mecanismos para estabilizar as possíveis flutuações das 

alças N-terminais. Pois não foi constatado o ciclo de revezamento citado. Neste caso, 

os loops das alças N-terminais mantem-se em uma faixa de distância estável nos dois 

pontos de contato entre as cadeias após 22ns da simulação (Figura 39) 

 

     Foi citado anteriormente que a diferença da estabilidade da porção N-

terminal do Zika poderia leva-lo a apresentar diferenças funcionais. Isso foi verificado 

quando seu comportamento cooperou para a estabilidade do β-roll. O Dengue por sua 

vez, apresentou um padrão de movimento dos loops das alças N-terminal, no qual 

poderia ser a chave por gerar conformações favoráveis à interação entre o domínio 

com a membrana do RE, bem como com as proteínas NS4A e NS4B.    

Figure 36: Variação das distâncias entre os loops das alças N-terminais com a Phe 163 do 
conector. Variação das distancias observadas durante a simulação de 100ns.  
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Figure 37: Esquema do movimento específico do dímero do Dengue (aproximação/afastamento) entre 
os loops da alça N-terminal e a Phe 163 do conector. A cadeia A está representada em ribon azul e em 
vermelho está representada a cadeia B. As regiões de contato entre os monômeros estão representadas 
em superfície. As setas verdes apontam o revezamento do contato entre as cadeias A e B.  
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Figure 38: Contato entre os loops da alça N-terminal e a Phe 163 do conector no dímero do Zika. As 
setas verdes apontam o contato entre as cadeias A e B. A cadeia A está representada em ribon em azul e 
em vermelho está representada a cadeia B. As regiões de contato entre os monômeros estão representadas 
em superfície. 

 

 

Figure 39. Variação das distâncias entre os loops das alças N-terminais com a Phe 163 do conector 
do Zika. Variação das distancias observadas durante a simulação de 100ns. 
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Para compreender melhor a diferença comportamental apresentada pelo β-roll 

do Zika é necessário apontar o mecanismo da estabilidade observada. Mecanismo o 

qual é formado por uma ligação de hidrogênio entre o ASP7 e a LYS10 do NLoop. A 

dupla de aceptores de hidrogênio fornecida pelo o resíduo de aspartato, reveza com 

grande estabilidade, a ligação de hidrogênio com a amida do resíduo de lisina a partir 

de 40ns até o final da simulação (ver figura 40). 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 Estabilidade de interação entre resíduos no NLoop do Zika. A variação das distâncias 
entre os resíduos ASP7 e LYS10. Em cartoon é evidenciado o B-hairpin das cadeia A e B (azul e 
vermelho respectivamente), em stick estão representados os resíduos ASP e LYS.  No campo superior 
esquerdo é apresentada a interação entre o OD1 do aspartato com a amina da lisina, já no campo 
superior direito é representado o revezamento do OD1 pelo OD2 do aspartato. As linhas tracejadas 
indicam o ponto da simulação que as imagens foram coletadas. 



49 
 

5 Conclusões e perspectivas 

 

     A primeira região da mNS1 apontada como hotspot (resíduos 1-23) 

demonstrou ser responsável por mecanismos que atuam diretamente na estabilização 

da interação monômero – monômero e, consequentemente, possui potencial para ser 

alvo no design racional de fármacos.  

     Entretanto, como demonstrado nesse estudo, as amplitudes de flutuações 

do hotspot presente no β-roll da mNS1 sugerem que a busca de novas drogas capazes 

de inibirem o processo de dimerização devem ser eficientes em se adequar às 

diferentes conformações adquiridas durante o movimento natural da estrutura, ou 

mesmo capazes de simular a interação complementar de outra alça N-terminal.  

     Há também a possibilidade de selecionar protótipos de fármacos para a NS1 

dimérica do dengue, uma vez que o mecanismo que reveza os pontos de escoramento 

entre as cadeias, gera periodicamente bolsões nos dois hemisférios da proteína. Uma 

molécula capaz de se ligar de forma estável a um desses bolsões poderia inibir a 

interação do dímero com a membrana ou mesmo com as demais proteínas do vírus 

durante a faze de replicação viral. 

É necessário mais estudos para compreender os mecanismos singulares de 

estabilidade entre os monômeros presentes nas diferentes espécies dos Flavívirus, 

pois encontrar alvos específicos também pode contribuir para aumentar a eficiência 

da busca de terapias. 

     As proteínas NS1 pertencem à um gênero tão importante quanto o dos 

Flavivirus e não possuem nenhum fármaco comercializado. Isso deve-se em parte à 

ocorrência do gênero principalmente em países subdesenvolvidos, o que contribuí 

para que estas doenças se tornem negligenciadas.  

    Entretanto, a escassez de informações básicas sobre o funcionamento 

dessas proteínas também é um fator responsável por desencorajar a pesquisa. Neste 

sentido, o presente estudo contribuí para tornar mais acessível a possibilidade de uma 

intervenção farmacológica de forma racionalizada, cuja abordagem poderia ser 

dirigida em pontos estruturais específicos responsáveis pelo papel biológico do alvo, 
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ajudando desta forma na redução de gastos e tempo para alcançar o tratamento 

adequado para as duas espécies de importância mundial para a saúde pública.  
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