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RESUMO
A produção mundial de plásticos aumenta a cada ano, uma vez que este
material é amplamente utilizado em vários segmentos da vida cotidiana. A
gestão dos resíduos, sendo o produto final ou o sobra de matéria-prima,
geralmente envolve acumulação em aterros, incineração ou processos de
reciclagem. Os poliuretanos (PU), descobertos por Otto Bayer em 1937, são
amplamente usados em diversos materiais. Na indústria de espumas de
poliuretano, o resíduo de matéria-prima pode ser triturado e reincorporado na
produção. No entanto, alguns métodos de degradação não podem ser
aplicados para a reciclagem de poliuretanos, devido à liberação de subprodutos
tóxicos. Algumas enzimas são capazes de degradar poliuretanos de forma
eficiente, diminuindo a quantidade de resíduos, além de formarem produtos
com valor comercial agregado. Sendo assim, o conhecimento de enzimas com
ação sobre PU, assim como as interações enzima-polímero são bastante
importantes para entender os mecanismos de biodegradação. Neste trabalho,
foram selecionadas seis enzimas do gênero Pseudomonas, sendo as
estruturas das enzimas amidase (PDB-ID 2UXY), lipase (PDB-ID 2Z8X) e
protease (PBD-ID 1GA6) obtidas no Protein Data Bank. As enzimas poliuretano
esterase A e B (pueA e pueB) e poliuretano lipase A (pulA) foram construídas
por modelagem molecular por homologia. Foi realizada docagem molecular
dessas enzimas com treze ligantes diferentes. Todos os ligantes apresentaram
interações favoráveis com as enzimas testadas, além de estarem localizados
em sítios específicos. Além disso, foram realizadas simulações por dinâmica
molecular das enzimas, livres e complexadas com o monômero PU-MDI em
duas posições ou conformações diferentes. A interação com o monômero de
PU não acarretou alterações significativas nas enzimas e, de modo geral, foi
estável para todos os sistemas simulados.
Palavras-chave: poliuretanases, poliuretanos, dinâmica molecular,
docagem molecular, degradação enzimática.
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ABSTRACT
The global production of plastics increases every year, because these materials
are widely used in several segments of the modern life. The waste
management, being the final product or the residue of raw material, usually
involves accumulation in landfills, incineration, and recycling processes.
Polyurethanes (PU), discovered by Otto Bayer in 1937, are used in a huge
range of products. At polyurethane foams industry, the waste of raw material
can be crushed and reintroduced into production. However, some degradation
methods cannot be applied for the recycling of polyurethanes, due to the
release of toxic by-products. Some enzymes are able to efficiently degrade
polyurethanes, decreasing the amount of waste and generating products with
commercial value. Therefore, the knowledge of enzymes that act on
polyrethanes, as well as the enzyme-polymer interactions are quite important to
understand the biodegradation mechanisms. In this work, six enzymes of genus
Pseudomonas were selected, and the structures of amidase (PDB-ID 2UXY),
lipase (PDI-ID 2Z8X) and protease (PDB-ID 1GA6) were obtained from Protein
Data Bank. The polyurethane esterase A and B (pueA and pueB) and
polyurethane lipase A (pulA) enzymes were built by homology molecular
modeling. Dockings were carried out with these enzymes and thirteen different
ligands. All ligands showed favorable interactions with the tested enzymes and
were located in specific sites. Beyond that, molecular dynamics simulations
were carried out with these enzymes, free and complexed with PU-MDI
monomer in two different positions or conformations. The interaction with PU
monomer did not lead to significant changes in the enzymes and, in general,
this interaction was stable for all simulated systems.
Key-words: polyurethanases, polyurethanes, molecular dynamics, docking,
enzymatic degradation.
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1. Introdução

A produção mundial de plásticos aumenta a cada ano, especialmente a
partir da década de 90, uma vez que este material é amplamente utilizado em
vários segmentos da vida cotidiana.1 Com isso, o descarte de lixo também
aumenta consideravelmente. 2,3
O gerenciamento dos resíduos produzidos normalmente envolve a
acumulação em aterros sanitários, incineração e, em alguns casos, a
reciclagem.4 Os processos mecânicos de reciclagem ainda são os mais
usados, no entanto, outras formas de recuperação dos rejeitos também devem
ser buscadas e estudadas afim de minimizar os impactos causados pelo
acúmulo dos materiais poliméricos.5
Obviamente, a busca por materiais biodegradáveis é bastante
importante. No entanto, os produtos existentes, com processos de fabricação
bem estabelecidos e propriedades já conhecidas, não serão descartados. Isso
faz com que a busca por métodos para sua degradação sejam extremamente
importantes.
Os poliuretanos (PU), descobertos por Otto Bayer em 1937, são
fabricados pela poliadição de isocianatos e polióis e exibem aplicações
diversificadas de acordo com suas características químicas e morfológicas,
apresentando comportamento termoplástico, elastomérico e termorígido. Na
indústria de espumas de poliuretanos por exemplo, os resíduos gerados na
produção podem ser triturados e reincorporados como matéria-prima. Os
resíduos provenientes de produtos acabados, devido à presença de diversos
aditivos e outros materiais na sua composição, devem ter seu descarte
cuidadosamente planejado a fim de evitar contaminação ambiental ou dano à
saúde da população.6
A eficiência catalítica das enzimas é especialmente conhecida nos
processos biológicos convencionais, no entanto, já são bastante utilizadas em
diversos processos industriais, como na indústria alimentícia por exemplo. 7,8
A degradação enzimática da celulose já tem inúmeros estudos
realizados, sendo este mecanismo bastante detalhado na literatura atual.
11

9–

Além da diminuição da acumulação de resíduos em aterros sanitários, os
1

processos de degradação enzimática podem gerar produtos intermediários com
potencial valor econômico.12,13
A reciclagem convencional aplicada aos resíduos de espumas de PU
apresenta dificuldades, especialmente pela diversidade de formulações, mas
também pelo baixo custo desses resíduos, o que torna esse processo
economicamente desestimulado. Uma alternativa para a redução do impacto
ambiental produzido seria o uso de matéria-prima de fonte renovável, como
polióis de fonte vegetal, por exemplo. 14 Porém, a incorporação de aditivos para
melhorar as propriedades dos produtos acabados resulta, de maneira geral, em
resistência desses materiais à degradação microbiana. Apesar disso, diversos
estudos envolvendo a ação tanto de fungos quanto de bactérias sobre PUs
estão sendo realizados como alternativas para o processamento dos resíduos
gerados.15 Portanto, o conhecimento dos mecanismos enzimáticos envolvidos
na biodegradação é fundamental para eficiência desses processos.

6

A análise das interações entre as enzimas e os seus substratos não
naturais, permite descrever mais detalhadamente os mecanismos envolvidos
nas degradações enzimáticas, além de permitir a proposição de novos alvos.
Através de mutações, por exemplo, pode-se aumentar a eficiência dos
processos de degradação, de acordo com cada substrato. Além disso, a
construção de enzimas de acordo com substratos específicos permitiria
aumentar ainda mais a funcionalidade de uma determinada enzima, otimizando
os processos de degradação.16–19

2

2. Poliuretanos
2.1.

Estrutura

Os

poliuretanos

(PUs)

foram

descobertos

por

Otto

Bayer

e

colaboradores, em 1937, inicialmente realizando reações com diisocianatos
alifáticos e diaminas, resultando em poliuréias. A reação dos diisocianatos com
glicol resultou em um polímero com propriedades interessantes, os
poliuretanos. A produção de PUs se tornou comercialmente importante, a partir
da década de 50, com o início da produção industrial de poliisocianatos.
20,21

Inicialmente o foco dos poliuretanos eram a obtenção de fibras. Os PUs

são polímeros de adição, formados a partir da reação de poliisocianatos (R1) e
polióis (R2), formando o grupamento uretano (em verde na Figura 1,
desenhada pela autora no servidor MarvinSketch22)

Figura 1: Formação da ligação uretano (destacada em verde), a partir de
diisocianato (R1) e diól (R2).
Muitos polímeros são compostos de uma estrutura simples de repetição,
ou seja, um único monômero. No caso dos PUs mais estruturas estão
envolvidas, por isso, um número muito grande de materiais pode conter
poliuretano em sua estrutura. 23

A

grande

variedade

de

combinações

possíveis gera produtos com características químicas e morfológicas tão
diversificadas que o poliuretano (PU) pode apresentar comportamento
termoplástico, termorrígido e elastomérico, produzindo materiais com uma
ampla gama de aplicações. Diversos materiais que demandam estruturas leves
são constituídos de PU, além de produtos para revestimento de alta qualidade
e também adesivos flexíveis.20,24
Em

geral,

os

PUs

apresentam

duas

regiões

distintas

bem
3

caracterizadas, sendo uma o segmento rígido, proveniente da porção
isocianato, e outra denominada flexível, formada pelos grupos polióis
(poliéteres ou poliésteres). Em geral, o segmento rígido é cristalino e o
segmento flexível é amorfo,

6,15

As propriedades dos poliuretanos dependem

dos segmentos rígidos e flexíveis que por sua vez dependem das
características moleculares que os constituem. A escolha dos dióis e isocianato
permite a produção de materiais com as mais diversificadas propriedades. Por
exemplo, pode ir de elastômeros a plásticos rígidos, simplesmente variando o
diol dominante de uma molécula de cadeia longa flexível a uma molécula
pequena como etilenoglicol. A reticulação das cadeias, bem como sua
composição estabelecem as propriedades térmicas, sendo que a maioria dos
materiais é termorrígido, isto é, depois de prontos não podem ser remodelados
por aquecimento sem degradação. No entanto, alguns elastômeros de PU são
termoplásticos, com propriedades entre as borrachas e os plásticos em geral.
Os diisocianatos aromáticos mais importantes são o TDI (do inglês,
toluene diisocyanate) e o MDI (do inglês, methylene diphenyl diisocyanate). O
isocianato TDI é encontrado muitas vezes como uma mistura de TDI-2,4 e TDI2,6 (Figura 2). Dentre os alifáticos, estão o HDI (do inglês, hexamethylene
diisocyanate) e o H12MDI ou HMDI (do inglês, hydrogenated methylene
diphenyl diisocyanate) (Figura 3).
Com relação aos dióis, os mais comuns são dióis dos tipos poliéter e
poliéster, no entanto, policaprolactonas e policarbonatos também podem ser
usados para a produção de materiais com aplicações específicas. Outros
aditivos podem ser incluídos na cadeia a fim de agregar propriedades
especiais.
Em geral, os PUs lineares apresentam fases flexíveis e rígidas bem
separadas, apresentando comportamento termoplástico e elastomérico. Já os
polímeros ramificados ou reticulados são termorrígidos. Materiais usados como
isolante térmico, são produzidos, em geral, com PU do tipo poliéter. Já na
indústria automotiva, como material estrutural, são usados PUs do tipo
poliéster.

4

Figura 2: Estrutura dos isocianatos aromáticos mais comuns: (A) MDI, (B) TDI2,4 e (C) TDI-2,6

Figura 3: Estrutura dos isocianatos alifáticos mais comuns: (A) HDI e
(B) HMDI.
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2.2.

Aplicações

Materiais a base de poliuretanos apresentam grande importância na vida
humana hoje em dia. Nossas roupas, sapatos, automóveis, móveis ou
eletrodomésticos tem algum componente a base de PU. A combinação da
elasticidade das borrachas com a resistência dos plásticos permite aplicações
muito diversificadas. 24
A ideia inicial para o uso dos PUs era como fibras elastoméricas. Hoje
em dia, os elastômeros de PU são usados em materiais com alta performance
dinâmica, baixo desgaste, alta resiliência (caráter elástico do material), alta
resistência a óleos. Além disso, revestimentos e pinturas de alta qualidade são
produzidos a partir de PUs, incluindo acabamento automotivo, que requer
durabilidade e resistência. Além disso, PUs também podem ser usados como
adesivos e materiais isolantes.

Os elastômeros de PU são resistentes a

abrasão, intempéries, compressão (resiliência), impactos. Um dos aditivos
usados na fabricação de PUs são retardantes de chamas, agentes de
expansão (espumas). 25
Em 2011, cerca de 5% (14 milhões de toneladas) do consumo global de
polímeros foi usado para a produção de matéria-prima para PU, poliisocianatos
e polióis.20 Segundo o Conselho Americano de Química, a indústria de
poliuretanos dos Estados Unidos gera diretamente U$ 37,9 bilhões em
produção e 55.600 empregos na fabricação de matérias-primas e produtos de
poliuretano (dados até 2017). Além disso, geram mais de 214.000 empregos e
quase U$ 50 bilhões em outros setores da economia, indiretamente ligados ao
PU. 26
O uso de PU na fabricação de espumas supera os demais produtos,
demandando o consumo de 66% da matéria-prima utilizada na produção total
de PUs.

20

Na fabricação das espumas, a etapa inicial consiste na reação entre

o isocianato e água, com a produção de CO 2, que é o principal agente
expansor. As espumas podem ser rígidas ou flexíveis. As espumas flexíveis são
a matéria-prima padrão pra estofamento de móveis e automóveis, colchões e
muitas outras aplicações tecnológicas, com demanda global de cerca de 36%
6

do mercado de PUs. A variedade de materiais produzidos, a durabilidade,
respirabilidade e a produção em larga escala de placas ou de materiais
moldados fazem dessa classe uma das mais importantes dentre os PUs. As
espumas rígidas consomem cerca de 30% da matéria-prima para PUs, cuja
reação entre polióis poliéter ou poliéster e o isocianato MDI produz materiais
altamente reticulados e com poros pequenos. A densidade das espumas
rígidas pode ser ajustada por meio da incorporação adicional de agentes
expansores ou formação de CO2. As espumas rígidas podem ser usadas tanto
como isolantes ou material estrutural, sendo usadas na indústria de construção
civil, refrigeração e de tubulações.
Os PUs, devido à sua excelente biocompatibilidade, também são
amplamente usados na área biomédica, como materiais para tratamento de
doenças cardiovasculares, implantes ósseos e de cartilagem, administração
controlada de fármacos e regeneração de tecidos. 27–29
2.3.

Estudos Computacionais
Dentre os artigos científicos sobre poliuretanos, uma pequena parte

aborda metodologias computacionais no estudo desse polímero.
A formação de ligações de hidrogênio entre os segmentos rígidos (R) ou
entre os segmentos rígidos e flexíveis (F) determinam as propriedades
mecânicas dos polímeros. Os segmentos rígidos amorfos, em que a formação
de ligações de hidrogênio é menor, são mais suscetíveis à mistura com os
segmentos flexíveis, acarretando perda das propriedades elastoméricas.
Sendo assim, em 2002, Yilgör e colaboradores30 realizaram estudos com
cálculos quânticos para avaliar ligações de hidrogênio intermolecular de
pequenas moléculas, simulando interações entre segmentos rígidos entre si e
rígidos com flexíveis. Nesse caso, os cálculos mostraram a competição entre
ligação de hidrogênio entre segmentos R-R e R-F, indicando mistura de fases e
consequentemente possível perda de propriedades mecânicas. De forma
semelhante, Zhang e colaboradores, em 2010, estudaram ligação de
hidrogênio intermolecular entre pequenos monômeros de PU a base do
isocianato MDI.31 A formação das ligações de hidrogênio entre a porção rígida
7

(isocianato) e flexível foi menos intensa do que as ligações de hidrogênio entre
segmentos R-R. Este é um indicativo de que pode ocorrer uma maior
separação entre as fases, levando ao aumento da elasticidade. Em 2014, um
estudo semelhante foi realizado com monômeros contendo três isocianatos
diferentes (TDI-2,4, TDI-2,6 e HDI), onde foi possível observar que a ligação de
hidrogênio entre o segmento rígido do monômero com isocianato TDI-2,4 foi
mais forte que para os demais.32 Erekkath e Sreejalekshmi, em 2018 realizaram
estudos computacionais usando DFT para avaliar ligações de hidrogênio entre
segmentos rígidos e flexíveis, com modelos de PU derivados de TDI e
MDI.33 Esses estudos fornecem informações importantes a respeito das
interações entre segmentos rígidos e flexíveis em poliuretanos, o que pode
auxiliar o projeto de novos materiais, com melhores propriedades mecânicas.
Além disso, Cysewski e colaboradores, em 2007, e Çoban e Konuklar,
em 2011, estudaram a formação da ligação uretano entre o etileno glicol e o nbutanol, respectivamente, com diferentes isocianatos, usando Teoria do
Funcional da Densidade (DFT).34,35 A análise dos mecanismos de formação da
ligação uretano a partir de isocianatos diferentes fornece informações a
respeito da viabilidade das reações, além da estabilidade dos produtos. Isso
contribui com o planejamento de materiais novos ou mesmo para a otimização
de processos de síntese já estabelecidos.
Simulações por dinâmica molecular (DM) foram realizadas em 2004, por
Repáková e colaboradores,36 para avaliar propriedades estruturais de
poliuretanos derivados dos isocianatos MDI e TDI com dióis diferentes com
grupamentos que podem conferir características de cristal líquido ao polímero.
Os sistemas contendo dióis sem grupos mesogênicos exibiram apenas
transição entre os estados cristalino e isotrópico. Já os sistemas com o
isocianato TDI e diol com cadeia lateral contendo grupo fenila ou O-n-C 8H17
apresentaram comportamento térmico de cristal líquido.
Em 2012, Rahmati e colaboradores37 também realizaram simulações
computacionais (dinâmica molecular e Monte Carlo) para avaliar propriedades
estruturais de membranas de poliuretanos constituídas de cadeias com
diferentes graus de polimerização (de 5 a 100). A separação através de
membranas é uma técnica promissora tanto para proteção ambiental e
8

produção de água potável quanto para aplicações médicas. Para as
membranas estudas, quanto maior o grau de polimerização da cadeia, maior a
adsorção.
Além da separação de compostos tóxicos em soluções aquosas, a
separação de gases em membranas poliméricas também tem sido objeto de
estudos. Assim, Amani e colaboradores, em 2014,38 estudaram, usando
dinâmica molecular e Monte Carlo, propriedades estruturais de membranas de
PU (contendo isoforona diisocianato (IPDI) e politetrametileno glicol), bem
como a permeabilidade de gases nesses sistemas. A alteração nos segmentos
rígidos promoveu variação no coeficiente de solubilidade e na permeabilidade
dos gases nas diferentes membranas.
Um dos poucos estudos envolvendo poliuretano com biomoléculas foi
realizado por Panos e colaboradores, em 2012, onde foi realizada a simulação
da fibronectina, um peptídeo com 93 aminoácidos, sobre uma superfície de
poliuretano.39 Neste estudo, poliuretanos cristalino (contendo o isocianato HDI
e polietilenoglicol (PEG)) e amorfo (com HDI e óleo de mamona (CO)) foram
selecionados. Na superfície PEG-HDI ocorre competição entre a adsorção de
moléculas de água e da fibronectina. Já na superfície CO-HDI, a presença de
água aumenta a afinidade para a adsorção da fibronectina nesta superfície
mais hidrofóbica. De maneira análoga, Kurkcuoglu e colaboradores, em 2017,
avaliaram a interação da albumina do soro bovino (BSA) com PU, usando
simulações por dinâmica browniana, onde foi verificado que a distribuição entre
segmentos rígidos e flexíveis, assim como a composição do polímero,
interferem na adsorção da BSA na superfície do PU. 40
Sendo assim, os estudos computacionais fornecem informações
importantes sobre as interações entre os diferentes segmentos dentro da
cadeia polimérica, bem como do polímero com outros compostos, incluindo
biomoléculas, levando à otimização das propriedades, bem como o
planejamento de novos materiais.
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3. Degradação enzimática
As enzimas são proteínas capazes de catalisar inúmeras reações
bioquímicas, sem as quais a vida seria impossível. Embora a eficiência
catalítica de um grande número de enzimas seja bastante conhecida, seus
mecanismos de ação nem sempre são plenamente esclarecidos. 41,42
Em 1953, Frederick Sanger determinou pela primeira vez a sequência
completa de um polipeptídio, o hormônio insulina bovina. Desde então, a
elucidação de sequências não para de crescer. O conhecimento da estrutura
primária de uma proteína é de grande importância para o conhecimento de seu
mecanismo biológico e suas relações evolutivas. Além da estrutura primária, o
arranjo tridimensional é fundamental para sua atuação eficiente. Desse modo,
os processos enzimáticos requerem conhecimento estrutural da enzima como
um todo, uma vez que não é somente a região do sítio ativo de uma
determinada enzima que interfere na sua capacidade catalítica. 43
A nomenclatura, bem como a classificação funcional das enzimas foi
sistematizada pela IUBMB (do inglês, International Union of Biochemistry and
Molecular Biology) de acordo com a natureza das reações que catalisam,
recebendo uma numeração denominada EC – do inglês, Enzyme Commission:
EC 1, oxidorredutases; EC 2, transferases, EC 3, hidrolases; EC 4, liases; EC
5, isomerases; EC 6, ligases; EC 7, translocases.
Além das reações bioquímicas naturais em que atuam, as enzimas
podem ser usadas como biocatalisadores em processos industriais para
aumentar a eficiência e sustentabilidade dos mesmos, como nas indústrias
alimentícia e farmacêutica por exemplo.17,41,44–47
Processos de biorremediação envolvem o conhecimento de como os
compostos são metabolizados pelos micro-organismos. Além disso, para o
desenvolvimento de novas técnicas, a pesquisa por novos organismos e como
ocorrem as interações com seus substratos é bastante importante, podendo
inclusive ser auxiliada pela engenharia genética para a otimização das
capacidades metabólicas envolvidas.2,15
A ação de micro-organismos sobre materiais poliméricos pode ocorrer
por meio de efeito biofísico, onde ocorre o crescimento celular sobre o
10

polímero; bioquímico, onde a ação sobre o polímero é causada pela produção
de metabólitos que agem sobre o material; ação enzimática direta, onde as
enzimas promovem a reação utilizando o próprio polímero como substrato,
levando à quebra da cadeia polimérica.15,68
Hoje em dia, pesquisas envolvendo enzimas em processos de
biodegradação de materiais poliméricos são bastante numerosos. 55,56 Estudos
da degradação do poli(etileno tereftalato) (PET) são amplamente realizados. 57–
61

Além disso, estudos sobre a degradação de outros materiais poliméricos

também estão sendo realizados: a degradação de poli(butileno adipate-cotereftalato) (PBAT);62 de polipropileno (PP) por micro-organismos, Bacillus sp. e
Rhodococcus sp.;63 de poli(succinato de butileno) (PBS), por Pseudomomas
cepacia;59 poliestireno por larvas de Tenebrio molitor;65 degradação de
polietileno por bactérias;
envolvendo

66

e de poli(hidroxi butirato) (PHB). 67 Pesquisas

micro-organismos

na

biodegradação

de

outros

poluentes

ambientais também tem crescido bastante.51–54
Recentemente, em 2018, pelo menos dois estudos independentes, de
Austin e colaboradores69 e Joo e colaboradores70 determinaram a estrutura
tridimensional de uma enzima, denominada PETase, envolvida na degradação
de poli(etileno tereftalato), PET, um polímero amplamente usado nos dias
atuais. Ambas são de Ideonella sakaiensis e pertencem a família das α-β
hidrolases, e suas estruturas foram determinada por difração de raios X com
resolução de 0,92 Å e 1,5 Å, respectivamente. Além disso, seu sítio ativo
contém a tríade Ser160-Asp206-His237. A partir das estruturas determinadas é
possível o refinamento dos estudos de degradação. 71
Na degradação de celulose, as enzimas associadas a esses processos,
as celulases, são amplamente estudadas, 11,48 assim como outras enzimas com
potencial biotecnológico.46,49,50
Nesse contexto, métodos in silico auxiliam os estudos, seja na obtenção
das estruturas das enzimas, na avaliação de sítios ativos, cavidades de
ligação, interações com inibidores ou substratos. 72–76

3.1.

Degradação enzimática de poliuretanos
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Dentre as enzimas com potencial ação sobre PU estão as hidrolases,
EC 3, cujas reações são mediadas por água, especialmente as subclasses EC
3.1, esterases e lipases; EC 3.4, proteases e EC 3.5, amidases.
A degradação de poliuretanos via micro-organismos começou a ser
estudada na década de 60, com intuito inicial de limitar a deterioração dos
produtos fabricados.6 Darby e Kaplan, em 1968, realizaram estudos de
degradação microbiana de PU, por meio da ação de fungos. 77 Além disso, a
degradação da ligação uretano por meio de micro-organismos também é
estudada para compostos potencialmente tóxicos, os carbamatos, que podem
ser encontrados em bebidas alcoólicas como vinho e saquê, sendo alguns
carbamatos usados como pesticidas.78–81
De maneira geral, os PUs do tipo poliéster apresentam maior
suscetibilidade à ação de micro-organismos. A degradação microbiana
depende da orientação molecular, cristalinidade, reticulação do polímero, mas
principalmente da presença de grupamentos químicos que permitam a
interação com enzimas capazes de degradar o material. 82,83
Howard e Blake, 1998, realizaram ensaios experimentais com
Pseudomonas fluorescens, onde foi possível observar o crescimento desse
micro-organismo a partir do consumo de poliuretano do tipo poliéster. A enzima
responsável pela degradação, denominada poliuretanase, foi determinada
como extracelular.82
A degradação de PU poliéster também foi efetuada em trabalhos com
Comamonas

acidovorans,

em

resultados

obtidos

por

Akutsu

e

colaboradores.84 Nesse caso, foi sugerido que a degradação ocorreria em duas
etapas, a adsorção na superfície do PU, seguida da hidrólise da ligação éster,
assim, a enzima, isolada e purificada, foi determinada como esterase.
O consumo de poliuretanos como única fonte de carbono também foi
testado também para fungos endofíticos (Pestalotiopsis microspora), onde foi
sugerida a hipótese de que a enzima responsável por esta degradação seria
extracelular e da família das serino hidrolases. 2 Além disso, outros fungos
filamentosos também foram avaliados na degradação de PU, sendo que nesse
caso foi possível indicar que uma enzima de Trichoderma sp foi a responsável
12

pela quebra da ligação entre carbono e nitrogênio, sendo portanto considerada
uma urease.85
Recentemente, foi avaliada a atividade de degradação de PU usando
hidrolases comerciais, cuja ação levou à recuperação de precursores que
podem servir de matéria-prima para a síntese de novos materiais. 86
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4. Objetivos
A crescente demanda populacional por materiais de consumo e o
consequente aumento da produção de resíduos faz com que a busca por
métodos de remediação ambiental sejam extremamente importantes. Algumas
estratégias

incluem

processos

de

biorremediação,

onde

as

enzimas

desempenham papel fundamental. Sendo assim, destacam-se abaixo o
objetivo geral e os objetivos específicos do presente trabalho.

4.1.

Objetivo geral

Propor e estudar enzimas com potencial atividade para a degradação de
poliuretanos (PU), bem como suas interações com monômeros de PU, por
meio de ferramentas e métodos computacionais.

4.2.

Objetivos específicos

•

Selecionar enzimas com potencial atividade sobre PU;

•

Construir os modelos 3D das enzimas cujas estruturas não foram
determinadas;

•

Avaliar a qualidade dos modelos;

•

Estudar as interações de ligantes derivados de PU com as enzimas
selecionadas, avaliando a intensidade e modo das interações;

•

Avaliar propriedades das enzimas e do monômero PU-MDI ao longo do
tempo;
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5. Metodologia
No presente trabalho são utilizados métodos computacionais para
estudar enzimas com potencial ação sobre resíduos de poliuretano. A obtenção
das estruturas, tanto de enzimas, quanto de ligantes, é o primeiro passo para a
ser realizado, uma vez que a maioria dos programas requerem arquivos de
entrada com as coordenadas de suas posições espaciais.
5.1.

Obtenção das estruturas

As metodologias computacionais aplicadas neste trabalho requerem
como ponto de partida estruturas pré-determinadas. Os resíduos de PU foram
desenhados em programas específicos e tiveram suas estruturas otimizadas.
Com relação às enzimas, foram selecionadas hidrolases. As enzimas
selecionadas cujas estruturas não estão depositadas em bancos de dados
foram construídas por modelagem molecular por homologia.
As imagens em duas dimensões foram geradas com servidor
MarvinSketch22 e as imagens tridimensionais dos ligantes e das enzimas foram
geradas com PyMol87 ou com o AutoDock Tools (ADT)88.

5.1.1.

Ligantes

Para o presente trabalho foram selecionados resíduos de PU, cuja parte
flexível (diol) foi mantida constante e avaliadas diferentes estruturas de
isocianatos (parte rígida). O diol escolhido foi do tipo poliéster, uma vez que
essa é a espécie mais suscetível à ação enzimática. Este diol é formado pela
reação do butanodiol (BDO), Figura 4A, com ácido adípico (ADÍPICO), Figura
4B, resultando no butileno adipato (PBA), Figura 4C.
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Figura 4:Estrutura dos ligantes (A) butanodiol, (B) ácido adípico e (C) butileno
adipato.
Os isocianatos escolhidos são: HDI, HMDI, MDI, TDI-2,4 e TDI-2,6, cujas
estruturas estão mostradas na Figura 5. A combinação desses isocianatos com
o PBA resultou no ligante denominado monômero de poliuretano (PU): PU-HDI,
monômero de PU com diol PBA e isocianato HDI, e de maneira análoga: PUHMDI, PU-MDI, PU-TDI24 e PU-TDI26, mostrados na Figura 6.
Para o refinamento do estudo, além dos isocianatos e monômeros de
PU foram usados como ligantes o próprio ADÍPICO, o BDO e o PBA, moléculas
que são blocos formadores do monômero de PU.
Todos os ligantes foram construídos com programa GaussView 4.1

89

e

tiveram sua geometria otimizada com GAUSSIAN 09 90, método DFT (do inglês,
Density Funcional Theory), B3LYP-6-31G(d,p).
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Figura 5: Estrutura dos ligantes isocianatos: (A) HDI, (B) HMDI, (C) MDI, (D)
TDI24 e (E) TDI26.
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Figura 6: Estrutura dos ligantes monômeros de PU: (A) PU-HDI, (B) PU-HMDI,
(C) PU-MDI, (D) PU-TDI24 e (E) PU-TDI26.

5.1.2.

Enzimas

No presente trabalho foram selecionadas enzimas da classe das
hidrolases (EC 3), do gênero Pseudomonas. Dentro dessas hidrolases, as
18

subclasses esterase e lipase (EC 3.1.1.3), protease (EC 3.4.23.37) e amidase
(EC 3.5.1.4).
5.1.2.1.

Banco de dados

As estruturas tridimensionais das enzimas amidase, lipase e protease
foram obtidas no banco de dados de estruturas PDB (do inglês, Protein Data
Bank), PDB-ID 2UXY 91, PDB-ID 2Z8X 92 e PDB-ID 1GA6 93 , respectivamente.

5.1.2.2.

Modelagem por homologia

O conhecimento estrutural de receptores proteicos é fundamental para o
entendimento dos mecanismos a que estão associados, e é necessário não
somente para os ensaios in silico, mas também para os experimentos in vitro. A
obtenção da estrutura terciária a partir da estrutura primária, ou modelagem ab
initio, é um dos maiores desafios da biologia molecular atualmente, no entanto,
a construção de estruturas 3D a partir de moldes existentes tem proporcionado
resultados de sucessos, a um custo computacional bem menor.

94

A modelagem molecular por homologia, também denominada de
modelagem molecular comparativa, é um método computacional para a
obtenção de estruturas 3D de proteínas, partindo-se de modelos existentes,
cujas estruturas já estão depositadas em bancos de dados, como o PDB, por
exemplo. Essa metodologia tem por base algumas constatações observadas
nos processos evolutivos, tais como: identidade na sequência de aminoácidos
leva à uma semelhança estrutural e de função; estruturas internas, como αhélices e folhas-β, em geral são conservadas em proteínas homólogas;
estruturas como alças podem representar as maiores diferenças entre as
homólogas.
Proteínas homólogas são derivadas de um ancestral comum, e podem
ter suas sequência de aminoácidos idêntica, semelhante ou dissemelhante, o
que é verificado pelo percentual de identidade. Assim, pode-se inferir que a
similaridade na estrutura primária entre duas proteínas homólogas leve a uma
semelhança

estrutural

entre

elas.

Conhecendo-se

então

a

estrutura
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tridimensional de uma delas, pode-se obter a outra, usando método de
modelagem molecular por homologia, que tem como protocolo básico os
seguintes passos:
•

obtenção da estrutura primária da proteína alvo

•

busca por homólogas com estrutura 3D conhecida (moldes)

•

alinhamento das estrutura primárias do alvo com os moldes

•

construção dos modelos para a proteínas alvo

•

validação dos modelos obtidos
Para proteínas com mais de 80 resíduos de aminoácidos, uma

identidade igual ou superior a 25% é provável que as proteínas tenham
estrutura

tridimensional semelhante, assim, é possível a obtenção de um

modelo 3D satisfatório para a proteína alvo.94
A partir da seleção das proteínas homólogas adequadas, é realizado o
alinhamento múltiplo das estruturas primárias do alvo com os moldes
escolhidos. No alinhamento, é possível observar a conservação ou variação
dos domínios, além de detectar gaps (espaços vazios que indicam a ausência
de resíduos nos moldes ou vice-versa). Em geral, os gaps indicam regiões de
alças. 94
Uma vez determinado o melhor molde no alinhamento, é feita a
modelagem propriamente dita, isto é, a construção do modelo 3D da proteína
alvo a partir do molde conhecido. A construção dos modelos é realizada por
meio do alinhamento de uma estrutura molde, cuja estrutura tridimensional seja
conhecida, a partir da qual é gerado um conjunto de restrições espaciais que
servirá de base para o reconhecimento do padrão de enovelamento do modelo
a ser gerado.95
Os modelos gerados devem ser validados, isto é, devem apresentar
uma qualidade mínima, segundo padrões estereoquímicos, para que possam
ser considerados a estrutura 3D da proteína alvo.
A partir

de

trabalhos

Pseudomonas fluorescens

96

envolvendo

a

degradação

de

e também Pseudomonas chlororaphis,

PU

por

97,98

em

que foram isoladas e purificadas enzimas específicas envolvidas no processo,
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foram obtidas as sequências de três enzimas denominadas poliuretanases:
pueA (poliuretano esterase A), pueB ( poliuretano esterase B) e pulA
(poliuretano lipase A). Essas enzimas não tem estruturas tridimensionais
resolvidas. No entanto, a partir da sequência de nucleotídeos depositadas no
GenBank foi possível a obtenção das estruturas tridimensionais de cada uma
delas por meio de modelagem molecular por homologia.
As etapas necessárias para a obtenção das estruturas são descritas
abaixo e foram realizadas com auxílio de programas ou servidores na internet
bem estabelecidos na área de modelagem por homologia.
A enzima pueA, de Pseudomonas chlororaphis, apresenta 617 resíduos
de aminoácidos.99 A enzima pueB, de Pseudomonas chlororaphis, apresenta
567 resíduos.100 A enzima pulA, de Pseudomonas fluorescens, apresenta 451
resíduos.96 As sequências de nucleotídeos dessas enzimas foram depositadas
no banco de dados GenBank,101 acessos AF069748 e AF188366, AF144089
respectivamente. A estrutura primária foi obtida também no GenBank, acessos
AAD22743.1, AAF01331 1 e AAF66684.1, respectivamente.
A partir da sequência de aminoácidos das proteínas foi possível efetuar
a busca por proteínas homólogas, realizada com o servidor BLAST com
algoritmo BLASTp.102,103
A partir dos resultados obtidos no BLAST, foram selecionadas cinco
estruturas homólogas para o alinhamento com os alvos, com o programa
AliView.104 A análise do alinhamento leva em conta não somente a identidade e
similaridade dos resíduos, mas também a cobertura, que pode levar ao maior
ou menor número de gaps.
Para cada enzima foram escolhidos um único molde, de acordo com o
melhor alinhamento e a melhor resolução experimental.
O software usado para a construção dos modelos foi o MODELLER
9.18.95 Para cada alvo, foram gerados 10 modelos diferentes. Esses modelos
foram submetidos à análise estereoquímica com PROCHECK (disponível em
http://www.ebi.ac.uk/thornton-srv/databases/pdbsum/Generate.html). 105 e Verify3D.106
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5.2.

Docagem Molecular

A docagem molecular é uma metodologia computacional cujo objetivo
principal é predizer o modo (conformações diferentes) de uma interação
ligante-receptor, e também fazer uma estimativa da intensidade desta interação
(energia livre, quanto mais negativa a energia, mais favorável é a interação).
Essa é uma ferramenta bastante usada na área de Planejamento Racional de
Fármacos.107
Os arquivos de entrada, tanto dos ligantes quanto das enzimas foram
preparados com o programa AutoDock Tools (ADT).

88

Para os ligantes foram

adicionados os hidrogênios polares e para os receptores todos os hidrogênios,
além disso, cargas de Gasteiger foram adicionadas. As docagens foram
realizadas com grid cego, onde o grid foi construído de modo a cobrir toda a
enzima. Como as enzimas selecionadas apresentam tamanhos diferentes, os
grids também tem tamanhos diferentes, conforme dados da Tabela 1. Todas as
docagens foram realizadas com AutoDock Vina.107
Tabela 1: Número de pontos do grid e coordenadas do centro do grid para a
docagem das enzimas selecionadas.
Número pontos do grid
Coordenadas do centro
enzima
x
y
z
x
y
z
lipase

85

85

85

4,855

3,075

26,226

pueA

85

85

85

-6,260

2,586

22,984

pueB

85

85

85

2,532

4,803

29,385

pulA

75

75

75

1,434

-14,579

16,774

amidase

75

75

75

29,304

36,767

28,804

protease

60

60

60

34,084

18,156

12,288

O servidor DogSiteScorer foi utilizado para identificar cavidades de
ligação em potencial para a interação com ligantes que possam as enzimas e
também para calcular propriedades geométricas e físico-químicas dessas
cavidades, como volume, superfície, profundidade e hidrofobicidade. O servidor
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também calcula o escore de ligante (termo oriundo do inglês ligandability).
A caracterização das propriedades estruturais e químicas de uma
proteína é importante para a análise de suas interações com pequenos
ligantes. Estudos mostram que os ligantes geralmente interagem com proteínas
em regiões bem definidas, os chamados sítios ativos. A medida do potencial
com o qual uma molécula interage com um alvo, chamada druggability (termo
em inglês usado na área farmacêutica para designar um composto com
potencial

ação

farmacológica)

ou

ligandability

(termo

em

inglês

da

biotecnologia análogo à druggability) também é importante. Esta capacidade de
uma cavidade ser alvo para fármacos é medida com valores de 0 a 1 e quanto
maior o valor, mais favorável é o sítio, sendo considerado como ponto de corte
o valor de 0,5. Além disso, um grande volume, uma alta profundidade e alta
hidrofobicidade são características favoráveis em uma cavidade de ligação.

5.3.

Dinâmica molecular

A metodologia de Dinâmica Molecular (DM) é uma ferramenta
computacional que permite avaliar a evolução temporal de um dado sistema,
considerando-se os fundamentos da Mecânica Clássica. O comportamento do
sistema é estudado a partir do comportamento das partículas que o compõem.
Essa metodologia permite avaliar aspectos estruturais e dinâmicos de
processos em que não estejam envolvidos quebra nem formação de ligações.
108

.
Foram realizadas simulações com três sistemas diferentes: enzimas

livres e também complexadas com o ligante PU-MDI, em duas conformações
diferentes, denominadas L1 e L2. Esses complexos de cada uma das enzimas
com o PU-MDI foram obtidas a partir dos resultados da docagem molecular.
O programa usado em todas as simulações foi o GROMACS.109,110 O
campo de forças selecionado foi o Amber03,

111

modelo de água TIP3P, caixa

cúbica, meio neutro, concentração fisiológica, passo de tempo de 2 fs. As
interações eletrostáticas de longo alcance foram calculadas com algoritmo
23

PME, com raio de corte de 1,0 nm. O raio de corte para interações de Van der
Waals também foi de 1,0 nm. Os sistemas foram minimizados (algoritmo
steepest descent), em seguida foi realizada dinâmica com restrição de
posições por 100 ps. Após essa etapa, foram realizadas simulações curtas de
100 ps nas temperaturas de 100, 150, 200, 250, 298, 303 e 310 K, cada uma. A
estrutura obtida ao final da simulação de 310K foi o ponto de partida da
dinâmica propriamente dita, no ensemble NPT, por 100 ns (a temperatura de
310 K foi mantida constante com termostato V-rescale
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e a pressão de 1 bar

com barostato de Parrinelo-Rahman). 113,114 A topologia dos ligantes foi obtida
com programa AcPype.115
Tabela 2: Características da caixa de simulação das enzimas estudadas:
quantidade de aminoácidos de cada enzima, número de moléculas de água na
caixa, dimensão da caixa e número total de átomos na simulação.
Nº moléculas
Dimensão
n° total de
enzima
Nº resíduos
água*
caixa (nm)*
átomos*
lipase

617

41 627

11,1

133 834

pueA

617

41 097

11,1

132 545

pueB

567

49 408

11,7

156 844

pulA

451

34 120

10,4

109 282

amidase

341

26 979

9,4

86 390

protease

372

16 663

8,3

55 362

* média das simulações dos sistemas enzima livre, enzima + L1 e enzima + L2.

As análises realizadas a partir das trajetórias da DM foram feitas com
programas do pacote GROMACS. Considerando a análise de ligações de
hidrogênio, o programa considera os seguintes critérios geométricos: distância
entre aceptor-hidrogênio menor ou igual a 0,35 nm e ângulo entre aceptordoador-hidrogênio menor ou igual a 30°. Os gráficos foram gerados com
xmgrace. A análise da mobilidade estrutural foi realizadas com o programa
MDLovoFit116 e as figuras finais foram obtidas com PyMol.
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6. Resultados e discussões
Os resultados obtidos através das metodologias listadas no capítulo 5
serão analisados e discutidos nos capítulos abaixo.
6.1.

Modelagem por homologia

A busca por homólogos da pueA (acesso Genbank AAD22743.1)
resultou em cinco candidatos, cujas estruturas estão depositadas no PDB,
PDB-IDs 2Z8X, 2Z8Z, 2ZJ6, 2ZJ7, 2QUA. Os cinco principais homólogos da
pueB (Genbank AAF01331 1) e pulA (Genbank AAF66684.1) são os mesmos
da pueA, no entanto diferem na ordem que o Blast ordena. Para a pueB o
ordenamento do Blast foi: 2ZJ7, 2Z8X, 2Z8Z, 2ZJ6, 2QUA. Já para a pulA foi:
2Z8Z, 2Z8X, 2ZJ7, 2ZJ6 e 2QUA. Os parâmetros avaliados para a escolha dos
moldes dentre os cinco homólogos estão listados na Tabela 3.
Tabela 3: Parâmetros do BLAST para os candidatos à homólogos par pueA,
pueB e pulA.
HOMÓLOGOS
PDB-ID

2Z8X

2Z8Z

2ZJ7

2ZJ6

2QUA

Resolução (Å)

1,48

1,80

2,21

2,25

1,95

pueA
Cobertura (%)

100

100

100

100

100

Identidade (%)

79

79

79

79

64

E-value

0

0

0

0

0

pueB
Cobertura (%)

99

99

99

99

95

Identidade (%)

41

40

41

41

40

E-value

9.10

-132

-131

6.10

-132

5.10

-130

1.10

6.10-114

pulA
Cobertura (%)

100

100

100

100

97

Identidade (%)

57

57

57

57

52

E-value

5.10-155

4.10-155

6.10-155

8.10-154

4.10-127
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Além de um bom alinhamento, percentual de identidade e cobertura, a
resolução da estrutura a ser usada como molde deve ser considerada também,
o que contribui para a construção de um modelo mais acurado. Assim, o molde
selecionado para as enzimas a serem modeladas, pueA, pueB e pulA foi a
estrutura 2Z8X, uma vez que apresentou o melhor alinhamento com todas os
alvos e tem a melhor resolução experimental.
A partir do alinhamento foram gerados 10 modelos, para cada uma das
enzimas, com MODELLER. Os modelos gerados foram submetidos à análise
estereoquímica através do PROCHECK 105 e do VERIFY-3D. 106
A partir do mapa de Ramachandran que mostra os ângulos Phi-Psi para
todos os aminácidos da enzima, observam-se regiões permitidas e também
proibidas, de acordo com as características estereoquímicas de cada resíduo.
Os aminoácidos são distribuídos em regiões favoráveis (F), adicionalmente
favoráveis (AF), generosamente favoráveis (GF) ou desfavoráveis (D). Um
modelo considerado bom deve ter acima de 90% dos resíduos em regiões
favoráveis. Na Tabela 4 são mostrados o percentual de resíduos para os
modelos selecionados da pueA, pueB e pulA.
Tabela 4: Distribuição dos resíduos nas diferentes áreas do gráfico de
Ramachandran.
Regiões do gráfico de Ramachandran
modelo
F
AF
GF
D
pueA
1

93,9%

5,3%

0,6%

0,2%

2

93,7%

5,3%

0,8%

0,2%

pueB
1

90,1%

7,5%

1,9%

0,4%

2

89,5%

8,8%

1,5%

0,2%

pulA
1

91,0%

7,1%

1,6%

0,3%

2

91,5%

6,9%

1,3%

0,3%

Além do percentual de resíduos em regiões favoráveis no gráfico de
Ramachandran, foram avaliados os aminoácidos que apresentaram alguma
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distorção no comprimento de ligação padrão e também na distorções
angulares, Tabela 5.
Tabela 5: Número de distorções no comprimento e angulares para os dois
modelos da pueA, pueB e pulA.
modelo

n° distorções no comprimento de
ligação

n° de distorções angulares

pueA
1

0

0

2

0

1
pueB

1

19

19

2

15

18
pulA

1

35

19

2

30

14

Fazendo o alinhamento das estruturas tridimensionais, modelos 1 e 2,
das enzimas pueA, pueB e pulA, foram obtidos os valores de desvio quadrático
médio (RMSD) de C-α entre os dois modelos de cada enzima: para pueA 0,12
nm; para pueB 0,43 nm e para pulA 0,69 nm. É possível observar que a enzima
pueA apresenta a menor variação entre os dois modelos, enquanto que a pulA
apresenta a maior variação entre os dois modelos selecionados.
O artigo obtido a partir dos resultados da presente tese refere-se ao
assunto modelagem por homologia, bem como a dinâmica molecular da
enzimas livres, modelos 1 e 2 da pueA, pueB e pulA. Assim, os resultados são
plenamente discutidos no referido artigo, anexo a esta tese. Após o detalhado
estudo dos resultados do artigo, apenas os resultados para o modelo 1 de cada
uma dessas enzimas serão discutidos em comparação com as demais enzimas
selecionadas no decorrer dos próximos capítulos deste trabalho.
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6.2.

Características estruturais e interações com ligantes

6.2.1.

Características estruturais

A lipase, EC 3.1.1.3, de Pseudomonas sp (PDB-ID 2Z8X) é formada por
617

resíduos

de

aminoácidos

e

sua

estrutura

foi

determinada

experimentalmente em 2007, com uma resolução de 1,48 Å. Esta lipase, Figura
7A, apresenta dois domínios, o N-terminal (resíduos de 1 a 370) rico em
hélices-α e o C-terminal (resíduos de 371 a 617) rico em fitas-β. Essa região
C-terminal apresenta dois rolos-β, sendo o primeiro formado pelos aminoácidos
373 a 417 e o segundo dos aminoácidos 493 a 568. A região catalítica
apresenta a sequência de aminoácidos Ser207, Asp255 e His313

92

. A região

N-terminal apresenta duas estruturas, aminoácidos 46 ao 74 (tampa-1) e 146167 (tampa-2), que ficam na entrada do sítio catalítico, como uma tampa.
As enzima denominadas poliuretano esterase A (pueA) e B (pueB), de
Pseudomonas chlororaphis, são constituídas de 617 e 567 aminoácidos,
respectivamente. Já a enzima denominada poliuretano lipase A (pulA), de
Pseudomonas

fluorescens

tem

451

aminoácidos.

Suas

estruturas

tridimensionais foram obtidas em etapas anteriores deste trabalho (modelagem
por homologia, Capítulos 5.1.2.2 e 6.1) a partir dos sequenciamentos de
nucleotídeos depositados no GenBank, acessos AF069748, AF188366 e
AF144089.

96,99,100

Essas enzimas também apresentam uma região rica em

hélices-α e outra rica em fitas-β, Figuras 7B, C e D, além de apresentarem a
sequência do sítio ativo de serino hidrolases (Gly-His-Ser-Leu-Gly), Ser207,
Ser152 e Ser184 para pueA, pueB e pulA, respectivamente. 117
A amidase (Figura 7E), EC 3.5.1.4, de Pseudomonas aeruginosa (PDBID

2UXY)

tem

341

aminoácidos

e

sua

estrutura

foi

determinada

experimentalmente em 2007, por difração de raios X com resolução de 1,25 Å.
A estrutura biologicamente ativa é homo hexamérica (3 homodímeros). A região
N-terminal é composta por uma fita-β, enquanto a região C-terminal apresenta
cinco hélices-α conectadas por segmentos desestruturados (alças). A tríade
catalítica é composta por Glu59, Lys134 e Cys166, com a assistência de
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Glu142, Asp167, Gly191 e Tyr192 na reação de hidrólise de substratos
naturais.91
A protease (Figura 7F), EC 3.4.23.37, de Pseudomonas sp (PDB-ID
1GA6) é composta por 372 resíduos de aminoácidos, sendo sua estrutura
tridimensional obtida em 2000, por difração de raios X com resolução de 1,0 Å.
Sua estrutura é composta por folhas-β cercadas por hélices. A tríade catalítica
é composta por Glu80, Asp84 e Ser287. Além da tríade, o sítio ativo também
apresenta os aminoácidos Asn131, Ser133, Asp170, Gly284, Thr286. 93

Figura 7: Estrutura tridimensional das enzimas (A) lipase, (B) pueA, (C) pueB,
(D) pulA, (E) amidase e (F) protease.
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A partir da análise de possíveis sítios de interação com ligantes,
realizada no servidor DogSiteScorer, foram destacadas na Figura 8 as três
primeiras cavidades, em ordem de volume: cavidade 1 em amarelo, cavidade 2
em lilás e cavidade 3 em verde. É possível ver que nos caso da lipase, Figura
8A, as três cavidades se encontram dispersas em regiões bem distintas da
enzima, a cavidade 1 em uma região rica em hélices e as cavidades 2 e 3 na
porção rica em fitas, mas a cavidade 2 na frente e a 3 na parte de trás da
enzima.
Na pueA, Figura 8B, as cavidades estão mais próxima entre si e também
em uma região mais interna da enzima, sendo a cavidade 1 na região de entre
hélices e fitas e as cavidades 2 e 3 na região de hélices. Além disso, a
cavidade 1 da lipase e visualmente igual a cavidade 3 da pueA.
A pueB, Figura 8C, também apresenta as cavidades de ligação mais
próximas entre si, sendo a cavidade 1 e 2 na região de hélices e a cavidade 3
na intersecção entre a região de hélices e fitas. Além disso, as cavidades 1 e 2
da pueB parecem, na análise visual, relativamente maiores que as cavidades
das demais enzimas.
No caso da pulA, Figura 8D as três cavidades estão na região de hélices
e próximas entre si também.
Na amidase, Figura 8E, as cavidades 1 e 3 estão posicionadas na parte
superior da enzima, no entanto a cavidade 1 está em uma região mais interna
da enzima e a cavidade 3 mais na superfície. Já a cavidade 2 se encontra na
região C-terminal da enzima.
Na protease, Figura 8F as cavidades 1 e 3 estão posicionadas mais
internamente e em uma região mais rica em fitas, enquanto a cavidade 2 está
mais na superfície e próxima a região de hélices da protease.
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Figura 8: Cavidades de ligação: 1 em amarelo, 2 em roxo e 3 em verde, das
enzimas (A) lipase, (B) pueA, (C) pueB, (D) pulA, (E) amidase e (F) protease.

Na Tabela 6 estão listadas as principais características das cavidades 1,
2 e 3 para toda as enzimas. Conforme observado na Figura 8C, as cavidades 1
e 2 da pueB são realmente as maiores, com volumes de 1702,92 Å3 e 1369,67
Å3, respectivamente. Todas as outras cavidades tem volume menor que 1000
Å3. Analisando somente o volume, a enzima que apresenta a menor variação
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entre as três cavidades é a pueA, com volumes de 734,39 Å 3, 728,05 Å3 e
700,30 Å3, para as cavidades 1, 2 e 3 respectivamente. As maiores áreas
também das cavidades 1 e 2 da pueB, seguidas da cavidade 1 da pulA e da
cavidade 2 da pueA. Já com relação à profundidade, as cavidades 1 da pueB e
1 da pulA são as maiores. O maior escore de ligante foi da cavidade 1 da
amidase. Além disso, a pueA apresentou escore de ligante acima de 0,8 para
todas as cavidades. Já a cavidade 3 da amidase e as cavidades 1, 2 e 3 da
protease foram as que apresentaram os menores escores de ligante. Por outro
lado, a cavidade 2 da amidase e também a da protease apresentaram a maior
taxa de hidrofobicidade.
Tabela 6: Propriedades das cavidades de ligação (volume, área, profundidade,
escore de ligante e taxa de hidrofobicidade).
propriedades

VOLUME (Å3)

ÁREA (Å2)

PROFUNDIDADE
(Å)

ESCORE DE
LIGANTE

TAXA DE
HIDROFOBICIDADE

cavidade

enzima
lipase

pueA

pueB

pulA

amidase protease

1

672,17

734,39

1702,98

862,71

573,12

525,44

2

498,63

728,05

1369,67

727,67

345,28

269,82

3

487,49

700,30

401,72

508,75

225,09

201,28

1

823,04

982,67

2059,37 1300,09

865,74

748,30

2

514,94

1008,12 1616,21

825,09

655,99

407,52

3

711,80

864,28

530,56

512,15

424,18

134,47

1

19,60

19,24

38,79

34,39

29,81

15,11

2

18,08

19,49

16,50

18,98

16,24

11,46

3

15,91

25,62

17,46

15,44

9,67

20,29

1

0,82

0,81

0,80

0,85

0,90

0,69

2

0,79

0,82

0,78

0,81

0,70

0,48

3

0,73

0,87

0,74

0,73

0,38

0,73

1

0,39

0,26

0,27

0,38

0,36

0,23

2

0,31

0,30

0,34

0,29

0,59

0,53

3

0,20

0,38

0,22

0,24

0,45

0,20
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Considerando as características de polaridade dos aminoácidos
constituintes de cada cavidade, Tabela 7, é possível observar que a cavidade 3
da protease é a que apresenta maior percentual de aminoácidos apolares
(0,73). A taxa de aminoácidos polares é maior na cavidade 1 da protease. Com
relação ao conteúdo de aminoácidos positivos, o maior percentual foi para a
cavidade 2 da pueB. Já o percentual de aminoácidos negativos foi maior na
cavidade 3 da amidase.
Tabela 7: Composição dos resíduos de aminoácidos de cada cavidade de
ligação.
propriedades cavidade

enzima
lipase

pueA

pueB

pulA

amidase

protease

taxa de

1

0,38

0,32

0,37

0,43

0,40

0,20

aminoácidos

2

0,50

0,44

0,41

0,35

0,59

0,40

apolares

3

0,35

0,40

0,35

0,38

0,46

0,73

taxa de

1

0,47

0,43

0,48

0,37

0,35

0,62

aminoácidos

2

0,28

0,37

0,34

0,49

0,18

0,53

polares

3

0,45

0,47

0,50

0,41

0,15

0,19

taxa de

1

0,08

0,07

0,09

0,10

0,05

0,03

aminoácidos

2

0,06

0,09

0,19

0,14

0,12

0,00

positivos

3

0,03

0,07

0,04

0,09

0,15

0,04

taxa de

1

0,08

0,18

0,05

0,10

0,20

0,15

aminoácidos

2

0,16

0,09

0,05

0,03

0,12

0,07

negativos

3

0,16

0,07

0,12

0,12

0,23

0,04

Cada cavidade de ligação é definida por um conjunto de aminoácidos,
onde um único átomo do resíduo fazendo parte da cavidade já o caracteriza
como constituinte dessa cavidade. Na Tabela 8, estão relacionados o número
de aminoácidos que constituem cada cavidade. As cavidades com maior
número de aminoácidos são as de maior área: cavidades 1 e 2 da pueB, com
99 e 58 aminoácidos, respectivamente, e a cavidade 1 da pulA, com 51
aminoácidos. Na pueA, todas as cavidades tem o mesmo número de
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aminoácidos constituintes.
Tabela 8: Número de aminoácidos que determinam cada cavidade de ligação
das enzimas estudadas.
cavidade

número de aminoácidos de cada cavidade
lipase

pueA

pueB

pulA

amidase

protease

1

40

43

99

51

40

40

2

31

43

58

37

17

15

3

31

43

26

32

13
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Na análise da Figura 8, foi observado a semelhança entre as cavidades
1 da lipase e 3 da pueA. Comparando as propriedades de cada uma delas, é
possível observar que não são exatamente iguais, mas os volumes são
bastante próximos, 672,17 Å3 na lipase e 700,30 Å3 na pueA. Além disso, as
demais propriedades também são semelhantes: área – 823,04 Å2 e 864,28 Å2,
para lipase e pueA, respectivamente; profundidade – 19,60 Å e 25,62 Å; escore
de ligante – 0,82 e 0,87, taxa de hidrofobicidade – 0,39 e 0,38. A taxa de
aminoácidos apolares é 0,38 para lipase e 0,40 para pueA, já a taxa de
aminoácidos polares é 0,47 para ambas as enzimas. A taxa de aminoácidos
positivos e negativos é 0,08 para lipase e 0,07 para pueA, respectivamente. O
número de aminoácidos que constituem essas cavidades também é similar, 40
para a cavidade 1 da lipase e 43 para a cavidade 3 da pueA.
Além das principais características de cada cavidade, foram listados os
aminoácidos que fazem parte das cavidades de cada uma das enzimas, .
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Tabela 9: Aminoácidos que constituem as cavidades 1, 2 e 3 da lipase.
cavidade

aminoácidos das cavidades da lipase

1

Asp33, Phe36, Ala37, Gly39, Tyr40, Gln41, Asn43, Gly44, Phe45, Gly46, Leu47,
Gly48, Leu49, Pro50, Gly69, Pro71, Tyr252, Ser287, Asn289, Ile311, Ser312,
His313, Leu314, Thr316, Ala317, Tyr318, Asp320, Gly321, Arg324, Ala343, Asn344,
Leu345, Ser346, Ala349, Arg350, Thr353, Val355, Ser374, Asp378, Leu379

2

Lys329, Phe330, Asp332, Leu333, Tyr388, Val406, Leu408, Asp430, Ala432,
Asn434, Tyr436, Ile446, Arg448, Phe510, Gly511, Leu512, Asp513, Phe527,
Val528, Gly529, Gly530, Ala531, Asp534, Met536, Leu546, Phe547, Asn548,
Gly549, Phe551, Asp554, Gly569

3

Gly2, Asp5, Asp332, Leu333, Thr334, Ser335, Asp337, Ser338, Thr339, Lys366,
Gly367, Ser368, Thr369, Phe370, Asn386, Tyr388, Gly569, Val570, Gln571,
Gly572, Val573, Leu574, Pro575, Asn576, Asp577, Asp578, Phe579, Ala611,
Ile614, Ile616, Ala617

Aminoácido destacado em negrito e itálico faz parte da tríade catalítica.

Tabela 10: Aminoácidos que constituem as cavidades 1, 2 e 3 da pueA.
cavidade

aminoácidos das cavidades da pueA

1

Met1, Gly2, Asp5, Glu253, Asp275, His277, Asn283, Asp332,
Ser335, Asp337, Ser338, Thr339, Ala362, Glu363, Thr364,
Gly367, Ser368, Thr369, Phe370, Asn386, Tyr388, Phe567,
Val570, Ser571, Gly572, Val573, Leu574, Pro575, Asp576,
Tyr579, Gly611, Ile614, Val615, Leu616, Ala617.

Phe333, Thr334,
His365, Lys366,
Met568, Gly569,
Gln577, Asp578,

2

Glu253, Asn254, Asp255, Pro256, Val257, Phe258, Arg259, Ala260, Leu261,
Asp262, Thr265, PHE266, Asn267, Ser269, Ser270, Leu271, Gly272, Val273,
His274, Asp275, Ala276, Gln278, Val286, Asn289, His291, Tyr292, Trp297,
Asn298, Val299, Leu300, Pro301, Ser302, Ser303, Ile304, Leu305, Asn306,
Pro308, Thr309, Leu311, Ser312, Arg360, Asn361, Ala362.

3

Asp33, Gly35, Phe36, Ala37, Gly39, Tyr40, Gln41, Asn43, Gly44, Phe45, Gly46,
Leu47, Gly48, Leu49, Pro50, Gly69, Pro71, Tyr252, Asn287, Asn289, Leu311,
Ser312, His313, Leu314, Pro315, Thr316, Gly317, Tyr318, Asp320, Arg324,
Ala343, Asn344, Leu345, Ser346, Ala349, Arg350, Thr353, Trp354, Val355,
Ser374, Asp378, Leu379, Ile380.
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Tabela 11: Aminoácidos que constituem as cavidades 1, 2 e 3 da pueB.
cavidade

aminoácidos das cavidades da pueB

1

Phe6, Ile24, Leu26, Ala27, Leu28, Tyr29, Ala30, Ser31, Thr32, Thr34, Gly35,
Glu36, Ala37, Leu38, Gln60, Thr62, Gln74, Ser75, Arg76, Trp78, Ser93, Phe94,
Arg95, Gly96, Thr149, Gly150, His151, Ser152, Gly154, Gly155, Gly180, Phe181,
Ala182, Ser183, Pro184, Thr185, Gln186, Asn195, Ile196, Gly197, Tyr198,
Glu199, Thr200, Thr201, Arg202, Ser204, Ala205, Ser216, Gly218, Thr219,
His220, Trp221, Gln222, Pro224, Val226, Ala227, Thr228, Asn229, Ile231, Val232,
Ser233, Thr235, His237, Tyr238, Gly243, Glu244, Asp246, Ser247, Pro248,
Glu249, His250, Gln252, Ala254, Val255, Val257, Gly258, Pro259, Gln260,
Cys261, Gly263, Leu264, Arg265, Gly267, Leu268, Arg270, Leu271, Ser274,
Phe276, Tyr277, Thr280, Val286, Val287, Ile288, Asn290, Leu306, Tyr307,
Ala308, Phe316, Ile318.

2

Ser 31, Ala68, Ile69, Val70, Ser71, Asp72, Ala73, Gln74, Ser75, Phe94, Arg95,
Gly96, Thr97, Arg98, Gln99, Pro100, Gln101, Gly102, Arg103, Tyr104, Leu107,
Ala108, Gly109, Leu111, Arg112, Gly114, Leu115, Thr120, Ser121, Arg122,
Leu123, Ala124, Phe125, Asp126, Leu129, Gly130, His151, Ser152, Leu153,
Gly154, Leu156, Gly157, Pro160, Arg161, His164, Glu165, Arg167, Ser168,
Leu169, Leu173, Arg176, Pro184, Cys203, Pro206, Trp207, His250, Leu256,
Pro259.

3

Ser2, Met3, Asp278, Leu279, Thr280, Ser281, Asp283, Ser284, Thr285, Thr312,
Gly313, Ser314, Phe316, Asn332, Tyr334, Gly516, Val517, Pro518, Gly519,
Val520, Asp521, Ala522, His523, Tyr524, Phe566, Ala567.

Aminoácidos destacados em negrito e itálico fazem parte da sequência catalítica.

Tabela 12: Aminoácidos que constituem as cavidades 1, 2 e 3 da pulA.
cavidade

aminoácidos das cavidades da pulA

1

Met1, Leu211, Tyr213, Leu225, Val227, Gly228, Tyr229, Glu230, Asn231, Asp232,
Pro233, Phe235, Arg236, Gly249, Val250, His251, Asp252, Thr259, Asp260,
Asn261, Ile262, Asn266, His268, Tyr269, Trp274, Asn275, Val276, Leu277,
Pro278, Phe279, Ser280, Ile281, Asn283, Pro285, Thr286, Val288, Ser289,
Met299, Thr300, Ile302, Leu303, Tyr308, Met311, Thr312, Arg313, Asp314,
Ser315, Val317, Arg337, Asn338, Ala339.

2

Tyr6, Ser7, Tyr8, His9, Asn10, Leu11, Asp12, Asn13, Gly14, Thr31, Ser34, Ala35,
Gly38, Gly39, Ser40, Asn41, Ala42, Gln43, Gly44, Val45, Ile46, Ile49, Pro50, Trp51,
Asn52, Ser55, Met83, Ala85, Pro87, Thr88, Arg99, Pro100, Arg101, His121,
Phe122, Arg123, Cys128.

3

Asp12, Phe15, Ala16, Tyr19, Gln20, Tyr229, Ser264, Leu265, Asn266, Val288,
Ser289, His290, Leu291, Thr293, Gly294, Tyr295, Asp297, Arg301, Ala320,
Asn321, Leu322, Ser323, Ala326, Arg327, Thr330, Trp331, Val332, Ser351,
Asp352, Asp355, Phe356, Ile357.
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Tabela 13: Aminoácidos que constituem as cavidades 1, 2 e 3 da amidase.
cavidade

aminoácidos das cavidades da amidase

1

Met22, Ala28, Val31, Leu32, Glu59, Tyr60, Gln63, Gly64, Ile65, Met66, Tyr67,
Asp68, Pro69, Glu71, Met72, Glu74, Thr75, Ala76, Val77, Ala78, Gly81, Glu82,
Glu83, Thr103, Gly104, Arg106, Pro115, Lys134, Trp138, Ile141, Glu142, Gly143,
Trp144, Cys166, Asp167, Gly191, Tyr192, Met193, Tyr227, Tyr229

2

Pro172, Glu173, Trp175, Arg176, Met207, Ala210, Asn211, Ile279, Leu280,
Arg282, Leu297, Ala298, Glu299, Cys300, Pro301, Phe302, Tyr305

3

Tyr20, Lys21, Met22, Pro23, Leu25, Glu30, Asp33, Asn34, Lys37, Ile38, Glu40,
Met41, Met251

Aminoácidos destacados em negrito e itálico fazem parte da tríade catalítica.

Tabela 14: Aminoácidos que constituem as cavidades 1, 2 e 3 da protease.
cavidade

aminoácidos das cavidades da protease

1

Glu80, Ser133, Leu134, Gly135, Trp136, Cys137, Glu138, Ala139, Ser167, Ser168,
Gly169, Asp170, Glu171, Gly172, Val173, Tyr174, Glu175, Cys176, Asn177,
Arg179, Tyr181, Asp183, Thr186, Tyr187, Ser188, Val189, Ser190, Ala193, Gly234,
Gly235, Gly236, Tyr237, Ser238, Val239, Tyr240, Leu259, Thr286, Ser287, Asn334,
Tyr341

2

Ile35, Ala104, Asp105, Gln106, Ser107, Ala108, Ser109, Gly110, Asn111, Thr112,
Gly113, Leu114, Leu134, Gly135, Trp136

3

Ser195, Pro196, Asn197, Val198, Ile199, Pro244, Trp246, Gln247, Arg257, Leu258,
Asp261, Ile262, Phe310, Pro311, Ala312, Ser314, Phe315, Tyr316, Ala318, Ile319,
Leu325, Val326, Trp353, Leu356, Leu361, Phe370

Aminoácidos destacados em negrito e itálico fazem parte da tríade catalítica.

Com relação à semelhança entre as cavidades 1 da lipase e 3 da pueA,
dos 40 aminoácidos que constituem a cavidade 1 da lipase 38 são exatamente
iguais aos da pueA, somente o aminoácido Gly321 não aparece na pueA e o
aminoácido Ile311 da lipase é Leu311 na pueA. Isso ocorre pois as duas
enzimas tem 79% de identidade na sequência de aminoácidos.
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6.2.2.

Regiões e escores das interações

Conforme descrito no Capítulo 5.2 foram realizadas docagem molecular
com os ligantes ADÍPICO, BDO, PBA (pré-monômeros), HDI, HDMI, MDI,
TDI24, TDI26 (isocianatos), PU-HDI, PU-HDMI, PU-MDI, PU-TDI24 e PUTDI26 (monômeros).
Na Figura 9 estão mostradas as regiões de interação dos treze ligantes
com cada uma das enzimas selecionadas. A região em verde, denominada I é
a região da energia mais negativa de interação. A região II, em rosa, é a
segunda mais negativa, a III (em azul) a terceira, a região IV (em laranja) é a
quarta e a V (em vermelho) é a quinta região com a energias mais negativa de
interação.
Na Figura 9A estão mostradas as regiões de interação dos treze ligantes
com a lipase, no total foram quatro regiões. Já para a pueA, Figura 9B os
ligantes estavam distribuídos em cinco regiões diferentes. Para a pueB, Figura
9C foram três regiões. Na pulA, Figura 9D, os treze ligantes interagiram
também em quatro regiões diferentes, assim como na amidase, Figura 9E. No
caso da protease, todos os ligantes interagiram em uma única região, Figura
9F. Na lipase, na pueA, na pueB, na pulA e na amidase

a região I está

localizada em uma porção rica em hélices. Já na protease, a única região de
interação está posicionada entre hélices e fitas.
Na análise mais detalhada das regiões de interação de acordo com os
diferentes ligantes, foram destacados na Tabela 15 a região de interação de
cada ligante para todas as enzimas.
Considerando as conformações de energia mais negativa, as interações
da lipase com PBA, HDI, HMDI, MDI, TDI24, TDI26, PU-HMDI e PU-TDI24
ocorreram na região I. Os ligantes PU-HDI, PU-MDI e PU-TDI26 apresentaram
interações na região II. Os únicos ligantes que não interagiram nestas duas
regiões foram ADÍPICO e o BDO, que interagiram nas regiões III e IV. Sendo
assim, dos treze ligantes, oito estavam na região I (61,5%). Na região II
estavam 23,1% dos ligantes e nas regiões III e IV, 7,7% do total de ligantes em
cada uma. Dessa forma, é possível destacar as regiões I e II da lipase como
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preferenciais na interação com os ligantes, particularmente para os isocianatos
e os monômeros de PU.

Figura 9: Regiões de interação das enzimas (A) lipase, (B) pueA, (C) pueB, (D)
pulA, (E) amidase, (F) protease, com os diferentes ligantes: verde, região I;
rosa, região II; azul, região III, laranja, região IV e vermelho, região V.
Na interação com a pueA, ADÍPICO, BDO, PBA, HDI, TDI24, TDI26, PUHDI, PU-HMDI e PU-MDI estavam na região I (69,2%); o ligante PU-TDI24
interagiu na região II (7,7%); o PU-TDI26 na região III (7,7%); HMDI na região
IV (7,7%); o ligante MDI interagiu na região V (7,47%). Nesse caso a região I
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foi a preferencial na interação da pueA com os diferentes ligantes.
Tabela 15: Regiões de interação dos diferentes ligantes com a lipase, pueA,
pueB, pulA, amidase e protease.
ligante

precursores
monômeros

isocianatos

monômeros

região de interação
lipase

pueA

pueB

pulA

amidase protease

ADÍPICO

III

I

III

I

III

I

BDO

IV

I

III

IV

IV

I

PBA

I

I

I

II

III

I

HDI

I

I

III

I

III

I

HMDI

I

IV

I

I

I

I

MDI

I

V

I

II

I

I

TDI24

I

I

I

I

II

I

TDI26

I

I

I

I

II

I

PU-HDI

II

I

I

I

I

I

PU-HMDI

I

I

II

II

I

I

PU-MDI

II

I

I

III

I

I

PU-TDI24

I

II

I

II

I

I

PU-TDI26

II

III

I

II

I

I

A pueB também concentrou 69,2% dos ligantes na sua região I (PBA,
HMDI, MDI, TDI24, TDI26, PU-HDI, PU-MDI, PU-TDI24 e PU-TDI26). Na região
II, com 7,7% dos ligantes, interagiu o PU-HMDI e na região III, com 23,1% dos
ligantes estavam interagindo ADÍPICO, BDO e HDI. No caso da pueB, as
regiões I e III foram as preferenciais.
Na região I da pulA estavam interagindo os ligantes ADÍPICO, HDI,
HMDI, TDI24, TDI26 e PU-HDI (46,1% do total de ligantes). Na região II, com
38,5% dos ligantes, estavam PBA, MDI, PU-HMDI, PU-TDI24 e PU-TDI26. Na
região III somente interagiu o PU-MDI (7,7%) e na região IV somente o BDO
(também 7,7%). Nesse caso, as regiões I e II foram as preferenciais.
Na região I da amidase interagiram os ligantes: HMDI, MDI, PU-HDI,
PU-HMDI, PU-MDI, PU-TDI24 e PU-TDI26 (53,8% do total). Na região II, os
isocianatos TDI24 e TDI26 (15,4%). Na região III os ligantes ADÍPICO, PBA e
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HDI (23,1%) e na região IV somente o BDO (7,7%). Nesse caso as regiões
preferenciais foram a I e a III.
A protease foi a única enzima em que todos os ligantes interagiram em
uma mesma região.
Além disso, no caso da lipase, todos os isocianatos interagiram na
região I; na pueA, todos os pré-monômeros interagiram na região I; e na
amidase todos os monômeros interagiram na região I.
Os escores das conformações mais favoráveis de cada ligante com as
diferentes enzimas estão listadas na Tabela 16.
Tabela 16: Escores das interações entre os diferentes ligantes e as enzimas
lipase, pueA, pueB, pulA, amidase e protease.
escores de interação (kcal.mol-1)
ligante
lipase
pueA
pueB
pulA
amidase protease
ADÍPICO

-5,5

-5,8

-5,5

-5,5

-4,6

-4,7

BDO

-4,3

-4,3

-4,6

-3,7

-3,9

-3,7

PBA

-5,5

-5,8

-5,8

-5,5

-5,0

-5,0

HDI

-4,5

-5,3

-5,5

-5,3

-4,2

-4,2

HMDI

-6,2

-6,0

-5,7

-7,5

-6,4

-6,8

MDI

-7,6

-5,9

-7,5

-7,2

-7,0

-7,4

TDI24

-6,6

-7,2

-6,4

-7,2

-5,5

-5,7

TDI26

-6,0

-6,8

-6,4

-6,9

-5,4

-5,6

PU-HDI

-5,3

-5,8

-6,7

-5,6

-5,6

-5,9

PU-HMDI

-6,7

-6,7

-7,3

-6,5

-6,7

-7,2

PU-MDI

-6,5

-7,2

-7,5

-6,9

-7,2

-7,0

PU-TDI24

-6,3

-5,9

-7,0

-6,4

-6,4

-6,8

PU-TDI26

-5,8

-5,9

-7,6

-6,1

-6,3

-6,4

Escores menores ou iguais a -7,0 kcal.mol-1 estão destacados em negrito e itálico.

É possível observar que o escore mais negativo foi com o ligante MDI na
interação com a lipase e do PU-TDI26 com a pueB (-7,6 kcal.mol -1). Já o escore
menos favorável foi com o BDO, na interação com a pulA e também com a
protease (-3,7 kcal.mol-1).
Na interação com a lipase, os isocianatos MDI, TDI24 e TDI26 tiveram
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energia de interação um pouco mais favoráveis que os seus respectivos
monômeros. Já para os isocianatos HDI e HMDI a energia de interação foi
menos favorável que seus respectivos monômeros.
Com a pueA, os isocianatos que apresentaram interação mais favorável
que seus monômeros foram: TDI24 e TDI26. Já HDI, HMDI e MDI tiveram
interações um pouco menos favoráveis que seus respectivos monômeros.
Nas interações com a pueB, os isocianatos tiveram interação menos
favoráveis que seus monômeros (no caso do MDI foi igual, -7,5 kcal.mol -1).
Para pulA, os isocianatos HMDI, MDI, TDI24 e TDI26 tiveram interações
mais favoráveis que seus monômeros e o HDI menos favorável.
Na amidase, todos os isocianatos apresentaram interações menos
favoráveis que seus respectivos monômeros.
Já com a protease, o único isocianato com interação mais favorável que
seu monômero foi o MDI.
Sendo assim, todos os ligantes selecionados apresentaram interações
favoráveis (energias negativas) com a enzimas lipase, pueA, pueB, pulA,
amidase e protease. Além disso, as melhores interações ocorreram com os
ligantes na região preferencial de interação, MDI e lipase e PU-TDI26 com
pueB.
6.2.3.

Interações com a lipase

Comparando os resultados da docagem molecular com as cavidades de
ligação determinadas pelo DogSiteScorer, é possível observar que 53,3% dos
aminoácidos que apresentaram algum tipo de interação com os ligantes da
região I na análise da docagem molecular, pertencem à cavidade de ligação 1:
Asp33, Ala37, Tyr40, Gln41, Ser287, Asn289, Ile311, Ser312, Leu314, Thr316,
Ala317, Asp320, Asn344, Leu345, Arg350, Ser374 (aminoácidos destacados
em negrito e itálico na Tabela 17). Apesar de não haver correspondência total
nos resíduos da cavidade 1 e região I, é possível dizer que tanto o
DogSiteScorer quanto a docagem molecular determinaram essa região como
preferencial na interação com ligantes.
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Assim como a região I apresentou aminoácidos correspondentes à
cavidade 1, na região II, 85,0% dos aminoácidos que tiveram interações com
os diferentes ligantes fazem parte da da cavidade de ligação 2, determinada
pelo DogSiteScorer: Lys329, Phe330, Asp332, Leu333, Val406, Leu408,
Asn434, Tyr436, Arg448, Leu512, Val528, Gly530, Ala531, Asn548, Gly549,
Phe551, Gly569 (aminoácidos destacados em negrito e itálico na Tabela 18).
Além disso, Asp332, Leu333 e Gly569 também fazem parte da cavidade 3.
Portanto, a região II da docagem molecular apresentou maior correspondência
com a cavidade de ligação 2, do que a região I com a cavidade 1 do
DogSiteScorer.
As regiões de interação III e IV não apresentaram nenhuma
correspondência com aminoácidos das cavidades de ligação da lipase.
Dos treze ligantes, oito apresentaram interações na região I da lipase,
incluindo todos os isocianatos. No entanto, as interações ocorreram com
aminoácidos diferentes, como mostra a Tabela 17, onde estão listados todos os
aminoácidos que apresentaram interação com os ligantes localizados na região
I da lipase.
Dos oito ligantes da região I, seis apresentaram interações do tipo Van
der Waals (VdW) com os resíduos Ala37, Thr316 e Ala317. O aminoácido
Asn289 interagiu com cinco ligantes, sendo que com o HDI apresentou
interação do tipo ligação de hidrogênio (LH). Alguns aminoácidos apresentam
interação com um único ligante: Ser19, Ala23, Asn34, Gly319, Asn323 com o
ligante PU-HMDI; Tyr27 e Ala80 com o TDI26; Tyr29, Asp33 e Leu79 com o
HMDI; Ser312 com o HDI; Leu345 e Arg350 com o MDI e Asp375 interagiu com
o PBA.
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Tabela 17: Aminoácidos da lipase que apresentaram interação com os ligantes
da região I.
aminoácidos
região I da
PBA
lipase

LIGANTES
HDI

HMDI

MDI

TDI24

TDI26

PU-

PU-

HMDI

TDI24

Ser19

+

Ala23

+

Leu26

+

+

Tyr27

+

Tyr29

+

Asn31

+

Asp33

#

+

Asn34
Ala37

+
+

+

+

+

Ala38
Tyr40

+

+

+

+

+

+

+

Ala80

+

Ala83

+

Ser287

+

#

Asn289

+

Ile311

+

Ser312

#

#

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Leu314

+

Thr316

+

+

+

Ala317

+

+

+

+
+
+

Gly319

+
+

+

-

Asn323
Asn344

+
+

+

Leu79

+

+

Gln41

Asp320

+

#
+

+

Leu345

+

Arg350

+

Ser374

+

Asp375

+

+

+

+

+

# interações do tipo ligação de hidrogênio, + interação do tipo VdW, em branco, sem interação.
Aminoácidos destacados em negrito e itálico fazem parte da cavidade 1, do DogSiteScorer.

Com relação à região II, Tabela 18, é possível observar que os
aminoácidos Val406, Arg448 e Asn548 apresentaram interação com todos os
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ligantes dessa região. Os aminoácidos Glu327, Tyr331, Asp332 e Gly410
interagiram somente com o ligante PU-MDI. Já Asn434 e Val528 interagiram
somente com PU-HDI, enquanto que Tyr436, Ala531, Phe551 e Gly569
apresentaram interações somente com o PU-TDI26.
Tabela 18: Aminoácidos da lipase que apresentaram interação com os ligantes
da região II.
aminoácidos região II da lipase

LIGANTES
PU-HDI

Glu327

PU-MDI

PU-TDI26

+

Lys329

+

Phe330

+

+
+

Tyr331

+

Asp332

#

Leu333

+

+
+

Val406

+

+

Leu408

+

+

Gly410
Asn434

+
+

Tyr436

+

Arg448

+

+

Leu512

+

+

Val528

+

-

Gly530

+

+

Ala531

+

+

Asn548

#

Gly549

+

#

+
+

Phe551

+

Gly569

#

# interações do tipo ligação de hidrogênio, + interação do tipo VdW, em branco, sem interação.
Aminoácidos destacados em negrito e itálico fazem parte da cavidade 2, do DogSiteScorer.

Na região III, Tabela 19, os aminoácidos que interagiram com o ADÍPICO
são: Leu32, Gly60, Thr61, Gln64, Gly65, Arg141 com interações de VdW e
Arg106 formando ligação de hidrogênio.
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Tabela 19: Aminoácidos da lipase que apresentaram interação com ADÍPICO,
da região III.
aminoácidos região III da lipase

LIGANTE
ADÍPICO

Leu32

+

Gly60

+

Thr61

+

Gln64

+

Gly65

+

Arg106

#

Arg141

+

+ interação do tipo VdW

Já os aminoácidos da região IV, Tabela 20, que interagiram com o BDO
por meio de interações de VdW são: Asn405, Phe425, Val437, Asp439 e
Ser445.
Tabela 20: Aminoácidos da lipase que apresentaram interação com o BDO, da
região IV.
aminoácidos região IV da lipase

LIGANTE
BDO

Asn405

+

Phe425

+

Val437

+

Asp439

+

Ser445

+

+ interação do tipo VdW

6.2.4.

Interações com a pueA

Na comparação da regiões de interação dos resultados da docagem
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molecular com as cavidades de ligação determinadas pelo DogSiteScorer, é
possível ver que cerca de 62% dos aminoácidos que apresentaram algum tipo
de interação com os ligantes da região I na análise da docagem, pertencem à
cavidade de ligação 3: Phe36, Ala37, Tyr40, Gln41, Asn287, Asn289, Leu311,
Ser312, Leu314, Thr316, Gly317, Asp320, Arg324, Asn344 e Arg350
(destacados em negrito e itálico na Tabela 21).
Da região de interação II da pueA, 55,6% dos aminoácidos pertencem à
cavidade 1 determinada pelo DogSiteScorer: His365, Asn386, Gln577, Val615 e
Leu616 (destacados em negrito e itálico na Tabela 22).
Dos aminoácidos da região III, 0,2% pertencem à cavidade 1: Asp332 e
Phe333 (destacados em negrito e itálico na Tabela 23).
As regiões IV e V não apresentaram nenhum aminoácido em comum
com as cavidades do DogSiteScorer.
Assim como verificado para a lipase, as interações da pueA com os
ligantes da sua região I também não foram idênticas para todos os ligantes
(Tabela 21).
O único aminoácido que apresentou interação com todos os ligantes foi
Asn289. Tyr40 somente não apresentou interação com o BDO. Os aminoácidos
Leu311 e Leu314 interagiram com sete dos nove ligantes dessa região, sendo
que Leu311 não interagiu com PBA e TDI24 e Leu314 não interagiu com HDI e
TDI24 também. Os aminoácidos que interagiram com cinco dos nove ligantes
foram: Ala37 (não interagiu com ADÍPICO, BDO e HDI); Gln41 (não interagiu
com ADÍPICO, BDO e TDI26); Asn287 (não apresentou interação com BDO,
PBA e TDI24); Thr316 (sem interação com BDO, HDI e TDI24).

Alguns

aminoácidos apresentaram interações com apenas um ligante: Asp347 e
Arg350 com PU-HDI; Ser19, Leu22, Gly319 e Leu326 com PU-HMDI; Ala87
com o ligante PU-MDI.
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aminoácidos
região I da
pueA

Tabela 21: Aminoácidos da pueA que apresentaram interações com os ligantes
da região I.
LIGANTES
ADÍPICO

BDO

PBA

HDI

TDI24

TDI26

PU-HDI

PUHMDI

PUMDI

Ser19

+

Leu22

+

Ala23

+

+

Leu26

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Phe36

+

Ala37

+
+

+
+

+

Glu38
Tyr40

+

Gln41

+

+

+

#

#

+

+

Ala87

+

Asn287

+

Asn289

#

#

Leu311

+

#

Ser312

+
+

+

#

+

+

+

+

+

+

#

#

#

+

+

+

+

+

+

+

Leu314

+

Thr316
Gly317

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Gly319
Asp320
Arg324

+
+

+
+

+

Leu326
Asn344

+
+

+

+

+

Asp347

+

Arg350

+

# interações do tipo ligação de hidrogênio, + interação do tipo VdW, em branco, sem interação.
Aminoácidos destacados em negrito e itálico fazem parte da cavidade 3, do DogSiteScorer.

Os aminoácidos Ala23 e Leu26 interagiram com PU-HMDI e PU-MDI.
Phe36 com os ligantes BDO, HDI e TDI26. Glu38 com PU-HDI e PU-HMDI.
Ser312 interagiu com BDO, PU-HMDI e PU-MDI. Gly317 com ADÍPICO, PBA,
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PU-HDI, PU-HMDI e PU-MDI. Asp320 interagiu com PBA e PU-MDI. Arg324
com HDI e TDI24. O aminoácido Asn344 interagiu com HDI, TDI24, TDI26 e
PU-HDI.
O único ligante da região de interação II, Tabela 22, da pueA foi o PUTDI24. Nesse caso, os aminoácidos que apresentaram ligação de hidrogênio
foram: Asn386 e Gln577. Os demais aminoácidos apresentaram interações de
VdW: Asp357, His365, Gly383, Gly385, Asp387, Val615 e Leu616.

Tabela 22: Aminoácidos da pueA que apresentaram interações com o PUTDI24 da região II.
aminoácidos região II da pueA

LIGANTE
PU-TDI24

Asp357

+

His365

+

Gly383

+

Gly385

+

Asn386

#

Asp387

+

Gln577

#

Val615

+

Leu616

+

# interações do tipo ligação de hidrogênio, + interação do tipo VdW.
Aminoácidos destacados em negrito e itálico fazem parte da cavidade 1, do DogSiteScorer.

Assim como na região II, Tabela 23, na região III um único ligante estava
interagindo, o PU-TDI26. Nesse caso, os aminoácidos Lys329 e Asp332
formaram ligação de hidrogênio com o PU-TDI26. Os demais aminoácidos
apresentaram interação de VdW: Lys15, Phe333, Ile406, Leu408, Ala432,
Met446, Arg448, Leu512, Val528 e Thr548.
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Tabela 23: Aminoácidos da pueA que apresentaram interações com o PUTDI26 da região III.
aminoácidos região III da pueA

LIGANTE
PU-TDI26

Lys15

+

Lys329

#

Asp332

#

Phe333

+

Ile406

+

Leu408

+

Ala432

+

Met446

+

Arg448

+

Leu512

+

Val528

+

Thr548

+

# interações do tipo ligação de hidrogênio, + interação do tipo VdW.
Aminoácidos destacados em negrito e itálico fazem parte da cavidade 1, do DogSiteScorer.

O ligante HMDI foi o único posicionado na região IV, Tabela 24,
apresentando interações de VdW com os seguintes aminoácidos: Ala172,
Lys173, Ser242, Ala243 e Ser264.
Tabela 24: Aminoácidos da pueA que apresentaram interações com o HMDI, da
região IV.
aminoácidos região IV da pueA

LIGANTE
HMDI

Ala172

+

Lys173

+

Ser242

+

Ala243

+

Ser264

+

+ interação do tipo VdW.

Além disso, o ligante MDI, Tabela 25 apresentou interações de VdW com
os seguintes aminoácidos da região V: Ala165, Tyr171 e Asn174.
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Tabela 25: Aminoácidos da pueA que apresentaram interações com o MDI, da
região V.
aminoácidos região V da pueA

LIGANTE
MDI

Ala165

+

Tyr171

+

Asn174

+

+ interação do tipo VdW.

6.2.5.

Interações com a pueB

Comparando a região I da pueB com as cavidades de ligação do
DogSiteScorer, quase todos os aminoácidos são constituintes ou da cavidade 1
ou da cavidade 2 (97,1%), o único que não faz parte é Ser58 (aminoácidos
destacados em negrito e itálico na Tabela 26). Já o aminoácido Thr34

é

exclusivo da cavidade de ligação 1. Ser31, Gln74, Phe94, Arg95, Gly96,
His151, Ser152, His250 e Pro259 são constituintes das cavidades 1 e 2. Os
aminoácidos exclusivos da cavidade 2 são: Ile69, Val70, Asp72, Ala73, Thr97,
Arg98, Gln99, Gln101, Ala108, Leu111, Gly114, Leu115, Thr120, Arg122,
Leu123, Ala124, Phe125, Leu153, Leu156, Gly157, Pro160, Arg161, Cys203 e
Trp207.
Da região III de interação da pueB, todos os aminoácidos são
constituintes também da cavidade 1 determinada pelo DogSiteScorer
(aminoácidos destacados em negrito e itálico na Tabela 28).
Já a região II não apresentou nenhum aminoácido em comum com as
cavidades do DogSiteScorer.
Na região I da pueB, Tabela 26, estavam posicionados nove dos treze
ligantes, no entanto, as interações específicas com os aminoácidos da pueB
não foram iguais entre todos os ligantes. Nesse caso nenhum aminoácido
apresentou interação com todos os ligantes.
Os aminoácidos Arg98 e Ala124 apresentaram interação com seis dos
nove ligantes da região. Arg98 com os ligantes: PBA, HMDI, PU-HDI, PU-MDI
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(LH), PU-TDI24 e PU-TDI26 (LH). Ala124 com os ligantes: MDI, TDI24 (LH),
TDI26, PU-HDI (LH), PU-TDI24 (LH) e PU-TDI26.
Dos aminoácidos que apresentaram interação com cinco dos nove
ligantes da região I da pueB estão: Val70, com MDI, TDI24, TDI26, PU-TDI24 e
PUTDI26; Ala73 com MDI, TDI26, PU-HDI, PU-TDI24 e PU-TDI26; Leu111 com
os ligantes PBA, ṔU-HDI, PU-MDI, PU-TDI24 e PU-TDI26; Leu115 com PBA,
MDI, PU-HDI, PUTDI24 e PU-TDI26.
Alguns aminoácidos apresentaram interação com quatro ligantes: Gly96
interagiu com os ligantes TDI26, PU-HDI, PUTDI24 e PU-TDI26; Thr97 com
PBA, HMDI, PU-MDI, PU-TDI24 (LH); Thr120 com MDI, TDI24, P-U-HDI e PUTDI24; Phe125 e Leu153 com PBA, PU-HDI, PU-TDI24 e PU-TDI26; Gly157
com PBA, MDI, PU-TDI24 e PU-TDI26; Arg161 interagiu com os ligantes PBA
(LH), MDI (LH), TDI24 e TDI26 (LH).
O aminoácido Phe94 apresentou interações com os ligantes PBA, PUHDI e PU-TDI26; Gln99 com MDI, PU-HDI e PU-TDI24; Ser152, Trp207 e
Pro259 interagiram com os ligantes PU-HDI, PU-MDI e PU-TDI26.
Os aminoácidos Ser31, Asp72 e Gln101 interagiram com os ligantes
HMDI e PU-MDI; Gly114 com MDI e PU-TDI24; Leu123 com TDI24 e TDI26;
Leu156 com PUTDI24 e PU-TDI26; Pro160 com PBA e MDI; Cys203 com PUHDI e PU-MDI; His250 interagiu com os ligantes PU-MDI (LH) e PU-TDI26.
Alguns aminoácidos apresentaram interação somente com um dos
ligantes da região I: Thr34, Ser58, Gln74, Arg95 e Ala108 interagiram somente
com o PU-MDI; Ile69 com MDI; Arg122 com PBA; His1514 com PU-TDI26.
O único ligante da região II, Tabela 27, foi o PU-HMDI e apresentou
ligação de hidrogênio com Asp347 e interações de VdW com os seguintes
aminoácidos: Gly348, Gly349, Gln366, Phe371, Ile383, Asp385, Tyr387,
Gly389, Ile390, Lys511 e Val565.
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aminoácido
s região I
da pueB

Tabela 26: Aminoácidos da pueB que apresentaram interações com os ligantes
da região I.
LIGANTES
PBA

Ser31

HMDI

MDI

TDI24

TDI26

PU-HDI PU-MDI

+

+

Ser58

+

Ile69

+

Val70

+

+

+

+

Ala73

+

+

+

+
+
+

+

Arg98

+

+

Gln99

+

+
+

+

Gln101

+
+

#

#

+

+

+

#

+
+

+

Gly114

+

+

+
+

Thr120

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

#

#

+

+

+

+

+

Leu123
Ala124

+

+

+

#

+

+

His151

+

Ser152
Leu153

+

+

Ala108

Phe125

+

#

Thr97

Arg122

+

+

Gly96

Leu115

+

#

Arg95

Leu111

+
+

Gln74
Phe94

PUTDI26

+

Thr34

Asp72

PUTDI24

+
+

+

+

Leu156
Gly157

+

+

Pro160

+

+

Arg161

#

#

+

+
+

+

+

+

+

+

#

Cys203

+

+

Trp207

+

+

+

#

+

+

+

His250
Pro259

+

# interações do tipo ligação de hidrogênio, + interação do tipo VdW, em branco, sem interação.
Aminoácidos destacados em negrito e itálico fazem parte das cavidades 1 e 2, do DogSiteScorer.
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Tabela 27: Aminoácidos da pueB que interagiram com o PU-HMDI, da região II.
aminoácidos região II da pueB

LIGANTE
PU-HMDI

Asp347

#

Gly348

+

Gly349

+

Gln366

+

Phe371

+

Ile383

+

Asp385

+

Tyr387

+

Gly389

+

Ile390

+

Lys511

+

Val565

+

# interações do tipo ligação de hidrogênio, + interação do tipo VdW.

Na região III, Tabela 28, estavam posicionados os ligantes ADÍPICO,
BDO e HDI. Os aminoácidos Ser204 e Ala227 interagiram com os três ligantes.
O aminoácido Gly197 apresentou interação com ADÍPICO e BDO. Já Glu199,
Ala205 e Asn229 interagiram com ADÍPICO e HDI. Ser183 formou ligação de
hidrogênio com BDO e HDI, Asn195 apresentou interação de VdW e Thr228
interagiu por ligação de hidrogênio com BDO e VdW com HDI. Os aminoácidos
His220 e Trp221 interagiram somente com o ADÍPICO, enquanto Ile196
interagiu somente com o BDO.
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Tabela 28: Aminoácidos da pueB que apresentaram interações com os ligantes
da região III.
LIGANTES
aminoácidos região III da pueB

ADIPICO

BDO

HDI

Ser183

#

#

Asn195

+

+

Ile196

+

Gly197

+

Glu199

+

Ser204

+

Ala205

+

His220

+

Trp221

+

Ala227

+

Thr228
Asn229

+
+
+

+
+

+

+

#

+

+

+

# interações do tipo ligação de hidrogênio, + interação do tipo VdW, em branco, sem interação.
Aminoácidos destacados em negrito e itálico fazem parte da cavidade 1, do DogSiteScorer.

6.2.6.

Interações com a pulA

Na comparação das regiões da docagem molecular com as cavidades
do DogSiteScorer, a pulA foi a única enzima em que todas as regiões
apresentaram alguma identidade com alguma cavidade de ligação.
Dos aminoácidos da região I da pulA, quase todos (94,1%) pertencem
às cavidades 1 ou 2 do DogSiteScorer, somente Val17 não faz parte de
nenhuma cavidade de ligação. Asn13 e Asn52 são da cavidade de ligação 1 e
os aminoácidos da cavidade 2 são: Ala16, Tyr19, Gln20, Ser264, Asn266,
Val288, Ser289, Leu291, Thr293, Gly294, Asp297, Arg301, Asn321 e Arg327
(aminoácidos destacados em negrito e itálico na Tabela 29).
Já a região de interação II da pulA apresentou 64,0% dos seus
aminoácido iguais aos da cavidade 2 determinada pelo DogSiteScorer: Ser7,
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Tyr8, His9, Leu11, Ser40, Ala42, Gln43, Gly44, Ile46, Ile49, Trp51, Met83,
Ala85, Pro87, Arg99 e Arg123 (aminoácidos destacados em negrito e itálico na
Tabela 30).
Na região III, 52,9% dos aminoácidos são correspondentes à cavidade
de ligação 1 do DogSiteScorer: Met1, Tyr213, Leu225, Val227, Thr259, Ile262,
Met299, Leu303 e Arg313 (aminoácidos destacados em negrito e itálico na
Tabela 31).
Já a região IV tem o aminoácido Arg236 (20,0% do total) pertencente à
cavidade 1 do DogSiteScorer (aminoácido destacado em negrito e itálico na
Tabela 32).
Nas interações específicas da pulA com os diferentes ligantes da
região I, Tabela 29, Ala16, Tyr19, Ser264 e Asn266 apresentaram interações
com todos os ligantes.
O aminoácido Asn321 foi o único que interagiu com cinco dos seis
ligantes da região I (Tabela 29): HDI, HMDI, TDI24, TDI26 e PU-HDI. Já o
aminoácido Gly294 interagiu com ADÍPICO (LH), HDI, TDI26 e PU-HDI. Os
aminoácidos que interagiram com três dos seis ligantes foram: Gln20 com
HMDI, TDI26 e PU-HDI; Val288 com ADÍPICO, HDI e TDI26; Leu291 com
ADÍPICO, TDI24 e TDI26; Thr293 interagiu com os ligantes ADÍPICO, HMDI e
PU-HDI. O aminoácido Ser289 interagiu com TDI26 e PU-HDI, enquanto
Arg321 interagiu com TDI24 e PU-HDI. Os aminoácidos que interagiram
somente com um dos ligantes, o PU-HDI, foram: Asn13, Val17, Asn52, Asp297
e Arg327.
Dos aminoácidos da região II da pulA, Tabela 30, His9, Gln43 e Arg99
interagiram com todos os ligantes, sendo ligação de hidrogênio entre Arg99 e
PU-TDI24. Leu11 e Ser40 apresentaram interações com PBA, MDI, PU-TDI24
e PU-TDI26. Os aminoácidos que interagiram com três dos cinco ligantes da
região II foram: Trp51 com PBA, MDI e PU-TDI26; Met83 e Pro87 com PUHMDI, PU-TDI24 e PU-TDI26; Arg123 interagiu com PBA, MDI (LH) e PUHMDI. Tyr8, Leu89 e Arg97 interagiram com PU-TDI24 e PU-TDI26. Já Ala42
apresentou interações com PU-HMDI e PU-TDI26, enquanto Glu56 e Ala85
interagiram com PBA e PU-HMDI. Já os aminoácidos que interagiram somente
com um ligante da região II da pulA foram: Ser7 (LH), Asp54, Lys57 e His84
56

com PU-HMDI; Gly44, Ile46 e Ile49 com MDI; Arg81, Ala90 e Ala96 interagiram
com o PU-TDI24.

Tabela 29: Aminoácidos da pulA que apresentaram interações com os ligantes
da região I.
aminoácidos
região I da pulA

LIGANTES
ADIPICO

HDI

HMDI

TDI24

TDI26

PU-HDI

Asn13
Ala16

+
+

+

+

+

+

Val17
Tyr19

+
+

+

+

Gln20

+

+

+

+

+

+

+

Asn52

+

Ser264

+

+

#

#

#

+

Asn266

+

+

+

#

#

+

Val288

+

+

+

Ser289

+

Leu291

+

Thr293

+

Gly294

#

+

+

+

+

+

+

Asp297

+
+

Arg301
Asn321

+

+
+

+

+

+
+

Arg327

+
+

# interações do tipo ligação de hidrogênio, + interação do tipo VdW, em branco, sem interação.
Aminoácidos destacados em negrito e itálico fazem parte das cavidades 1 e 2 do DogSiteScorer.

Na região III, Tabela 31, somente estava posicionado o ligante PU-MDI,
que apresentou ligação de hidrogênio com Met1, Ala2 e Ile3 e interações de
VdW com Trp68, Asn176, Val178, Val179, Asp209, Leu211, Tyr213, Leu225,
Val227, Thr259, Ile262, Met299, Leu303 e Arg313.
Na região IV, Tabela 32, também estava posicionado somente um
ligante, o PBA. Os aminoácidos que interagiram com PBA foram: Gln216,
Arg236, Leu238, Asp239 e His255.
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Tabela 30: Aminoácidos da pulA que apresentaram interações com os ligantes
da região II.
aminoácidos região II da pulA

LIGANTES
PBA

MDI

Ser7

PU-HMDI

PU-TDI24

PU-TDI26

#

+

+

+

#

Tyr8
His9

+

+

Leu11

+

+

+

+

Ser40

+

+

#

#

Ala42
Gln43

+
+

+

Gly44

+

Ile46

+

Ile49

+

Trp51

+

+

+
+

+

Asp54
Glu56

+

+

+
+

#

+

Lys57

+

Arg81

+

Met83

+

+

+

His84

+

+

+

Leu89

+

+

Ala90

+

Ala96

+

Arg97

+

+

#

+

Ala85

+

#

Pro87

+

Arg99

+

+

+

Arg123

+

#

+

# interações do tipo ligação de hidrogênio, + interação do tipo VdW, em branco, sem interação.
Aminoácidos destacados em negrito e itálico fazem parte da cavidade 2, do DogSiteScorer.
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Tabela 31: Aminoácidos da pulA que apresentaram interações com PU-HMDI,
da região III.
aminoácidos região III da pulA

LIGANTE
PU-MDI

Met1

#

Ala2

#

Ile3

#

Trp68

+

Asn176

+

Val178

+

Val179

+

Asp209

+

Leu211

+

Tyr213

+

Leu225

+

Val227

+

Thr259

+

Ile262

+

Met299

+

Leu303

+

Arg313

+

# interações do tipo ligação de hidrogênio, + interação do tipo VdW.
Aminoácidos destacados em negrito e itálico fazem parte da cavidade 1, do DogSiteScorer.

Tabela 32: Aminoácidos da pulA que apresentaram interações com PBA, da
região IV.
aminoácidos região IV da pulA

LIGANTE
PBA

Gln216

+

Arg236

+

Leu238

+

Asp239

+

His255

+

# interações do tipo ligação de hidrogênio, + interação do tipo VdW.
Aminoácidos destacados em negrito e itálico fazem parte da cavidade 1, do DogSiteScorer.
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6.2.7.

Interações com a amidase

Comparando a região I da amidase com as cavidades de ligação do
DogSiteScorer, 33,3% dos aminoácidos da região I são constituintes da
cavidade 2: Pro172, Glu173, Arg176, Asn211, Ile279, Pro301, Phe302 e Tyr305
(aminoácidos destacados em negrito e itálico na Tabela 33).
Já na região II, todos os aminoácidos fazem parte também da cavidade
de ligação 1 do DogSiteScorer: Ile65, Tyr67, Met72, Ile141, Glu142, Gly143 e
Trp144 (aminoácidos destacados em negrito e itálico na Tabela 34).
Da região III, somente os aminoácidos Asp33 e Lys37 (20,0% do total)
são constituintes da cavidade de ligação 3 do DogSiteScorer (aminoácidos
destacados em negrito e itálico na Tabela 35).
Já a região de interação denominada IV não apresentou nenhum
aminoácido constituinte de qualquer uma das cavidades de ligação.
Considerando a região I da amidase, Tabela 33, sete dos treze ligantes
estavam posicionados nessa região, incluindo todos os monômeros: HMDI,
MDI, PU-HDI, PU-HMDI, PU-MDI, PU-TDI24 e PU-TDI26. O aminoácido
Glu173 foi o único que apresentou interação com todos os ligantes. Os
aminoácidos Ile136, Tyr171 e Trp308 interagiram com todos os ligantes, menos
o HMDI. O único aminoácido que interagiu com cinco dos sete ligantes da
região I foi Ile174, que não apresentou interação com o HMDI e com MDI. Os
aminoácidos que apresentaram interações com quatro dos sete ligantes foram:
Ile135 com PU-HDI, PU-HMDI, PU-MDI e PU-TDI24; e Tyr305 com HMDI, PUMDI, PU-TDI24 e PU-TDI26. Já os aminoácidos que interagiram com três dos
sete ligantes foram: Asp177, com HMDI, PU-HDI e PU-TDI24; phe304 com
MDI, PU-HMDI e PU-TDI26; Arg316 interagiu com os ligantes PU-HDI, PUHMDI e PU-TDI26. Os aminoácidos que interagiram com dois dos sete ligantes
foram: Arg176 com HMDI e PU-MDI; Ile279 com HMDI e PU-TDI26; Phe302
com HMDI e PU-TDI24; Glu320 interagiu com os ligantes PU-HDI e PU-HMDI.
Aqueles aminoácidos que interagiram somente com um ligante foram: Gly147,
Pro1472 e Asn211 com o PU-MDI; Thr150 com PU-TDI24; Pro301 com HMDI;
Ala315 com MDI; Val319 com PU-HDI; e os aminoácidos Arg324, Thr326 e
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Thr327 interagiram com o ligante PU-HMDI.

Tabela 33: Aminoácidos da amidase que apresentaram interações com os
ligantes da região I.
aminoácidos
região I da
amidase

LIGANTES
HMDI

MDI

Ile135
Ile136

+

PU-HDI

PU-HDMI

PU-MDI

+

+

+

+

+

+

+

+

Gly147

+

Tyr171

+

+

+

Pro172

+

+

+

+
+

+

Ile174
Arg176

+

Asp177

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
#

+

Asn211

+

Ile279

+

Pro301

+

Phe302

+

Phe304
Tyr305

+

+

Thr150

Glu173

PU-TDI24 PU-TDI26

+

+
+

+

+

Trp308

+

+

+

Ala315

+

Arg316

+

+

Val319

+

Glu320

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

Arg324

+

Thr326

+

Thr327

+

# interações do tipo ligação de hidrogênio, + interação do tipo VdW, em branco, sem interação.
Aminoácidos destacados em negrito e itálico fazem parte da cavidade 2, do DogSiteScorer.
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Na região II , Tabela 34, estavam posicionados os isocianatos TDI24 e
TDI26, que interagiram com Ile65, Tyr67, Met72, Ile141, Glu142 e Gly143,
além da interação do TDI24 com Trp144.

Tabela 34: Aminoácidos da amidase que apresentaram interações com os
ligantes da região II.
aminoácidos região II da amidase

LIGANTES
TDI24

TDI26

Ile65

+

+

Tyr67

+

+

Met72

+

+

Ile141

+

+

Glu142

+

+

Gly143

+

+

Trp144

+

# interações do tipo ligação de hidrogênio, + interação do tipo VdW, em branco, sem interação.
Aminoácidos destacados em negrito e itálico fazem parte da cavidade 1, do DogSiteScorer.

Os três ligantes da região III, Tabela 35, ADÍPICO, PBA E HDI,
interagiram com os seguintes aminoácidos: Arg36, ALa39, Ile86 e Arg89. Ala90
interagiu com PBA e HDI. Além disso, o PBA apresentou interações com Asp33
(LH), Lys37 e Val43. Já o HDI interagiu com Arg92 (LH), e Lys93.
Já na região IV, Tabela 36, o único ligante foi o BDO que apresentou
ligação de hidrogênio com Gln190 e interações de VdW com os seguintes
aminoácidos: Val201, Ala204, Val217, Asn219, Phe230, His232 e Ala234.
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Tabela 35: Aminoácidos da amidase que apresentaram interações com os
ligantes da região III.
aminoácidos região III da amidase

LIGANTES
ADIPICO

Asp33

PBA

HDI

#

Arg36

+

Lys37

+

#

+

Ala39

+

Val43

+

+

+

Ile86

+

+

+

Arg89

#

+

+

+

+

Ala90
Arg92

#

Lys93

+

# interações do tipo ligação de hidrogênio, + interação do tipo VdW, em branco, sem interação.
Aminoácidos destacados em negrito e itálico fazem parte da cavidade 3, do DogSiteScorer.

Tabela 36: Aminoácidos da amidase que apresentaram interações com o BDO,
da região IV.
LIGANTE
aminoácidos região IV da amidase

BDO

Gln190

#

Val201

+

Ala204

+

Val217

+

Asn219

+

Phe230

+

His232

+

Ala234

+

# interações do tipo ligação de hidrogênio, + interação do tipo VdW.
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6.2.8.

Interações com a protease

A protease foi a única enzima em que todos os ligantes interagiram em
uma única região, Tabela 37. Nessa região, 47,8% dos aminoácidos também
são constituintes da cavidade de ligação 1 determinada pelo DogSiteScorer:
Glu80, Leu134, Gly135, Ser167, Gly169, Asp170, Glu171, Arg179, Ser190,
Thr286 e Ser287.
Apesar da região ser a mesma para todos os ligantes, as interações
específicas não foram todas iguais, sendo que nenhum aminoácido apresentou
interação com todos os ligantes.
O aminoácido Trp231 apresentou interações com doze dos treze
ligantes, a exceção foi o BDO.
Já Gln268 interagiu com onze dos treze ligantes, com exceção do BDO
e do HMDI.
O aminoácido Trp220 apresentou interações de VdW com nove dos
treze ligantes, sendo as exceções: BDO, HMDI, MDI e PU-MDI. Já Gly284
também interagiu com nove ligantes, formando ligação de hidrogênio com os
ligantes PBA, HDI, PU-HDI e PU-TDI24. além de interações de VdW com
HMDI, MDI, PU-HMDI, PU-MDI e PU-TDI26.
Os aminoácidos que interagiram com sete dos treze ligantes foram:
Glu22 com ADÍPICO, PBA, HDI, HMDI, MDI, PU-HMDI e PU-TDI24; Ile283 com
HDI, HMDI, MDI, PU-HDI, PU-MDI, PU-TDI24 e PU-TDI26.
Asp170 foi o único aminoácido que interagiu com seis dos treze ligantes:
BDO, PBA (LH), PU-HDI, PU-HMDI, PU-TDI24 e PU-TDI26.
Arg179 interagiu com cinco dos treze ligantes: BDO, PU-HDI, PU-HMDI,
PU-MDI (LH) e PU-TDI24 (LH). Assim como Ser287: BDO, PBA, PU-HDI, PUTDI24 e PU-TDI26.
Os aminoácidos que apresentaram interações com três dos treze
ligantes são: Glu80 com PU-HMDI, PU-TDI24 e PU-TDI26; Ser167 com BDO,
PU-HDI e PU-HMDI.
Gly77 interagiu com PU-HMDI e com PU-MDI, já Leu134 interagiu com PU-HDI
e PU-MDI e Gly169 interagiu com BDO e com PU-TDI26.
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Os aminoácidos que interagiram com apenas um dos ligantes foram:
Gln76, Glu96 e ASp225 com PU-MDI; Gly79 e Thr286 com PU-TDI26; Gly135,
Glu171 e Ser190 com BDO ; Gly285 interagiu com o ligante PBA.
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Thr286
Ser287

PU-TDI26

PU-TDI24

PU-MDI

PU-HDMI

PU-HDI

TDI26

TDI24

MDI

HMDI

HDI

PBA

BDO

LIGANTES
ADÍPICO

aminoácidos
da região I da
protease

Tabela 37: Aminoácidos da protease que apresentaram interações com os
ligantes da região I.

+
+

+

+

+

+

# interações do tipo ligação de hidrogênio, + interação do tipo VdW, em branco, sem interação.
Aminoácidos destacados em negrito e itálico fazem parte da cavidade 1, do DogSiteScorer.
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6.3.

Dinâmica Molecular

As simulações por dinâmica molecular foram realizadas com as enzimas
isoladas e também com os complexos das enzimas com o ligante PU-MDI,
conforme descrito na metodologia, Capítulo 5.3. As simulações com os
complexos foram realizadas com duas conformações diferentes do ligante,
obtidas a partir dos resultados da docagem molecular, denominadas L1, que é
a conformação de menor energia e L2 a segunda conformação mais favorável
em uma região diferente, no caso da lipase, Figura 10A, pueA, Figura 10B,
pueB, Figura 10C e pulA, Figura 10D. No caso da amidase, Figura 10E, e da
protease, Figura 10F, as duas melhores conformações do PU-MDI estavam na
mesma região, no entanto em conformações diferentes, sendo denominadas
também como L1, a de menor energia e L2 a segunda menor.
6.3.1.

Análise Estrutural

Avaliando o conteúdo de estruturas secundárias das enzimas simuladas
isoladas, listado na Tabela 38, é possível observar que com relação ao
conteúdo de fitas-β, a amidase não apresentou nenhuma alteração ao longo da
DM, enquanto lipase, pueA e pueB tiveram um pequeno aumento dessas
estruturas (0,3; 0,3 e 0,5 %, respectivamente). A pulA apresentou perda de
fitas-β (-1,6%) enquanto que a protease apresentou um ganho de 3,2%. A
variação de hélices-α foi menor para a lipase, pueA e amidase (-0,6; 0,5 e -1,2
%, respectivamente) enquanto que para pueB ( aumento de 3,6%), pulA (ganho
de 4,2%) e protease (perda de 2,7%) as variações foram maiores. A maior
alteração no conteúdo de hélices-3-10 foi a perda de 4,5% da pueB livre. A
protease perdeu 2,7% de outras estruturas, maior alteração dentre as enzimas
simuladas.
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Figura 10: Posições iniciais do PU-MDI, nos sítios denominados L1 e
L2: (A) lipase, (B) pueA, (C) pueB, (D) pulA, (E) amidase e (F) protease.
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Tabela 38: Conteúdo de estruturas secundárias, início e final da simulação,
enzimas livres.
estrutura secundária

lipase

pueA

pueB

pulA

início

25,2

25,6

23,8

17,1

22,3

19,2

final

25,5

25,9

24,3

15,5

22,3

22,4

variação

0,3

0,3

0,5

-1,6

0,0

3,2

início

19,6

19,3

8,8

19,5

26,4

27,4

final

19,0

19,8

12,4

23,7

25,2

24,7

variação

-0,6

0,5

3,6

4,2

-1,2

-2,7

início

4,9

6,3

6,4

5,8

2,3

2,7

final

5,0

4,7

1,9

4,5

2,6

4,9

variação

0,1

-1,6

-4,5

-1,3

0,3

2,2

início

50,3

48,8

61,0

57,6

49,0

50,7

final

50,5

49,6

61,4

56,3

49,9

48,0

variação

0,2

0,8

0,4

-1,3

0,9

-2,7

% fitas-β

% hélices-α

% hélices-3-10

% outras

amidase protease

Considerando os sistemas enzimas + L1, Tabela 39, a pueA teve a
menor

variação

no

conteúdo

de

fitas-β

e

hélices-α

(0,5

e

0,7%,

respectivamente). Já para o conteúdo de hélices-3-10 a pueB e pulA tiveram a
mesma variação em módulo (perda de 0,2% para a pueB e ganho de 0,2%
para pulA). A lipase teve a menor variação no conteúdo de outras estruturas,
com perda de 0,3%.
Nos sistemas enzimas + L2, Tabela 40, a menor variação no conteúdo
de fitas-β foi da amidase (0,3%). Considerando o conteúdo de hélices-α, pueB
e amidase tiveram a mesma variação (perda de 0,9%). Já a pueA apresentou a
menor variação no conteúdo de hélices-3-10 e de outras estruturas, com ganho
de 0,5% e perda de 0,8%, respectivamente.
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Tabela 39: Conteúdo de estruturas secundárias, início e final da simulação,
enzimas + L1.
estrutura secundária

% fitas-β

% hélices-α

% hélices-3-10

% outras

lipase
+
L1

pueA
+
L1

pueB
+
L1

pulA
+
L1

amidase protease
+
+
L1
L1

início

26,5

24,8

27,1

15,7

20,2

22,5

final

23,9

25,3

19,4

14,2

21,1

21,1

variação

-2,6

0,5

-7,7

-1,5

0,9

-1,4

início

18,2

18,6

10,8

20,0

29,6

26,0

final

19,0

19,3

14,5

18,8

25,8

23,8

variação

0,8

0,7

3,7

-1,2

-3,8

-2,2

início

4,7

5,2

4,6

7,3

2,3

2,2

final

6,8

3,4

4,4

7,5

2,6

3,3

variação

2,1

-1,8

-0,2

0,2

0,3

1,1

início

50,6

51,4

57,5

57,0

49,3

49,3

final

50,3

52,0

61,7

59,5

52,2

51,8

variação

-0,3

0,6

4,2

2,5

2,9

2,5

Tabela 40: Conteúdo de estruturas secundárias, início e final da simulação,
enzimas + L2.
estrutura secundária

% fitas-β

% hélices-α

pueA
+
L2

pueB
+
L2

pulA
+
L2

amidase protease
+
+
L2
L2

início

25,2

25,8

23,6

17,1

21,4

21,1

final

23,4

24,8

22,9

13,8

21,7

26,0

variação

-1,8

-1,0

-0,7

-3,3

0,3

4,9

início

19,8

17,8

12,9

18,9

27,6

25,8

final

18,2

19,1

12,0

22,8

26,7

26,0

variação

-1,6

1,3

-0,9

3,9

-0,9

0,2

início

5,2

3,7

3,5

5,5

1,8

0,8

3,9

4,2

4,4

6,9

3,5

3,5

variação

-1,3

0,5

0,9

1,4

1,7

2,7

início

49,8

52,7

60,0

58,5

49,2

52,3

final

54,5

51,9

60,7

56,5

48,1

44,5

variação

4,7

-0,8

0,7

-2,0

-1,1

-7,8

% hélices-3-10 final

% outras

lipase
+
L2

69

A simulação da lipase livre apresentou menor variação entre o início da
DM e o final de todos os conteúdos de estrutura secundária em comparação
com as simulações lipase + L1 e lipase + L2. De forma análoga, a simulação da
amidase livre também sofreu menor variação no conteúdos de estruturas
secundárias do que no sistema amidase + L1. Já para a protease, a variação
foi menor na simulação do sistema protease + L1 do que no sistema protease
livre. A pueA, considerando os três sistemas simulados foi a que apresentou
menor variação no conteúdo de estruturas secundárias.
Na comparação entre o conteúdo de fitas-β entre os sistemas enzima +
L1 e enzima + L2, pueA, pulA e protease apresentaram menores variações no
sistema L1 enquanto que para a lipase, pueB e amidase a variação foi menor
no sistema L2. Já para o conteúdo de hélices-α as menores alterações para
lipase, pueA e pulA foi no sistema L1 e para pueB, amidase e protease foi nos
sistema L2.
De modo geral, as alterações no padrão de estrutura secundária dos
três sistemas para todas as enzimas foram relativamente pequenas e não
provocaram alterações significativas na estrutura tridimensional das enzimas.
Isso pode ser observado nas Figuras 11, 12, 13, 14, 15 e 16, onde estão
mostradas as sobreposições geométricas das enzimas no início da DM (em
ciano) e ao final de 100 ns de simulação (em laranja), especialmente para
lipase, pueA, pueB e protease. A pulA e a amidase apresentaram alterações
mais visíveis na estrutura tridimensional. É possível observar a translação da
região C-terminal da pulA ao final da DM em todos os sistemas simulados, mais
acentuada na simulação do sistema pulA + L2. A região C-terminal da amidase,
com destaque para a hélice da porção inferior, também apresentou maior
diferença entre o início e o final da simulação, especialmente para o sistema
amidase + L1.
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Figura 11: Sobreposição geométrica da enzima no início
da DM (em ciano) e ao final dos 100ns (laranja), dos
sistemas (A) lipase, (B) lipase + L1 e (C) lipase + L2.
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Figura 12: Sobreposição geométrica da enzima no início da
DM (em ciano) e ao final dos 100ns (laranja), dos sistemas
(A) pueA, (B) pueA + L1 e (C) pueA + L2.
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Figura 13: Sobreposição geométrica da enzima no início da
DM (em ciano) e ao final dos 100ns (laranja), dos sistemas
(A) pueB, (B) pueB + L1 e (C) pueB + L2.
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Figura 14: Sobreposição geométrica da enzima no
início da DM (em ciano) e ao final dos 100ns (laranja),
dos sistemas (A) pulA, (B) pulA + L1 e (C) pulA + L2.

74

Figura 15: Sobreposição geométrica da enzima no início da DM
(em ciano) e ao final dos 100ns (laranja), dos sistemas (A)
amidase, (B) amidase + L1 e (C) amidase + L2.
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Figura 16: Sobreposição geométrica da enzima no início da DM (em
ciano) e ao final dos 100ns (laranja), dos sistemas (A) protease, (B)
protease + L1 e (C) protease + L2.
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A análise do desvio quadrático médio (RMSD, do inglês, Root Mean
Square Deviation), Figura 17, também mostra que a lipase, pueA, pueB e a
protease apresentaram as menores alterações estruturais, uma vez que o
RMSD de Cα apresentou menores flutuações em comparação com a pulA e a
amidase.
Para a lipase, os valores de RMSD apresentam uma certa linearidade
em torno de 0,3 nm para todos os sistemas simulados, especialmente após 80
ns. De forma análoga, a protease apresenta também pequenas oscilações,
porém neste caso os sistema protease + L2 apresenta valores de RMSD em
torno de 0,3 nm após 80 ns enquanto que os sistemas protease livre e protease
+ L1 esse valor fica ao redor de 0,2 nm. Para a pueA, até 50 ns os três
sistemas tem comportamento muito semelhante, com valores de RMSD
crescente até 20 ns e oscilando em torno de 0,3 nm entre 30 e 50 ns. Após
esse instante, os sistemas pueA livre e pueA + L1 continuam oscilando em
torno de 0,3 nm enquanto que o sistema pueA + L2 parece apresentar um
comportamento oscilatório entre 0,3 e 0,4 nm. No caso da pueB, os sistemas
pueB livre e pueB + L2 tem comportamento mais similar ao longo de toda a
simulação, com valores de RMSD em torno de

0,4 nm a partir de 30 ns

enquanto que o sistema pueB + L1 oscila em torno de 0,5 nm a partir dos 10
ns de simulação.
Para os sistemas amidase livre e amidase + L2, os valores de RMSD
apresentaram valores semelhantes, especialmente após 50 ns, oscilando em
torno de 0,45 nm. Já no sistema amidase + L1, após 30 ns os valores de
RMSD apresentaram comportamento crescente linearmente com valore entre
0,55 e 0,65 nm. As maiores alterações, conforme observado anteriormente na
Figura 14, ocorreram nos sistemas da pulA. O sistema pulA + L2, embora
apresente a maior variação de RMSD entre o início e o final da DM, após 75 ns
é o sistema com a maior linearidade entre os três, oscilando entre 1,35 nm. O
sistema pulA + L1 apresenta um crescimento quase linear após 25 ns de
simulação enquanto que a pulA livre, até 70 ns parece apresentar
comportamento periódico oscilando entre 0,5 e 0,7 nm.
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Figura 17: Desvio quadrático médio (C-α) dos sistemas enzimas livres (em
preto), enzimas + L1 (em verde) e enzimas + L2 (em roxo).

6.3.2.

Mobilidade

A análise da flutuação quadrática média (RMSF, do inglês, Root Mean
Square Fluctuation), Figura 18, mostrou que para a maioria dos resíduos de
aminoácidos da lipase, os valores de RMSF oscilam entre 0,1 e 0,2 nm. No
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entanto, alguns resíduos apresentaram flutuações um pouco maiores, entre 0,3
e 0,6 nm. Além disso, para os sistemas lipase + L1 e lipase + L2 os gráficos de
RMSF são mais similares entre si quando comparados com o sistema lipase
livre.

Figura 18: Flutuação quadrática média da lipase: em preto, enzima livre, em
verde, enzima + L1 e em roxo, enzima + L2.
Analisando as simulações com a pueA, os valores de RMSF para o
sistema pueA + L1 são menores que para os demais sistemas, Figura 19,
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Figura 19: Flutuação quadrática média da pueA: em preto, enzima livre, em
verde, enzima + L1 e em roxo, enzima + L2.

Já nas simulações com a pueB, Figura 20, o perfil dos gráficos de
RMSF dos três sistemas são similares, com valores um pouco maiores que
para a pueA.
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Figura 20: Flutuação quadrática média da pueB: em preto, enzima livre, em
verde, enzima + L1 e em roxo, enzima + L2.

A

pulA, Figura 21, apresenta os maiores valores de RMSF,

especialmente para a região C-terminal, sendo que nos sistemas pulA + L1 e
pulA + L2 esses valores são maiores que na DM da pulA livre.
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Figura 21: Flutuação quadrática média da pulA: em preto, enzima livre, em
verde, enzima + L1 e em roxo, enzima + L2.

Assim como para pulA, para amidase, Figura 22, os maiores valores de
RMSF são dos aminoácidos da região C-terminal, no entanto, para os sistemas
amidase + L1 e amidase + L2 os resíduos iniciais também apresentam RMSF
mais elevados.
A protease, Figura 23, para os três sistemas apresenta os maiores
valores de RMSF na região N-terminal, e um perfil entre os três sistemas muito
similar entre si.
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Figura 22: Flutuação quadrática média da amidase: em preto, enzima livre, em
verde, enzima + L1 e em roxo, enzima + L2.
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Figura 23: Flutuação quadrática média da protease: em preto, enzima livre, em
verde, enzima + L1 e em roxo, enzima + L2.

Na Tabela 41 estão listados os percentuais de aminoácidos que
apresentaram valores de RMSF acima de 0,3 nm para cada sistema simulado.
É possível observar que lipase, pueA e protease tem os menores percentuais,
enquanto a pulA apresenta os maiores valores, chegando a ter 60% dos seus
aminoácidos, da simulação pulA + L2, com RMSF acima de 0,3 nm. Os
sistemas com a amidase foram mais similares entre si, com cerca de 14% de
seus aminoácidos apresentando RMSF acima de 0,3 nm.
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Tabela 41: Percentual de aminoácidos de cada enzima com RMSF acima de
0,3 nm.
% do número de resíduos com RMSF acima de 0,3 nm
sistema

lipase

pueA

pueB

pulA

amidase

protease

livre

2,27

3,89

10,05

18,85

14,66

2,96

L1

5,02

3,08

7,76

40,35

14,37

3,26

L2

3,40

7,29

14,46

60,09

14,08

5,38

Dos aminoácidos da lipase, listados na Tabela 42, Gln64, Leu574,
Asn576, Asp577, Asp578 e Gln588 tiveram RMSF acima de 0,3 nm em todos
os sistemas simulados. Os resíduos Gly65, Val66, Ala269, Asn495 e Asn515
apresentaram flutuações acima de 0,3 nm nos sistemas lipase + L1 e lipase +
L2. Além disso, Lys169 e Arg580 dos sistemas lipase livre e lipase + L2
também tiveram RMSF acima de 0,3 nm. Já nos sistemas lipase e lipase + L1,
o resíduo Gly595 também apresentou RMSF acima de 0,3 nm.
Tabela 42: Aminoácidos da lipase com valores de RMSF acima de 0,3 nm.
sistema

resíduos da lipase com RMSF > 0,3 nm

lipase

Tyr6, Lys7, Gln64, Lys169, Asn361, Glu363, Leu574, Pro575, Asn576, Asp577,
Asp578, Arg580, Gln588, Gly595

lipase
+
L1

Gln64, Gly65, Val66, Ile67, Pro68, Ile70, Pro168, Phe266, Gly268, Ala269, Ser270,
Val271, Asp275, Thr494, Asn495, Gly496, Ala497, Asp498, Thr499, Leu512,
Asp513, Gly514, Asn515, Leu574, Pro575, Asn576, Asp577, Asp578, Gln588,
Gly595, Gly596

lipase
+
L2

Thr11, Leu47, Thr61, Asp62, Ser63, Gln64, Gly65, Val66, Lys169, Ala269, Trp462,
Asn495, Ala504, Asn515, Leu574, Pro575, Asn576, Asp577, Asp578, Arg580,
Gln588

Na análise para a pueA, Tabela 43, os aminoácidos Gly65, Ser152,
Asn361 e Gln596 tiveram RMSF acima de 0,3 nm nos três sistemas simulados.
Asp153 e Ala362 para os sistemas pueA livre e pueA + L1. Já nos sistemas
pueA livre e pueA + L2, os aminoácidos que apresentaram RMSF acima de 0,3
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nm foram: Val66, Gln130, Arg147, Ile151, Lys169, Gly496 e Asp497. Além
disso, Ile67, Gly69, Ile70, Pro71 e Gly595 dos sistemas pueA + L1 e pueA + L2
também tiveram RMSF acima de 0,3 nm.
Tabela 43: Aminoácidos da pueA com valores de RMSF acima de 0,3 nm.
sistema

resíduos da pueA com RMSF > 0,3 nm

pueA

Gly65, Val66, Asp104, Arg106, Gln130, Pro146, Arg147, Glu148, Ser149, Ile151,
Ser152, Asp153, Lys169, Arg360, Asn361, Ala362, Glu363, Thr364, His365,
Gln411, Gly412, Gly496, Asp497, Gln596

pueA
+
L1

Leu47, Asn62, Ser63, Gln64, Gly65, Ile67, Gly69, Ile70, Pro71, Ser152, Asp153,
Asn361, Ala362, Ala488, Gln560, Gly595, Gln596, Glu607, His608

pueA
+
L2

Asn8, Phe9, Ser12, Gly61, Asn62, Ser63, Gln64, Gly65, Val66, Ile67, Pro68, Gly69,
Ile70, Pro71, Trp72, Asn73, Asp75, Gln130, Arg147, Ile151, Ser152, Lys169,
His274, Asp275, Asn361, Asp494, Ala495, Gly496, Asp497, Asn498, Gly572,
Leu574, Pro575, Asp576, Gln577, Arg580, Ala581, His582, Ser586, Gly587,
Asn588, Gly595, Gln596, Glu607, His608

Na análise dos valores de RMSF da pueB, Tabela 44, os aminoácidos
que tiveram RMSF acima de 0,3 nm para todas as simulações foram: Met1,
Arg83, Pro84, Gly85, Ser86, Cys87, Gln101, Arg167, Arg171, Trp408, Gln409,
Leu410, Phe411, Tyr442, His523, Tyr526 e Gln528. Para os sistemas da pueB
livre e pueB + L1 foram: Gln166, Ser168, Leu169, Gly170, Leu172, Ala214,
Leu215, Ser216 e Leu217. Já para os sistemas pueB livre e pueB + L2 os
resíduos que tiveram valores de RMSF acima de 0,3 nm são: Thr34, Gly35,
Glu36, Gln60, Arg103, Tyr104, Arg106, Arg112, His164, Val245, Ser406, Trp07,
Lys468 e Phe500. Nos sistemas pueB + L1 e pueB + L2 os aminoácidos foram:
Leu12, Thr81, Thr82, Phe241, Leu242, Asp440, Ala441, Asp521, Ala522,
Tyr524, Phe542 e Trp551.

Tabela 44: Aminoácidos da pueB com valores de RMSF acima de 0,3 nm.
sistema
pueB

resíduos da pueB com RMSF > 0,3 nm
Met1, Thr34, Gly35, Glu36, Gln60, Arg83, Pro84, Gly85, Ser86, Cys87, Gln101,
Gly102, Arg103, Tyr104, Gln105, Arg106, Leu107, Ala108, Gly109, Arg112, His164,
Glu165, Gln166, Arg167, Ser168, Leu169, Gly170, Arg171 Leu172, Thr213, Ala214,
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Leu215, Ser216, Leu217, Gly243, Glu244, Val245, Asp246, Ser247, Glu309,
Lys310, Asp378, Tyr387, Ser406, Trp407, Trp408, Gln409, Leu410, Phe411,
Tyr442, Lys468, Phe500, His523, Tyr526, Gln528, Asn533, Glu544

pueB
+
L1

pueB
+
L2

Met1, Leu12, Thr81, Thr82, Arg83, Pro84, Gly85, Ser86, Cys87, Cys88,
Leu141, Gln166, Arg167, Ser168, Leu169, Gly170, Arg171, Leu172,
Leu215, Ser216, Leu217, Trp221, Phe241, Leu242, Gln252, Ala254,
Gln409, Leu410, Phe411, Asp440, Ala441, Tyr442, Val520, Asp521,
His523, Tyr524, Tyr526, Gln528, Phe542 ,Trp551

Gln101,
Ala214,
Trp408,
Ala522,

Met1, Ser2, Leu12, Lys17, Pro33, Thr34, Gly35, Glu36, Ala37, Ser58, Ala59, Gln60,
Glu66, Gln67, Ala68, Ile69, Val70, Thr81, Thr82, Arg83, Pro84, Gly85, Ser86,
Cys87, Gln99, Pro100, Gln101, Arg103, Tyr104, Arg106, Arg112, Thr118, Thr119,
Arg122, Leu123, His164, Arg167, Arg171, Phe241, Leu242, Val245, Gln357,
Thr404, Gly405, Ser406, Trp407, Trp408, Gln409, Leu410, Phe411, His435,
Leu437, Asn438, Gly439, Asp440, Ala441, Tyr442, Gly443, Asn444, Asp451,
His458, Gly459, Gly460, Asp461, Asp462, Asp467, Lys468, Thr477, Gly478,
Asn479, His483, Phe500, Asp521, Ala522, His523, Tyr524, Asp525, Tyr526,
Gln528, Phe542, Trp551, Thr557

Conforme observado nos gráficos de RMSF e na Tabela 45, a pulA foi a
enzima que apresentou as maiores mobilidades, nos três sistemas simulados.
Os aminoácidos que tiveram RMSF acima de 0,3 nm nos três sistemas
simulados fora: Asn41, Ala42, Gln43, Leu76, Gly77, Thr79, Arg81, Met83,
Lys91, Arg97, Ala110, Thr111, Ala112, Gly113, Asn114, Gln151, Arg154,
Arg160, Leu170, Leu248, Gly249, Val250, Lys253, Arg361, Arg376, Ser378,
Ser379, His381, Ser387, Gly388, Gln389, Phe390, Gly391, Asn392, Asp393,
Arg394, Val395, Ile396, Gly397, Tyr398, Gln399, Ala400, Thr401, Asp402,
Lys403, Asn407, Asp408, Val409, Ala410, Gly411, Ser412, Thr413, Asp414,
Tyr415, Arg416, Asp417, His418, Val419, Lys420, Val421, Val422, Gly423,
Gly424, Asp425, Thr426, Val427, Phe430, Gly431, Thr432, Asp433, Ser434,
Thr436, Leu437, Val438, Gly439, Val440, Ser441, Ser442, Leu443, Ser444,
Gly445, Glu446 e Ser451. Nos sistemas pulA livre e pulA + L2 somente Gln147
teve RMSF acima de 0,3 nm. Já nos sistemas pulA + L1 e pulA + L2 foram:
Lys57, Glu61, Ser72, Ala73, Ser74, Thr75, Tyr78, Ala80, Ser82, His84, Ala85,
Pro87, Leu89, Asn92, Ser93, Ala94, Thr106, Met107, Thr108, Leu109, Arg115,
His116, Gln117, Lys127, Arg131, Leu132, His133, Glu152, Gly155, Gly156,
Trp159, Gln163, Arg164, Ala166, Asp167, Pro169, Pro171, Gly172, Leu173,
Leu245, Ser246, Leu273, Val276, Gly306, Phe307, Glu309, Gln310, Asp314,
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Trp331, Val332, Gln333, Asp334, Leu335, Asn336, Arg337, Asn338, Ala339,
Glu340, Ala341, His342, Lys343, Gly344, Asn345, Phe356, Lys358, Gly359,
Gly360, Gly362, Phe365, Ile366, Glu367, Lys370, Gly371, Asn372, Asp373,
Thr374, Ile375, Asp377, Gly380, Asn382, Thr383, Leu404, Phe406, Ile428,
Gly429, Val435, Gly447, Ile448, Val449 e Ile450.
Nas três simulações da amidase, Tabela 46, os aminoácidos que tiveram
RMSF acima de 0,3 nm foram: Tyr284, Ser285, Gly286, Leu287, Gln288,
Ala289, Ser290, Gly291, Asp292, Gly293, Arg295, Glu313, Lys314, Glu317,
Arg321, Ala330, Gln331, Cys332, Pro333, Val334, Gly335, Arg336, Glu340 e
Gly341. Nos sistemas amidase livre e amidase + L1 foram: Gln273, Arg282,
ALa298 e Leu322. Para os sistemas amidase livre e amidase + L2 os
aminoácidos com RMSF acima de 0,3 nm foram: Glu303, Tyr305, Arg306,
Trp308, Val309, Thr310, Asp311, Ala312 e Arg316. Já nos sistemas amidase +
L1 e amidase + L2 foram: Met1, Arg2, Asp294, Ser325, Thr326, Thr327,
Gly328, Val329, Leu337, Pro338 e Tyr339.
Nas simulações da protease, Tabela 47, os aminoácidos que
apresentaram RMSF acima de 0,3 nm foram: Ala2, Gly3, Thr4, Ser210, Ala211
e Tyr277, para todos os sistemas simulados; Gln75 e Arg179, para protease
livre e protease + L2; Thr209, Gly212 e Ala213 para os sistemas protease + L1
e protease + L2.
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Tabela 45: Aminoácidos da pulA com valores de RMSF acima de 0,3 nm.
sistema

resíduos da pulA com RMSF > 0,3 nm

pulA

Asn41, Ala42, Gln43, Leu76, Gly77, Thr79, Arg81, Met83, Lys91, Arg97, Ala110,
Thr111, Ala112, Gly113, Asn114, Gln147, Gln151, Arg154, Arg160, Leu170, Leu248,
Gly249, Val250, His251, Lys253, Arg361, Arg376, Ser378, Ser379, His381, Ser387,
Gly388, Gln389, Phe390, Gly391, Asn392, Asp393, Arg394, Val395, Ile396, Gly397,
Tyr398, Gln399, Ala400, Thr401, Asp402, Lys403, Asn407, Asp408, Val409, Ala410,
Gly411, Ser412, Thr413, Asp414, Tyr415, Arg416, Asp417, His418, Val419, Lys420,
Val421, Val422, Gly423, Gly424, Asp425, Thr426, Val427, Phe430, Gly431, Thr432,
Asp433, Ser434, Thr436, Leu437, Val438, Gly439, Val440, Ser441, Ser442, Leu443,
Ser444, Gly445, Glu446, Ser451

pulA
+
L1

pulA
+
L2

Asn41, Ala42, Gln43, Lys57, Glu61, Ser72, Ala73, Ser74, Thr75, Leu76, Gly77, Tyr78,
Thr79, Ala80, Arg81, Ser82, Met83, His84, Ala85, Pro87, Leu89, Lys91, Asn92, Ser93,
Ala94, Arg97, Thr106, Met107, Thr108, Leu109, Ala110, Thr111, Ala112, Gly113,
Asn114, Arg115, His116, Gln117, Phe118, Lys127, Arg131, Leu132, His133, Gln151,
Glu152, Arg154, Gly155, Gly156, Trp159, Arg160, Gln163, Arg164, Leu165, Ala166,
Asp167, Thr168, Pro169, Leu170, Pro171, Gly172, Leu173, Phe243, Leu245, Ser246,
Leu248, Gly249, Val250, Lys253, Leu273, Trp274, Val276, Leu277, Pro278, Phe279,
Gly306, Phe307, Glu309, Gln310, Asp314, Trp331, Val332, Gln333, Asp334, Leu335,
Asn336, Arg337, Asn338, Ala339, Glu340, Ala341, His342, Lys343, Gly344, Asn345,
Phe356, Lys358, Gly359, Gly360, Arg361, Gly362, Phe365, Ile366, Glu367, Lys370,
Gly371, Asn372, Asp373, Thr374, Ile375, Arg376, Asp377, Ser378, Ser379, Gly380,
His381, Asn382, Thr383, Phe384, Ser387, Gly388, Gln389, Phe390, Gly391, Asn392,
Asp393, Arg394, Val395, Ile396, Gly397, Tyr398, Gln399, Ala400, Thr401, Asp402,
Lys403, Leu404, Phe406, Asn407, Asp408, Val409, Ala410, Gly411, Ser412, Thr413,
Asp414, Tyr415, Arg416, Asp417, His418, Val419, Lys420, Val421, Val422, Gly423,
Gly424, Asp425, Thr426, Val427, Ile428, Gly429, Phe430, Gly431, Thr432, Asp433,
Ser434, Val435, Thr436, Leu437, Val438, Gly439, Val440, Ser441, Ser442, Leu443,
Ser444, Gly445, Glu446, Gly447, Ile448, Val449, Ile450, Ser451
Met1, Gln20, Asn21, Asn22, Leu26, Ser40, Asn41, Ala42, Gln43, Gly44, Val45, Ile46,
Gly48, Ile49, Pro50, Trp51, Asn52, Pro53, Asp54, Lys57, Glu61, Gln64, Ala65, Ile71,
Ser72, Ala73, Ser74, Thr75, Leu76, Gly77, Tyr78, Thr79, Ala80, Arg81, Ser82, Met83,
His84, Ala85,, Ala86, Pro87, Thr88, Leu89, Ala90, Lys91, Asn92, Ser93, Ala94, Thr95,
Ala96, Arg97, Arg98, Arg99, Pro100, Thr106, Met107, Thr108, Leu109, Ala110,
Thr111, Ala112, Gly113, Asn114, Arg115, His116, Gln117, Lys127, Cys128, Asp129,
His130, Arg131, Leu132, His133, Arg134, Arg135, Cys136, Asp137, Gln147, Leu149,
Cys150, Gln151, Glu152, Arg154, Gly155, Gly156,, Gly157, Phe158, Trp159, Arg160,
Val161, Gln163, Arg164, Ala166, Asp167, Pro169, Leu170, Pro171, Gly172, Leu173,
Asn176, Asp177, Ser202, Phe204, Lys206, Gly221, Asp222, Lys223, Asp239, Gly240,
Ser241, Ser242, Asn244, Leu245, Ser246, Ser247, Leu248, Gly249, Val250, Asp252,
Lys253, Ala254, His255, Glu256, Asn261, Ser271, Ser272, Leu273, Asn275, Val276,
Ile302, Leu303, Asp304, Ser305, Gly306, Phe307, Tyr308, Glu309, Gln310, Met311,
Thr312, Arg313, Asp314, Ser315, Thr316, Ile318, Asp324, Pro325, Ala326, Arg327,
Ala328, Thr329, Thr330, Trp331, Val332, Gln333, Asp334, Leu335, Asn336, Arg337,
Asn338, Ala339, Glu340, Ala341, His342, Lys343, Gly344, Asn345, Thr346, Phe347,
Ile348, Ile349, Gly350, Ser351, Asp352, Gly353, Asp354, Asp355, Phe356, Ile357,
Lys358, Gly359, Gly360, Arg361, Gly362, Ala363, Asp364, Phe365, Ile366, Glu367,
Gly368, Gly369, Lys370, Gly371, Asn372, Asp373, Thr374, Ile375, Arg376, Asp377,
Ser378, Ser379, Gly380, His381, Asn382, Thr383, Leu385, Phe386, Ser387, Gly388,
Gln389, Phe390, Gly391, Asn392, Asp393, Arg394, Val395, Ile396, Gly397, Tyr398,
Gln399, Ala400, Thr401, Asp402, Lys403, Leu404, Val405, Phe406, Asn407, Asp408,
Val409, Ala410, Gly411, Ser412, Thr413, Asp414, Tyr415, Arg416, Asp417, His418,
Val419, Lys420, Val421, Val422, Gly423, Gly424, Asp425, Thr426, Val427, Ile428,
Gly429, Phe430, Gly431, Thr432, Asp433, Ser434, Val435, Thr436, Leu437, Val438,
Gly439, Val440, Ser441, Ser442, Leu443, Ser444, Gly445, Glu446, Gly447, Ile448,
Val449, Ile450, Ser451
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Tabela 46: Aminoácidos da amidase com valores de RMSF acima de 0,3 nm.
sistema

resíduos da amidase com RMSF > 0,3 nm

Arg112, Gln271, Gln273, His275, Arg282, Gly283, Tyr284, Ser285, Gly286,
Leu287, Gln288, Ala289, Ser290, Gly291, Asp292, Gly293, Asp294, Arg295,
Leu297, Ala298, Glu299, Phe302, Glu303, Phe304, Tyr305, Arg306, Thr307,
amidase
Trp308, Val309, Thr310, Asp311, Ala312, Glu313, Lys314, Ala315, Arg316, Glu317,
Asn318, Val319, Arg321, Leu322, Ala330, Gln331, Cys332, Pro333, Val334,
Gly335, Arg336, Glu340, Gly341

Met1, Arg2, His3, Gly4, Asp5, Ile6, Tyr67,
His281, Arg282, Tyr284, Ser285, Gly286,
amidase
Gly291, Asp292, Gly293, Asp294, Arg295,
+
Arg321, Leu322, Thr323, Ser325, Thr326,
L1
Gln331, Cys332, Pro333, Val334, Gly335,
Glu340, Gly341

Phe223,
Leu287,
Ala298,
Thr327,
Arg336,

Asp224,
Gln288,
Glu313,
Gly328,
Leu337,

Gly225,
Ala289,
Lys314,
Val329,
Pro338,

Gln273,
Ser290,
Glu317,
Ala330,
Tyr339,

Met1, Arg2, Lys197, Gln199, Glu248, Tyr284, Ser285, Gly286, Leu287, Gln288,
Ala289, Ser290, Gly291, Asp292, Gly293, Asp294, Arg295, Glu303, Tyr305,
amidase
Arg306, Trp308, Val309, Thr310, Asp311, Ala312, Glu313, Lys314, Arg316,
+
Glu317, Arg321, Arg324, Ser325, Thr326, Thr327, Gly328, Val329, Ala330, Gln331,
L2
Cys332, Pro333, Val334, Gly335, Arg336, Leu337, Pro338, Tyr339, Glu340,
Gly341

Tabela 47: Aminoácidos da protease com valores de RMSF acima de 0,3 nm.
sistema

resíduos da protease com RMSF > 0,3 nm

protease

Ala2, Gly3, Thr4, Asp74, Gln75, Gln76, Ser109, Arg179, Ser210, Ala211, Tyr277

protease
+
L1

Ala2, Gly3, Thr4, Arg179, Thr209, Ser210, Ala211, Gly212, Ala213, Tyr277,
His327, Tyr339

protease
+
L2

Ala2, Gly3, Thr4, Ala5, Ser66, Ser67, Asn68, Gly69, Asp70, Tyr71, Asp73, Gln75,
Arg179, Thr209, Ser210, Ala211, Gly212, Ala213, Tyr214, Tyr277

As Figuras 24, 25, 26, 27, 28 e 29 mostram a mobilidade estrutural das
enzimas ao longo dos 100 ns de simulação, obtida com o programa MDLovoFit,
sendo as regiões em azul as mais rígidas e as vermelhas as mais flexíveis.
Na comparação visual com a Figura 10 é possível ver que os sítios L1 e
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L2 da lipase estão localizados em regiões mais rígidas (regiões em azul na
Figura 24). De modo geral, a lipase apresenta mais regiões rígidas, sendo que
as regiões flexíveis nos três sistemas simulados são essencialmente as
mesmas. No entanto, no sistema lipase + L2 é possível observar que a região
de alças inferior à direita é rígida, enquanto que nos demais sistemas é flexível.
De maneira análoga, a região de hélice mais à esquerda que aparece flexível
no sistema da enzima livre, é rígida nos sistemas da enzima com o PU-MDI,
tanto em L1 quanto em L2. Além disso, no sistema lipase + L1, a região de
hélice central superior é rígida, enquanto que nos demais sistemas é flexível.
A pueA, Figura 25, apresenta comportamento bastante similar à lipase,
com a maior parte da enzima rígida, para os três sistemas. As alças da parte
superior direita são mais flexíveis nas três simulações, enquanto que a alça
inferior direita é mais rígida no sistema pueA + L1. Outra diferença é que nas
simulações da pueA livre e da pueA + L1, a porção superior da hélice central é
rígida enquanto que no sistema pueA + L2 é mais móvel. Também é possível
observar que os sítios L1 e L2 estão localizados em regiões mais rígidas.
Nas simulações com a pueB, Figura 26, ainda é possível observar mais
regiões rígidas do que flexíveis, mas os três sistemas apresentam maiores
diferenças entre eles. Um das diferença aparece na região esquerda das
enzimas (sítio L1) que é mais rígido na simulação com o monômero nesta
posição (pueB + L1) do que nas simulações da pueB livre e da pueB + L2.
Nesse caso, os sítios L1 e L2 estão em regiões menos rígidas se comparados
com a lipase e a pueA.
Conforme já foi observado nos gráficos de RMSF, é possível observar a
região C-terminal da pulA muito mais flexível em relação ao restante da
enzima, nos três sistemas simulados, com a maior mobilidade no sistema pulA
+ L2, Figura 27. Uma diferença entre os sistemas aparece na região de alças
na parte superior esquerda da pulA que é flexível na DM da pulA livre e pulA +
L1 e rígida na pulA + L2. Assim como na lipase, os sítios L1 e L2 estão
localizados em regiões rígidas na pulA (na comparação visual com a Figura 10.
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Figura 24: Flexibilidade da lipase, em azul regiões
rígidas e em vermelho regiões móveis: (A) lipase, (B)
lipase + L1 e (C) lipase + L2.
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Figura 25: Flexibilidade da pueA, em azul regiões
rígidas e em vermelho regiões móveis: (A) pueA, (B)
pueA + L1 e (C) pueA + L2.
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Figura 26: Flexibilidade da pueB, em azul regiões rígidas
e em vermelho regiões móveis: (A) pueB, (B) pueB + L1
e (C) pueB + L2.
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Figura 27: Flexibilidade da pulA, em azul regiões rígidas
e em vermelho regiões móveis: (A) pulA, (B) pulA + L1
e (C) pulA + L2.
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Figura 28: Flexibilidade da amidase, em azul regiões rígidas e
em vermelho regiões móveis: (A) amidase, (B) amidase + L1 e
(C) amidase + L2.
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Figura 29: Flexibilidade da protease, em azul regiões
rígidas e em vermelho regiões móveis: (A) protease,
(B) protease + L1 e (C) protease + L2.
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Na amidase, os sítios L1 e L2 estão na mesma região da enzima, Figura
10, sendo que somente a conformação do PU-MDI é diferente. Diferentemente
das demais enzimas, essa região é mais flexível, o que também foi observado
na análise do RMSF. O restante da amidase é bastante rígido, nos três
sistemas simulados. Ainda é possível observar que nas simulações da amidase
com o monômero PU-MDI (L1 e L2) a região C-terminal parece se tornar um
pouco menos flexível que na simulação da amidase livre (Figura 28).
Assim como na amidase, na protease, os sítios L1 e L2 estão na mesma
região da enzima (Figura 10). Nesse caso, essa região é mais rígida, no
entanto está cercada de alças bastante móveis. Comparando os três sistemas
entre si, a região de alças a esquerda da protease apresenta maior mobilidade
nos sistemas protease + L1 e protease + L2 do que na DM da enzima livre. Já
as alças da direita são mais móveis nos sistemas protease livre e protease +
L1 do que protease + L2 (Figura 29).

6.3.3.

Interações do PU-MDI com a lipase

As Figura 30A e B mostra a sobreposição geométrica do ligante PU-MDI
ao início da dinâmica (em ciano) e ao final dos 100 ns de simulação (em
laranja). É possível ver que não houve alteração conformacional significativa do
ligante PU-MDI considerando as estruturas inicial e final da DM, tanto no
sistema lipase + L1 quanto lipase + L2..
A Figura 30C mostra os valores de RMSD do ligante PU-MDI para os
sistemas lipase + L1 e lipase + L2. É possível observar que o ligante na
posição L2 apresenta uma variação significativa no valor do RMSD até 20 ns
de simulação, no entanto, após esse instante permanece quase constante em
torno de 0,42 nm. Já o ligante na posição L1 apresenta flutuações maiores
praticamente ao longo de toda a DM, sendo que até em torno de 75 ns a
variação oscila entre 0,07 e 0,48 nm e após esse tempo a oscilação fica menor,
entre 0,32 e 0,48.

98

Figura 30: Sobreposição geométrica do PU-MDI no início
da DM (em ciano) e ao final dos 100 ns (em laranja) para
os sistemas (A) lipase + L1 e (B) lipase + L2; (C) RSMD do
PU-MDI para os sistemas lipase + L1 (em verde) e lipase +
L2 (em roxo); (D) distância entre o primeiro e o último
átomo do PU-MDI ao longo da DM, para os sistemas lipase
+ L1 (em verde) e lipase + L2 (em roxo).
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Figura 31: PU-MDI no sítio de interação L1 da lipase, no início da simulação.
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Figura 32: PU-MDI no sítio de interação L1, ao final de 100 ns de simulação.
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Figura 33: PU-MDI no sítio de interação L2 da lipase, no início da simulação.
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Figura 34: PU-MDI no sítio de interação L2 ao final de 100 ns de simulação.
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Conforme observado na Figura 10, além do ligante estar em regiões
diferentes da lipase, sítios L1 e L2, a conformação do PU-MDI também é
diferente para cada sítio. Analisando a distância entre o primeiro átomo e o
último átomo do PU-MDI, Figura 30D, é possível observar que no sítio L1 esta
distância é menor, com valor médio de 1,52 nm. Já no sítio L2, o valor médio
da distância ponta a ponta do PU-MDI é de 1,90 nm apresentando um
movimento quase periódico de oscilação entre 1,6 e 2,2 nm.
Para a análise de alterações nas regiões de interação L1 e L2, Figura
10, foram avaliadas as interações com aminoácidos específicos, no início e ao
final dos 100 ns da simulação, para os sistemas lipase + L1, Figura 31 início da
DM e Figura 32 final da DM, e para lipase + L2, Figura 33 no início da DM e
Figura 34 final da DM. Na observação visual é possível ver que não houve
alteração significativa na posição do monômero entre o início e o final da
simulação da lipase + L1. No entanto, as interações específicas com
aminoácidos da lipase são diferentes. Também é possível ver que na simulação
da lipase + L2 o monômero permanece na mesma região inicial, mas também
as interações no início não são iguais no final da DM.
A partir das interações mostradas nas Figuras 31, 32, 33 e 34, os
resíduos de aminoácidos que apresentaram algum tipo de interação, seja no
início da DM ou ao final dos 100 ns, para as simulações lipase + L1 e lipase +
L2, estão listados na Tabela 48.
No sistema lipase + L1, os aminoácidos Glu327, Lys329, Phe330,
Arg392, Gly410 e Arg448 apresentaram interações no início e também ao final
da DM. Já os aminoácidos Lys15 e Gly549 que não estavam interagindo com o
PU-MDI no ínicio da DM, ao final de 100 ns apresentavam ligação de
hidrogênio com o monômero. O processo inverso ocorreu com o aminoácido
Asn548 que apresentava ligação de hidrogênio no início e ao final da dinâmica
não tinha nenhuma interação efetiva.
No sistema lipase + L2, Ala23, Leu26, Ala38, Gln41, Leu79 e Asn344
interagiram com o PU-MDI no início e no final da simulação. Os aminoácidos
Asp347 e Arg350 formavam ligação de hidrogênio com o PU-MDI no início da
DM mas nenhuma interação ao final de 100 ns. Já Ile311 que não apresentava
interação no início estava interagindo através de ligação de hidrogênio ao final
104

da simulação.
Tabela 48: Interações do ligante PU-MDI com a lipase, início e final das
simulações, nos sítios de interação L1 e L2.
LIPASE + L1
LIPASE + L2
aminoácidos
do sítio L1

INTERAÇÕES
INICIO

Lys15

FINAL

aminoácidos
do sítio L2

#

Ser19

INTERAÇÕES
INICIO

FINAL
+

Glu327

#

+

Ala23

+

+

Lys329

+

+

Leu26

+

+

Phe330

+

+

His30

Arg392

+

+

Asn31

+

-

Leu408

+

Asn34

+

-

Gly409

+

Ala38

+

+

+

Tyr40

+

Gln41

+

Ser76

+

Leu79

Gly410

+

Ala411
Arg448

+

Asp449
Asn548

#

+

+
+

+
+

+

+

Ala80

+

Gly549

#

Ala83

+

Leu568

+

Ala87

+

Ile311

#

Gly569

+

Thr316

+

Ala317

+

Asp320

+

Asn344

+

Asp347

#

Arg350

#

#

# interações do tipo ligação de hidrogênio, + interação do tipo VdW, em branco, sem interação

Além dos aminoácidos listados na Tabela 48, foram selecionados
resíduos que estavam a uma distância de 0,4 nm do PU-MDI, tanto na
simulação lipase + L1 e lipase + L2. Esses aminoácidos estão relacionados na
Tabela 49 e determinam os sítios de interação denominados L1 e L2. O sítio
denominado L1 é composto de 24 aminoácidos enquanto o sítio L2 tem 37
aminoácidos.
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Tabela 49: Aminoácidos da lipase que determinam os sítios de interação L1 e
L2.
sítio
L1

L2

aminoácidos do sítio de interação
Lys15, Glu327, Lys329, Phe330, Asp332, Leu333, Tyr388, Glu390, Gly391, Arg392,
Ala393, Val406, Leu408, Gly409, Gly410, Ala411, Ile446, Arg448, Asp449, Asn548,
Gly549, Phe551, Leu568, Gly569

Ser19, Asp20, Met22, Ala23, Leu26, Tyr27, His30, Asn31, Asn34, Gly35, Ala37,
Ala38, Tyr40, Gln41, Asn73, Ser76, Leu79, Ala80, Ala83, Val84, Lys86, Ala87,
Trp89, Ile311, Ser312, Leu314, Thr316, Ala317, Asp320, Arg324, Ala343, Asn344,
Leu345, Asp347, Arg350, Ser374, Ser376

Para avaliar alterações dessas duas regiões, foram calculados RMSD
dos sítios L1 e L2 dos três sistemas simulados, Figura 35. É possível ver que
para todas as simulações os valores de RMSD foram muito próximos entre si,
salientando que para o sítio L1 os valores da simulação da lipase livre foi um
pouco menor que os demais, especialmente após 60 ns. Já o RMSD do sítio L2
nas três simulações, após 60 ns foram praticamente iguais.
Além da análise de RMSD, a partir dos aminoácido listados na Tabela
49, foram monitoradas as distâncias entre resíduos dos sítios L1 e L2,
destacados nas Figuras 36 e 37.
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Figura 35: Desvio quadrático médio dos aminoácidos dos sítio L1 e L2, da
lipase, para os sistemas lipase livre (em preto), lipase + L1 (em verde) e lipase
+ L2 (em roxo).

No sítio L1, Figura 36, foram monitoradas as distâncias entre Leu15 e
Ile446 (em rosa) entre Asp332 e Asp449 (em amarelo) e entre Gly391 e Gly549
(em azul). Para as três simulações, a distância entre Leu15 e Ile446
permaneceu praticamente constante e igual para os três sistemas. De forma
análoga, a distância entre Asp332 e Asp449 permaneceu quase constante ao
longo da DM, porém para o sistema lipase + L2 foi ligeiramente maior. Já a
distância entre Gly391 e Gly549 permaneceu contante e praticamente igual
para os sistemas lipase livre e lipase + L2, no entanto, no sistema lipase + L1,
além do valor ser maior, houve maior oscilação ao longo da DM, especialmente
entre 40 e 50 ns.
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Figura 36: (A) Aminoácidos do sítio de interação L1 da lipase e (B) distância
entre os pares (cores das curvas iguais às da Figura 35).
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Figura 37: (A) Aminoácidos do sítio de interação L2 da lipase e (B) distância
entre os pares (cores das curvas iguais às da Figura 35).
Considerando o sítio L2, Figura 37, a distância entre Gly35 e Arg324 foi
a que apresentou maior linearidade e maior semelhança entre os três sistemas
simulados. A distância entre Lys86 e Ile311 também apresentou certa
linearidade, mas valores levemente diferentes entre os três sistemas,
especialmente entre 50 e 90 ns. Já a distância entre Trp89 e Arg350 foi a
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menos linear. Além disso, os valores para os três sistemas simulados também
divergiram mais que nas demais distâncias do sítio L2.
De um modo geral o monitoramento dessas distâncias evidencia a
estabilidade desses sistemas, mesmo na presença do monômero PU-MDI.
Além das análises acima descritas, de acordo com os resultados
apresentados na Tabela 48, foi monitorado o número de ligações de hidrogênio
entre o ligante (PU-MDI) e a lipase ao longo dos 100 ns de simulação.
Na Figura 38, podemos observar que o ligante (PU-MDI) forma até 7
ligações de hidrogênio com a enzima, na simulação lipase + L1, entre 65 e 80
ns. No entanto, na maior parte do tempo ocorrem de 1 a 3 ligações
simultâneas. Já na simulação lipase + L2, o ligante também faz até 7 LH, mas
no início da simulação (em torno dos 11 ns). No geral, são de 1 a 4 LH.

Figura 38: Número de ligação de hidrogênio entre o ligante (PU-MDI) e a
enzima dos sistemas lipase + L1 (em verde) e lipase + L2 (em roxo).
A partir dos resultados da Figura 38, foram monitoradas as ligações de
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hidrogênio com os aminoácidos específicos dos sítios L1 e L2, Figuras 39 e 40.

Figura 39: Número de ligações de hidrogênio entre o PU-MDI e os aminoácidos
do sítio L1 da lipase.
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Figura 40: Número de ligações de hidrogênio entre o PU-MDI e os aminoácidos
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do sítio L2 da lipase.

Analisando as ligações de hidrogênio do ligante com os
aminoácidos específicos do sítio L1 da lipase, Figura 39, é possível observar
que ao longo de toda a simulação o ligante faz uma LH com o aminoácido
Glu327. Além disso, Lys15, Lys329 e Asn548 formam uma ligação de
hidrogênio com o ligante a maior parte do tempo. Leu333 forma LH somente no
início da DM e Tyr388 e Gly409 somente no final da simulação. Já o
aminoácido Phe551 forma uma LH com o ligante nos instantes entre 50 e 60
ns.
Considerando as ligações de hidrogênio do ligante (PU-MDI) e a enzima
no sistema lipase + L2, Figura 40, é possível observar que os aminoácidos
Asn31, Asn34, Gln41, Ser76, Ile311 e Asn344 formam uma LH com o ligante na
maior parte do tempo de simulação. Já Asp320, Arg324, Leu345, Asp347,
Arg350, Ser374 e Ser376 formam ligações de hidrogênio somente nos
primeiros 20 ns de simulação. O aminoácido Thr316 faz LH com o ligante no
início da DM e depois em torno de 90 ns de simulação. Já a Ser19 somente
forma LH com o PU-MDI após 35 ns de simulação, sendo que entre 50 e 60 ns
é quase ininterrupta a formação da LH.
Sendo assim, a interação do monômero PU-MDI com a lipase não
provocou alterações estruturais significativas na enzima, tanto na posição L1
quanto na L2. A formação de ligações de hidrogênio do ligante com a lipase ao
longo de quase toda a simulação e a manutenção das distâncias entre resíduos
dos sítios de interação denotam uma estabilidade da interação do PU-MDI com
a lipase, em ambos os sítios.
6.3.4.

Interações do PU-MDI com a pueA

Nas simulações da pueA com PU-MDI, sistemas pueA + L1 e pueA + L2,
o monômero estava posicionado em regiões diferentes da enzima, conforme
mostrado na Figura 10. No caso da simulação pueA + L1, o monômero
permaneceu na mesma região de interação inicial, Figura 41A. Já no sistema
pueA + L2 houve um movimento de translação para uma região mais inferior da
enzima, Figura 41B.
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Figura 41: Sobreposição geométrica do PU-MDI no início da DM (em ciano) e
a final (em laranja): (A) sistema pueA + L1 e (B) pueA + L2. (C) RMSD do PUMDI e (D) distância entre o primeiro e o último átomo do monômero.
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Figura 42: PU-MDI no sítio de interação L1 da pueA, no início da simulação.
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Figura 43: PU-MDI no sítio de interação L1 da pueA, no final de 100 ns da
simulação.
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Figura 44: PU-MDI no sítio de interação L2 da pueA,
no início da simulação, (A) visão frontal, (B) rotação
de 180°no eixo vertical.
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Figura 45: PU-MDI no sítio de interação L2 da pueA, no
final de 100 ns de simulação, (A) visão frontal, (B)
rotação de 180°no eixo vertical.
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Além disso, a conformação final do PU-MDI também apresentou maior
alteração em relação à inicial do que no sistema pueA + L1.
Na análise do RMSD do monômero, Figura 41C é possível ver que no
sistema pueA + L1, o PU-MDI apresenta estabilização dos valores de RMSD a
partir de 10 ns, oscilando entre 0,37 nm e 0,40 nm. Além disso, a distância
entre o primeiro e o último átomo do PU-MDI, após 10 ns de simulação também
permanece quase inalterada, oscilando entre 1,6 e 1,8 nm.
Por outro lado, na simulação do sistema pueA + L2, os valores de
RMSD flutuam durante toda a simulação, sendo que após 70 ns essa flutuação
parece ser menos acentuada.
Conforme mencionado anteriormente, a conformação do PU-MDI no
início da simulação e no final são nitidamente diferentes. Isso pode ser
observado também na análise da distância entre o primeiro átomo e o último
átomo do monômero, Figura 41D, onde é possível ver que essa distância varia
de 0,25 nm até 3,25 nm periodicamente, até mais ou menos 60 ns. Entre 60 e
90 ns essa variação passa a ser menor, entre 0,25 nm e 1,80 nm.
A partir das Figuras 42, 43, 44 e 45 foram destacadas na Tabela 50 as
interações específicas do PU-MDI com cada aminoácido da pueA, para os
sistemas pueA + L1 e pueA + L2.
No sistema pueA + L1, os aminoácidos Ser19, Leu22, Leu26, Ala37,
Tyr40, Asn287, Asn289, Leu311, Leu314 e Gly319 mantiveram as interações
iniciais com o PU-MDI no final da DM. Alguns aminoácidos apresentaram
interações somente no início da simulação, tais como: Ala83, Gln86, Ala87,
Thr316 e Asp320. Algumas interações foram verificadas somente ao final da
DM: Ala23, Asn31, Asn34, Gln41, Ser76, Ala80, Gly317 e Ser323.
Das interações do PU-MDI com a enzima no sistema pueA + L2
somente a interação com Asn359 ocorreu no início e no final da DM. Asp357,
Thr364, His365, Gly367, Thr369, Gly385, Ile614, Val615 e Leu616 interagiram
somente no início da simulação com PU-MDI. Já as interações no final da DM
foram com os aminoácidos Gly272, Pro301, Ser302, Arg360 e Asn361.
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Tabela 50: Interações do ligante PU-MDI com a pueA, início e final das
simulações, nos sítios de interação L1 e L2.
pueA + L1
aminoácidos

pueA + L2

INTERAÇÕES

aminoácidos

INTERAÇÕES

do sítio L1

INICIO

FINAL

do sítio L2

Ser19

+

#

Gly272

+

Leu22

+

+

Pro301

+

+

Ser302

#

+

Asp357

#

Asn31

+

Asn359

+

Asn34

+

Arg360

+
+

Ala23
Leu26

+

INICIO

Ala37

+

+

Asn361

Tyr40

+

+

Thr364

+

Gln41

+

His365

#

Ser76

#

Gly367

+

Ala80

+

Thr369

#

Ala83

+

Gly385

+

Gln86

+

Ile614

+

Ala87

+

Val615

+

Asn287

#

+

Leu616

#

Asn289

#

+

Leu311

#

#

Leu314

+

+

Thr316

+

Gly317

+

+

Gly319

+

Asp320

+

Ser323

FINAL

+
#

# interações do tipo ligação de hidrogênio, + interação do tipo VdW, em branco, sem interação

Além dos aminoácidos listados na Tabela 50 foram selecionados
resíduos que estavam a uma distância de 0,4 nm do PU-MDI, tanto na
simulação pueA + L1 quanto no sistema pueA + L2, no início e no final das
simulações. Esses aminoácidos estão relacionados na Tabela 51 e determinam
os sítios de interação denominados L1 e L2. O sítio denominado L1 é composto
de 32 aminoácidos enquanto o sítio L2 tem 26 aminoácidos.
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Tabela 51: Aminoácidos que determinam os sítios L1 e L2 da pueA.
sítio

aminoácidos do sítio de interação

L1

Ala16, Ser19, Asp20, Leu22, Ala23, Leu26, Asn31, Asn34, Ala37, Glu38, Tyr40,
Gln41, Ser76, Ala79, Ala80, Ala83, Gln86, Ala87, Trp89, Lys126, Asn287,
Asn289, Leu311, Ser312, Leu314, Thr316, Gly317, Gly319, Asp320, Ser323,
Asn344, Arg350

L2

Gly272, Asn298, Val299, Leu300, Pro301, Ser302, Ser303, Asp357, Asn359,
Arg360, Asn361, Thr364, His365, Lys366, Gly367, Thr369, Gly383, Ser384,
Gly385, Asn386, Asp387, Asp576, Ile614, Val615, Leu616, Ala617

Avaliando os valores de RMSD dos aminoácidos dos sítios de interação
L1 e L2, Tabela 51, é possível ver que o sítio L1 apresentou uma similaridade
entre as três simulações e uma linearidade maior que o sítio L2. Além disso, os
valores para L1 foram ligeiramente menores. Considerando o sítio L2, a DM da
enzima livre apresentou maior flutuação que as demais simulações.
Além da análise de RMSD, a partir dos aminoácido listados na Tabela 51
foram monitoradas as distâncias entre aminoácidos constituintes dos sítios L1 e
L2, destacados nas Figuras 47 e 48.
Considerando os aminoácidos do sítio L1, Figura 47, a distância entre os
aminoácidos Ala16 e Tyr40 permanece constante ao longo das simulações dos
três sistemas, pueA livre, pueA + L1 e pueA + L2, no entanto o valor para a
simulação da enzima livre é levemente maior que nos demais sistemas. De
maneira similar, a distância entre Leu26 e Arg350 é bastante constante ao
longo da DM, especialmente para os sistemas da enzima livre e da pueA + L1.
E nesse caso os três sistemas apresentam valor mais próximos entre si. A
distância entre Ser76 e Ser323 na simulação da pueA livre e da pueA + L1
também é bastante linear e com valores quase iguais. Já no sistema pueA + L2
essa distância oscila levemente, especialmente até 30 ns e se torna um pouco
maior que nas demais simulações após 50 ns.
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Figura 46: Desvio quadrático médio dos aminoácidos dos sítios L1 e L2, da
pueA, para os sistemas pueA livre (em preto), pueA + L1 (em verde) e pueA +
L2 (em roxo).

Na análise da distâncias entre aminoácidos do sítio L2, Figura 48, é
possível observar os aminoácidos Gly272 e Ser384 permanecem com a
mesma distância entre si praticamente ao longo de toda a simulação nos três
sistemas considerados. O mesmo ocorre com a distância entre Thr364 e
Thr369, embora com flutuações um pouco maiores. No entanto, a distância
entre Asn298 e Asp576 apresenta valores bastante próximos para os sistema
pueA livre e pueA + L2, ao redor de 2,5 nm, porém para o sistema pueA livre as
flutuações são maiores. Além disso, é possível ver que até 10 ns
aproximadamente, essa distância também oscila ao redor de 2,5 nm, porém
após esse instante começa a aumentar, e ao redor de 20 ns passa a oscilar
entre 3,0 e 4,0 nm. Isso pode ser explicado pelo fato de que o monômero se
desloca para uma região mais inferior da enzima provocando esse
afastamento.
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Figura 47: (A) Aminoácidos do sítio de interação L1 da pueA e (B) distância
entre os pares (cores das curvas iguais às da Figura 46).
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Figura 48: (A) Aminoácidos do sítio de interação L2 da
pueA e (B) distância entre os pares (cores das curvas
iguais às da Figura 46).
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Além das interações da Tabela 50, foram monitoradas as ligações de
hidrogênio ao longo do tempo do PU-MDI com aminoácidos dos sítios L1 e L2,
respectivamente para as simulações pueA + L1 e pueA + L2, Figura 49.

Figura 49: Número de ligação de hidrogênio entre o ligante (PU-MDI) e a
enzima dos sistemas pueA + L1 (em verde) e pueA + L2 (em roxo).
É possível observar que o monômero forma até oito LH com a pueA na
DM pueA + L1, ao redor de 42 ns de simulação. Na maior parte do tempo são
até quatro LH. Já na DM da pueA + L2 são no máximo seis LH ao redor de 10
ns, sendo que na maior parte da simulação ocorrem cerca de uma a três
ligações de hidrogênio entre PU-MDI e a pueA.
Na Figura 50 estão destacadas as ligações de hidrogênio que ocorreram
entre o PU-MDI e os aminoácidos específicos do sítio L1 na DM da pueA + L1.
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Figura 50: Número de ligações de hidrogênio entre o PU-MDI e os
aminoácidos do sítio L1 da pueA.
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Figura 51: Número de ligações de hidrogênio entre o PU-MDI e os aminoácidos
do sítio L2 da pueA.
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Os aminoácidos Asn34, Asn287, Asn289, Leu311 e Ser323 (após 10 ns)
formam ligação de hidrogênio com o monômero durante toda a simulação.
Gln41 forma uma ligação de hidrogênio aleatoriamente ao longo da DM e em
alguns instantes até duas LH. Na interação com alguns aminoácidos ocorreu
formação de LH em alguns instantes bem pontuais ao longo da DM: Asn31 aos
16 ns, ao redor de 60 ns, 79 e 80 ns e nos instantes finais da simulação; Tyr40
em 40 ns; Ser76 ao redor de 66 ns e nos instantes finais; Gln86 do início até 5
ns, entre 66 e 71 ns e ao redor de 96 ns; Thr316 ao redor dos 5 ns de
simulação; Asp320 do início até 7 ns. Por outro lado, as ligações de hidrogênio
do PU-MDI com os aminoácidos Ser19, Asn344 e Arg350 ocorreram de forma
aleatória ao longo de toda a simulação.
Na análise das ligações de hidrogênio do PU-MDI com a enzima no
sistema pueA + L2, Figura 51, é possível ver que após 6 ns os aminoácidos
Ser302 e Asn361 interagem com o monômero ao longo de praticamente toda a
simulação. Alguns aminoácidos somente nos instantes iniciais: Asp357 até 7 ns
de simulação somente; Thr364 de 2 a 5 ns e em 14 ns; His365 até 2 ns e em 4
ns; Thr369 somente nos instantes iniciais (em torno de 0,5 ns); Ser384 em 1
ns; Leu616 dos instantes iniciais até 1 ns de simulação. Conforme observações
das ligações de hidrogênio e das análises discutidas acima é possível observar
que o monômero PU-MDI no sistema pueA + L2 altera sua posição inicial já no
início da DM, ao redor de 10 ns. Isso pode ser observado também no
monitoramento da distância entre o monômero e o aminoácido Ile614, que
apresentava interação com o PU-MDI no início da DM (Figura 52). Inicialmente
a distância entre PU-MDI e Ile614 era de 1,5 nm, porém aumenta até 4,0 nm
antes de chegar aos 10 ns simulação (em torno de 8 ns). Após 10 ns ainda há
variação nessa distância, com uma diminuição até 3,0 nm até 60 ns e então
permanece oscilando entre 3,0 e 3,5 nm até o final da simulação.
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Figura 52: Distância entre o PU-MDI e o aminoácido Ile614 da pueA,
no sistema pueA + L2.

A interação entre o monômero e a pueA foi bastante estável, ocorrendo
a formação de ligação de hidrogênio praticamente ao longo de toda a
simulação, tanto no sistema pueA + L1 quanto no pueA + L2. A presença do
PU-MDI não alterou de forma significativa a região dos sítios L1 e L2.

6.3.5.

Interações do PU-MDI com a pueB

A posição inicial do PU-MDI nos sistemas pueB + L1 e pueB + L2 é
diferente, conforme mostrado na Figura 10. Além disso, a conformação em
cada uma dessas posições também é diferente, como pode ser observado na
Figura 53. Nos dois casos, o monômero permanece na mesma região de
interação inicial, no entanto as conformações finais diferem um pouco das
inicias.
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Figura 53: Sobreposição geométrica do PU-MDI no início da DM
(em ciano) e a final (em laranja): (A) sistema pueB + L1 e (B)
pueB + L2. (C) RMSD do PU-MDI e (D) distância entre o
primeiro e o último átomo do monômero.
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Figura 54: PU-MDI no sítio de interação L1 da pueB, no início da simulação.
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Figura 55: PU-MDI no sítio de interação L1 da pueB, no final de 100 ns da
simulação.
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Figura 56: PU-MDI no sítio de interação L2 da pueB, no início
da simulação, (A) visão frontal, (B) rotação de 180°no eixo
vertical.
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Figura 57: PU-MDI no sítio de interação L2 da pueB, no
final de 100 ns de simulação, (A) visão frontal, (B) rotação
de 180°no eixo vertical.
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No gráfico de RSMD do PU-MDI, Figura 53C, é possível ver que no
sistema pueB + L1 as flutuações são menores que nos sistema pueB + L2,
especialmente até 40 ns. Nesse intervalo, os valores de RMSD variam de 0,45
nm a 0,35 nm na curva em verde (pueB + L1) e de 0,15 nm até 0,65 nm na
curva em eroxo (pueB + L1). Após 60 ns, os valores de RMSD do monômero
no sistema pueB + L2 são mais lineares, variando entre 0,30 nm e 0,35 nm,
enquanto que para o sistema pueB + L1 oscila entre 0,25 nm e 0,45 nm.
Na Figura 53D, onde são mostradas as distâncias ao longo do tempo
entre o primeiro e o último átomo do PU-MDI, é possível observar a diferença
entre as conformações iniciais nas duas posições (L1 e L2), onde essa
distância é de 2,6 nm no sistema pueB + L1 e de 1,3 nm no sistema pueB + L2.
No sistema pueB + L1 até 30 ns a distância ponta a ponta oscila em torno de
2,5 nm. Após esse intervalo a variação passa a ser mais acentuada, com
valores mínimo e máximo oscilando entre 1,0 nm e 3,0 nm. Já no sistema pueB
+ L2, até 10 ns a distância ponta a ponta do PU-MDI oscila ao redor de 1,0
nm. Após esse intervalo as oscilações passam a ser entre 0,5 nm e 3,2 nm.
Nas Figuras 54 e 55 são mostradas as posições e as interações iniciais
e finais, respectivamente, do PU-MDI no sistema pueB + L1 e nas Figuras 56 e
57 as posições iniciais e finais do monômero no sistema pueB + L2. Conforme
já salientado acima, as posições iniciais e finais do PU-MDI nos dois são as
mesmas, embora as interações com aminoácidos específicos tenham variado,
conforme destacado na Tabela 52.
No sistema pueB + L1, as interações com Arg95, Tyr104, Leu153 e
Pro259 ocorrem no início e também ao final da DM, sendo que Arg95 e Tyr104
ao final formam ligação de hidrogênio com o PU-MDI. No início as interações
ocorrem com os seguintes aminoácidos: Ala73, Gln74, Phe94, Gly96, Leu111,
Leu115, Ser121, Ala124, Phe125, Ser152, Gly157, Cys203 e His250. Já as
interações no final de 100 ns de simulação ocorreram entre o PU-MDI e os
aminoácidos: Tyr29, Ser31, Thr32, Pro33, Thr62, Arg76, Thr97, Arg98, His151,
Trp207, Leu256 e Gln260.
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Tabela 52: Interações do ligante PU-MDI com a pueB, início e final das
simulações, nos sítios de interação L1 e L2.
pueB + L1
aminoácidos

pueB + L2

INTERAÇÕES

INTERAÇÕES

FINAL

do sítio L2

INICIO

Tyr29

+

Lys330

+

Ser31

+

Gly331

Thr32

+

Asp346

Pro33

+

Asp347

Thr62

#

Gly348

do sítio L1

INICIO

aminoácidos

FINAL
+

+

+
+

+

#

Ala73

+

Gly349

#

Gln74

+

Tyr350

+

Leu364

+

Gln365

+

Arg76

#

Phe94

+

Arg95

+

Gly96

+

#

Gln366

+

Phe371

+

Thr97

+

Ile383

+

+

Arg98

#

Asp385

+

+

#

Tyr387

+

Tyr104

+

Leu111

#

Gly388

Leu115

+

Gly389

#

#

Ser121

#

Ser391

+

+

Ala124

+

Lys511

#

Phe125

+

Val565

+

Phe566

#

His151

+

Ser152

+

Leu153

+

Gly157

+

Cys203

+

Trp207
His250

Gln260

+

+
+

Leu256
Pro259

+

+
+

+
+

# interações do tipo ligação de hidrogênio, + interação do tipo VdW, em branco, sem interação
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Considerando o sistema puB + L2, as interações do PU-MDI com a
pueB que permaneceram no início e final da DM ocorreram com os
aminoácidos a seguir: Asp346,Gly348 (LH no final), Ile383, Asp385, Gly389 (LH
no início e no final) e Ser391. Inicialmente as interações do PU-MDI eram com
os seguintes aminoácidos: Lys330, Asp347, Gln366, Phe371, Tyr387 e Lys511
(ligação de hidrogênio). Já os aminoácidos que apresentaram interações no
final da DM foram: Gly331, Gly349 (LH), Tyr350, Leu364, Gln365, Gly388,
Val565 e Phe566 (LH).
Além dos aminoácidos listados na Tabela 52, foram selecionados
resíduos que estavam a uma distância de 0,4 nm do PU-MDI, tanto na
simulação pueB + L1 e pueB + L2. Esses aminoácidos estão relacionados na
Tabela 53 e determinam os sítios de interação denominados L1 e L2. O sítio
denominado L1 é composto de 38 aminoácidos enquanto o sítio L2 tem 26
aminoácidos.
Tabela 53: Aminoácidos que determinam os sítios L1 e L2 da pueB.
sítio

aminoácidos do sítio de interação

L1

Tyr29, Ala30, Ser31, Thr32, Pro33, Thr34, Gln60, Thr62, Ala73, Gln74, Arg76,
Phe94, Arg95, Gly96, Thr97, Arg98, Tyr104, Ala108, Leu111, Arg112, Leu115,
Ser121, Ala124, Phe125, His151, Ser152, Leu153, Gly157, Pro184, Cys203,
Trp207, His250, Pro251, Val255, Leu256, Pro259, Gln260, Cys261

L2

Lys330, Gly331, Asp346, Asp347, Gly348, Gly349, Tyr350, Leu362, Leu364,
Gln365, Gln366, Phe371, Ile383, Arg384, Asp385, Tyr387, Gly388, Gly389, Ile390,
Ser391, Lys511, Ala522, Ser562, Leu564, Val565, Phe566
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Na análise do RMSD dos aminoácidos dos sítios L1 e L2, Figura 58, é
possível ver que os valores são muito próximos para os três sistemas
simulados, pueB livre (curvas em preto), pueB + L1 (curvas em verde) e pueB +
L2 (curvas em roxo) tanto do sítio L1 quanto do L2. No entanto, os valores de
RMSD para o sítio L1 são menos lineares, oscilando entre 0,2 e 0,4 nm. Já os
valores para o sítio L2 oscilam entre 0,2 para os sistemas pueB livre e pueB +
L2 enquanto que para o sistema pueB + L1 oscila em torno de 0,3 nm.

Figura 58: Desvio quadrático médio dos aminoácidos dos sítio L1 e L2, da
pueB, para os sistemas pueB livre (em preto), pueB + L1 (em verde) e pueB +
L2 (em roxo).
Além da análise de RMSD, a partir dos aminoácido listados naTabela 53,
foram monitoradas as distâncias entre aminos dos sítios L1 e L2, destacados
nas Figuras 59 e 60.
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Avaliando o sítio L1, a distância entre Gln74 e Gln260 é praticamente
constante ao longo de toda a simulação, para os três sistemas, sendo que para
pueB livre e pueB + L2 os valores oscilam entre 1,6 e 1,7 nm. Já no sistema
pueB + L2 após 10 ns oscila ao redor de 2,2 nm. A distância entre os
aminoácidos Arg76 e Tyr104 no sistema pueB + L1 é praticamente constante
em 2,5 nm até 45 ns e após esse instante passa a ser 2,2 nm. Já para os
sistemas pueB livre e pueB + L2 as oscilações são maiores, especialmente
para pueB livre, onde varia de 2,5 nm a 3,2 nm ao longo de praticamente toda
a DM. Para o sistema pueB + L2 varia mais até 53 ns e após esse instante fica
praticamente constante em 2,2 nm. No caso da distância entre Thr97 e Cys203
para os sistemas pueB livre e pueB + L1 é bastante linear. Para os sistema
pueB livre, até 30 ns decresce de 1,6 até 1,3 nm e após esse intervalo oscila
em torno de 1,4 nm. No sistema pueB + L1 oscila em torno de 1,3 nm até 50
ns, entre 50 e 80 ns ao redor de 1,4 nm, sendo que após 80 ns diminui para 1,2
nm. Já no sistema pueB + L2 a distância entre Thr97 e Cys203 é menor linear,
ao longo de toda a DM oscilando entre 1,5 e 2,0 nm.
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Figura 59: (A) Aminoácidos do sítio de interação L1 da pueB e (B) distância
entre os pares (cores das curvas iguais às da Figura 58).
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Figura 60: (A) Aminoácidos do sítio de interação L2 da pueB e
(B) distância entre os pares (cores das curvas iguais às da
Figura 58).
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Considerando o sítio L2, Figura 60, as distâncias entre Gly348 e Ser562
e também Gln365 e Phe566 permanecem quase constantes ao longo de toda a
simulação, para os três sistemas. No entanto, a distância entre Gly348 e
Ser562 é praticamente igual a 1,5 nm para as três simulações, pueB livre (em
preto), pueB + L1 (em verde) e pueB + L2 (em roxo). Já a distância entre
Gln365 e Phe566 oscila em torno de 2,4 nm nos sistemas pueB livre e pueB +
L1 enquanto que no sistema pueB + L2 o valor oscila em torno de 2,6 nm. Já a
distância entre Gly388 e Ala522 difere significativamente entre os três sistemas
simulados. Para pueB livre, até 30 ns ocorre um decréscimo de 2,3 nm até 1,7
nm, valor que permanece quase constante até o final da DM. Para o sistema
pueB + L1 a distância entre Gly388 e Ala522 oscila entre 2,0 e 2,3 nm ao longo
de quase toda a simulação, ocorrendo um aumento para 2,7 em alguns
instantes (em torno de 45 a 50 ns e ao redor dos 80 ns). Para o sistema pueB +
L2, essa distância aumenta até os 3 ns, permanece constante ao redor de 2,7
nm até 15 ns, diminuindo em seguida até 2,2 nm (entre 20 e 38 ns); entre 38 e
63 ns é o período de maior flutuação, sendo o valor mínimo de 1,7 nm e
máximo de 2,5 nm; no intervalo entre 63 e 72 ns oscila ao redor de 1,7 nm e
após 72 ns até o final da DM oscila ao redor de 2,0 nm.
Analisando as ligações de hidrogênio entre o monômero PU-MDI e a
enzima, nas simulações pueB + L1 e pueB + L2, Figura 61, é possível ver que
no primeiro caso, ocorrem até oito LH, nos instantes iniciais da DM, sendo que
na maior parte da simulação ocorrem de duas a quatro ligações de hidrogênio.
Já no sistema pueB + L2, ocorre a formação de no máximo seis ligações de
hidrogênio concomitantes, sendo também de duas a quatro LH na maior parte
do tempo.
Além das análises descritas acima, foram monitoradas as ligações de
hidrogênio do PU-MDI com todos os aminoácidos dos sítios L1 (para o sistema
pueB + L1) e L2 (para o sistema pueB + L2). Dos 38 aminoácidos do sítio L1,
ocorreu a formação de LH com 16 aminoácidos ao longo da simulação. Já para
o sítio L2, dos 26 aminoácidos, 19 apresentaram LH com o monômero em
algum instante da simulação.
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Figura 61: Número de ligação de hidrogênio entre o ligante (PU-MDI) e a
enzima dos sistemas pueB + L1 (em verde) e pueB + L2 (em roxo).
Analisando as ligações de hidrogênio entre o PU-MDI e os aminoácidos
do sítio L1 na simulação pueB + L1, Figura 62, é possível ver que os
aminoácidos Gln60, Tyr104 e Ser152 formam uma ligação de hidrogênio quase
durante toda a simulação. Gln60 e Ser152 formam até duas LH em alguns
instantes da DM. Alguns aminoácidos apresentam LH bem pontuais: Tyr29,
Ser31, Pro33 e Arg76. O aminoácido Thr32 forma uma LH até 47 ns enquanto
Thr62 até 45 ns. O aminoácido Gln74, forma de uma a duas LH esparsas a
longo de toda a DM. Arg95 forma de uma a duas LH até 90 ns. Thr97 forma
uma LH em intervalos esparsos até 23 ns e de uma a duas LH a partir de 43 ns
até o final da DM. Arg98 forma de uma a duas LH até 48 ns, após esse
intervalo somente uma. His151 e His250 apresentam ligações de hidrogênio
aleatoriamente até mais ou menos 90 ns de simulação; além disso, His250
forma mais uma LH em alguns instantes pontuais. Já o aminoácido Trp207
forma ligações de hidrogênio bem esparsas com o monômero no sistema pueB
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+ L1 até cerca de 50 ns e entre 50 e 90 ns a LH é mais regular.
Considerando as ligações de hidrogênio dos aminoácidos do sítio L2 e o
monômero no sistema pueB + L2, Figura 63, Gly349, Gln366 e Gly389 formam
de uma a duas LH durante toda a simulação. Lys330, Asp346, Ile383, Asp385 e
Ser391 formam de uma a duas ligações de hidrogênio aleatoriamente ao longo
de toda a DM. Gly348, Leu564 e Phe566 formam ligação de hidrogênio apenas
ao final da simulação, após cerca de 50 ns, 70 ns e 55 ns, respectivamente.
Alguns aminoácidos do sítio L2 apresentaram LH com o monômero em
instantes pontuais ou esparsos ao longo da simulação: Asp347, Tyr350,
Gln365, Phe371, Arg384, Tyr387, Gly388 e Lys511.
As análises discutidas acima mostram a estabilidade dos sistemas e das
interações do monômero PU-MDI com a pueB, tanto no sistema pueB + L1
quanto no sistema pueB + L2.
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Figura 62: Número de ligações de hidrogênio entre o PU-MDI e os aminoácidos
do sítio L1 da pueB.
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Figura 63: Número de ligações de hidrogênio entre o PU-MDI e os aminoácidos
do sítio L2 da pueB.
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6.3.6.

Interações do PU-MDI com a pulA

A Figura 64 mostra a sobreposição geométrica do PU-MDI no início (em
ciano) em no final da dinâmica (em laranja) para os sistemas pulA + L1, Figura
64A e pulA + L2, Figura 64B. É possível ver que em ambos os casos o
monômero permanece na mesma região de interação inicial, com uma
pequena translação para o interior da pulA no sistema pulA + L1 e uma
alteração conformacional entre o início e o final da DM mais significativa na
simulação da pul + L2.
No gráfico de RMSD do monômero PU-MDI, Figura 64C, é possível ver
no sistema pulA + L1 os valores oscilam entre 0,3 e 0,4 nm até 75 ns, após
esse instante passa a oscilar entre 0,2 e 0,3 nm. Já no sistema pulA + L2 a
flutuação é maior ao longo de toda a DM, variando entre 0,15 e 0,75 nm até 50
ns e entre 0,2 e 0,7 nm após 50 ns até o final da simulação.
Essa oscilação do RMSD para o sistema pulA + L2 pode estar associada
à mudança conformacional verificada na Figura 64B e também na Figura 64D,
onde é possível ver que a distância entre o primeiro e o último átomo do
monômero oscila quase periodicamente até 60 ns. Essa distância tem um
mínimo ao redor de 1,0 nm inicialmente e atinge um valor máximo em 3,3 nm
entre 15 e 25 ns e entre 75 e 80 ns. Após 80 ns oscila em torno de 2,2 nm. Já a
distância ponta a ponta do PU-MDI para o sistema pulA + L1 varia entre 1,5 e
2,5 na maior parte da simulação.
É possível observar a alteração translacional entre o início e o fim da DM
da pulA + L1 (Figura 65, no início e Figura 66 no final) e conformacional da pulA
+ L2 (Figura 67 no início e Figura 68 no final). Apesar da região de interação do
PU-MDI ser essencialmente a mesma ao longo da simulações, as interações
específicas com aminoácidos da pulA não são as mesmos para o início e o final
da DM, tanto do sistema pulA + L1 e pulA + L2.
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Figura 64: Sobreposição geométrica do PU-MDI no início da DM (em ciano) e a
final (em laranja): (A) sistema pulA + L1 e (B) pulA + L2. (C) RMSD do PU-MDI
e (D) distância entre o primeiro e o último átomo do monômero.
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Figura 65: PU-MDI no sítio de interação L1 da pulA, no início da simulação.
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Figura 66: PU-MDI no sítio de interação L1 da pulA, no final de 100 ns da
simulação.
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Figura 67: PU-MDI no sítio de interação L2 da pulA, no início da simulação.
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Figura 68: PU-MDI no sítio de interação L2 da pulA, no final de 100 ns da
simulação.

Na

Tabela

54

estão

relacionados

todos

os

aminoácidos

que
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apresentaram algum tipo de interação com o PU-MDI, seja no início ou no final
da DM. No sistema pulA + L1, os aminoácidos Ile3, Trp68, Gln117, Val179,
Tyr213, Ile262, Met299, Tyr308 e Met311 apresentaram interações no início e
no final da DM. Met1 interagiu (ligação de hidrogênio) somente no início da DM.
Já os aminoácidos Thr4, Pro119, His121, Asn209, Val227, Thr300 e Thr312
apresentaram interação somente ao final da simulação.
Tabela 54: Interações do ligante PU-MDI com a pulA, início e final das
simulações, nos sítios de interação L1 e L2.
pulA + L1
pulA + L2
aminoácidos

INTERAÇÕES

do sítio L1

INICIO

Met1

#

Ile3

+

Thr4

FINAL

aminoácidos

INTERAÇÕES

do sítio L2

INICIO

His9

+

+

Leu11

#

#

Ser40

#

FINAL

Trp68

+

+

Asn41

+

Gln117

+

#

Ala42

+

Pro119

+

Gln43

+

His121

+

Val45

+

Trp51

+

+

Pro53

+

+

Val179

+

Asn209

+

Tyr213

+

Val227

+

+

Tyr78

+

+

Met83

+

Ile262

+

+

His84

+

Met299

+

#

Ala85

#

+

Pro87

+

Thr300

+

Tyr308

+

#

Thr88

+

Met311

+

+

Asn92

+

+

Ser93

+

Ala96

+

Arg97

+

Arg99

+

Pro100

+

Arg101

+

Thr312

# interações do tipo ligação de hidrogênio, + interação do tipo VdW, em branco, sem interação.
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No caso da simulação da pulA + L2 somente Asn41, Trp51 e Pro53
interagiram no início e no final da DM. His9, Leu11, Ser40, Ala42, Gln43, His84,
Ala85 e Pro87 apresentaram interações no início da simulação. Os
aminoácidos que interagiram no final da DM foram: Val45, Tyr78, Met83, Thr88,
Asn92, Ser93, Ala96, Arg97, Arg99, Pro100 e Arg101.
Além dos aminoácidos listados na Tabela 54, foram selecionados
aminoácidos que estavam a uma distância de 0,4 nm do PU-MDI, tanto na
simulação pulA + L1 quanto na pulA + L2. Esses aminoácidos estão
relacionados na Tabela 55 e determinam os sítios de interação denominados
L1 e L2. O sítio denominado L1 é composto de 35 aminoácidos enquanto o
sítio L2 tem 34 aminoácidos.
Tabela 55: Aminoácidos que determinam os sítios L1 e L2 da pulA.
sítio

aminoácidos do sítio de interação

L1

Met1, Ala2, Ile3, Thr4, Trp68, His116, Gln117, Phe118, Pro119, Arg120, His121,
Asn176, Asp177, Val178, Val179, Ser181, His183, Asn209, Leu211, Tyr213,
Leu225, Val227, Thr259, Ile262, Tyr295, Gly296, Met299, Thr300, Ile302, Leu303,
Tyr308, Glu309, Met311, Thr312, Arg313

L2

His9, Asn10, Leu11, Asp12, Asn13, Gly14, Ser40, Asn41, Ala42, Gln43, Val45,
Ile49, Trp51, Pro53, Asp54, Ser55, Ile71, Ser72, Tyr78, Met83, His84, Ala85, Ala86,
Pro87, Thr88, Leu89, Asn92, Ser93, Ala94, Ala96, Arg97, Arg99, Pro100, Arg101

A partir dos dados da TABELA, foi realizada a análise do RMSD
específica desses aminoácidos que constituem os sítios L1 e L2, para os três
sistemas simulados, Figura 69.
Na análise do RMSD dos aminoácidos do sítio L1 é possível ver que os
valores são muito próximos nas três simulações, pulA livre (em preto), pulA +
L1 (em verde) e pulA + L2 (em roxo), especialmente até 55 ns, ao redor de 0,25
nm. Após 55 ns, o sistema pulA + L1 apresenta valores de RMSD ligeiramente
maiores, ao redor de 0,3 nm.
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Figura 69: Desvio quadrático médio dos aminoácidos dos sítio L1 e
L2, da pulA, para os sistemas pulA livre (em preto), pueA + L1 pulA
em verde) e pulA + L2 (em roxo).

Considerando o sítio L2, a variação dos valores de RMSD é maior entre
os três sistemas. Na simulação da pulA livre (em preto), os valores de RMSD
aumentam do início até 5 ns e então passam a oscilar ao redor de 0,4 nm até
40 ns e em seguida passa a ser de 0,5 nm até o final da DM. Na para a pulA +
L1, o RMSD aumenta até 17 ns ns e entre 17 e 40 ns oscila em torno de 0,5
nm. Após 40 ns passa a ser ao redor de 0,4 nm. Já o RMSD para o sistema
pulA + L2 aumenta linearmente de 0,2 a 0,6 nm até 36 ns; entre 36 e 40 ns
decresce até 0,45 ns; novamente apresenta um aumento quase linear até 75
ns chegando a 1,0 nm; de 75 ns até o final da simulação oscila ao redor de 0,9
nm.
Além da análise de RMSD, a partir dos aminoácido listados na Tabela
55, foram monitoradas as distâncias entre resíduos dos sítios L1 e L2,
destacados nas Figuras 70 e 71.
Para a distância entre Ile3 e Asn176 do sítio L1, Figura 70, as três
simulações apresentam valores bastante lineares e muito próximos entre si, ao
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redor de 1,9 para pulA livre (em preto) e para pulA + L2 (em roxo) ao longo de
toda a DM e 1,75 nm para pulA + L1 (em verde) até 42 ns e 1,9 nm até o final
da DM.
A distância entre His116 e Thr259 para o sistema pulA livre gira em torno
de 2,5 nm ao longo de toda a simulação. Já para o sistema pulA + L1, até 56 ns
a distância enter His116 e Thr259 oscila entre 2,4 e 3,1 nm, já a partir de 56 ns
varia ao redor de 2,6 nm. Para o sistema pulA + L2 oscila entre 1,8 e 2,8 nm ao
longo de praticamente toda a simulação.
A distância entre Arg120 e Glu309 no sistema pulA livre oscila ao redor
de 2,8 nm ao longo de toda a simulação. Já no sistema pulA + L1 essa
distância oscila entre 3,2 nm e 2,6 nm até 82 ns; após esse instante apresenta
um decréscimo até 2,5 nm. Considerando o sistema pulA + L2, a distância
entre Arg120 e Glu309 oscila ao redor de 3,0 nm até 25 ns; após esse tempo e
até o final da DM varia em torno de 2,8 nm.
Na análise da distância entre aminoácidos do sítio L1, Figura 70, é
possível ver que as flutuações entre os três sistemas são menores que para os
aminoácidos do sítio L2, Figura 71..
A distância entre Ile49 e Tyr78, Figura 71, para o sistema pulA livre (em
preto) oscila ao redor de 3,4 nm até 10 ns; em torno de 3,2 nm até 82 ns; entre
82 e 92 gira ao redor de 3,5 nm e após esse instante volta a 3,4 nm. No
sistema pulA + L1 (em verde) até 30 ns oscila em torno de 3,6 nm; entre 30 ns
e 39 ns diminui para 3,4 nm; entre 39 e 42 ns passa a 3,2 nm; entre 42 e 46 ns
é 3,6 nm; entre 46 e 66 ns oscila ao redor de 3,4 nm; entre 67 ns e 90 ns cai
para 3,3 nm; entre 92 e 96 ns sobe para 3,6 novamente; de 96 ns até o final da
DM oscila em torno de 3,4 nm. Já nos sistema pulA + L2, do início até 36 ns
aumenta quase linearmente de 2,9 nm até 4,0 nm; entre 36 e 48 ns oscila ao
redor de 3,5 nm; entre 48 e 60 ns oscila periodicamente entre 3,4 e 2,8 nm; de
60 ns a 66 ns decresce de 3,5 a 2,2 nm; de 66 ns a 68 ns cresce de 2,2 a 3,4
nm; entre 68 e 72 ns oscila ao redor de 3,4 nm; entre 72 ns e 84 ns oscila ao
redor de 2,8 nm; entre 84 e 94 ns passa a 2,5 nm; após 94 ns oscila em torno
de 2,7 nm.
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Figura 70: (A) Aminoácidos do sítio de interação L1 da pulA e (B) distância
entre os pares (cores das curvas iguais às da Figura 69).
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Figura 71: (A) Aminoácidos do sítio de interação L2 da pulA e (B) distância
entre os pares (cores das curvas iguais às da Figura 69).
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Na distância entre Pro53 e Ser93 ocorre a maior diferença entre os três
sistemas. Na simulação da pulA livre, essa distância diminui de 3,2 a 2,5 até 1
ns; entre 1 e 5 ns oscila ao redor de 2,5 nm; dos 5 aos 80 ns fica em torno de
2,1 nm; após 80 ns até o final da DM gira em torno de 2,4 nm. No sistema pulA
+ L1, até 20 ns a distância entre Pro53 e Ser93 oscila entre os valores 2,8 nm e
3,6 nm; entre 20 e 70 ns permanece ao redor de 3,4 nm; a partir dos 70 ns
decresce linearmente de 3,4 nm até 3,0 nm ao final da DM. Para pulA + L2, até
os 12 ns oscila em torno de 3,2 nm; entre 12 e 35 ns fica ao redor de 2,4 nm;
entre 35 e 75 ns decresce linearmente de 3,0 nm até 1,0 nm; de 75 até 94 ns
gira em torno de 1,3 nm; após 94 ns até o final da DM decresce de 1,3 a 0,8
nm. No sistema pulA livre a distância entre Met83 e Pro100 até 10 ns gira em
torno de 1,7 nm e após esse instante até o final da simulação diminui para 1,5
nm. Para o sistema pulA + L1, até 10 ns essa distância gira em torno de 0,9
nm; entre 10 e 42 ns aumenta linearmente de 0,9 a 1,4 nm; de 42 até o final da
DM permanece ao redor de 1,4 nm. Já para o sistema pulA + L2, a distância
entre Met83 e Pro100 até 5 ns oscila ao redor de 1,2 nm; entre 5 e 9 ns
decresce de 1,2 a 1,0 nm; entre 9 e 18 ns oscila ao redor de 1,0 nm; entre 18/ e
27 ns aumenta de 1,0 para 1,3 nm; entre 27 e 50 ns gira ao redor de 1,3 nm;
entre 50 e 65 ns sobe de 1,3 a 2,2 nm; de 65 a 85 ns diminui de 2,2 a 0,9 nm;
entre 85 a 90 ns oscila ao redor de 0,9 nm; entre 90 e 95 ns oscila em torno de
1,0 nm; entre 95 e o final da DM fica ao redor de 0,8 nm.
Monitorando as ligações de hidrogênio entre o monômero PU-MDI e a
pulA, Figura 72, é possível ver que no sistema pulA + L1 são formadas até seis
ligações de hidrogênio nos instantes finais da DM, enquanto que no sistema
pulA + L2 ocorrem oito ligações de hidrogênio nos instantes de 23 ns e de 40
ns. Para o sistema pulA + L1, na maior parte da simulação são de uma a três
ligações de hidrogênio entre PU-MDI e a pulA, no entanto, após 80 ns há a
formação de quatro a cinco. Para pulA + L2 na maior parte do tempo também
ocorrem de uma a três LH, mas é possível observar que são formadas até seis
ligações de hidrogênio e que vão diminuindo sistematicamente após 50 ns.
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Figura 72: Número de ligação de hidrogênio entre o ligante (PU-MDI) e a
enzima dos sistemas pulA + L1 (em verde) e pulA + L2 (em roxo).
As ligações de hidrogênio entre o PU-MDI e aminoácidos específicos do
sítio L1 da pulA estão destacadas na Figura 73, Dos 35 aminoácidos do sítio
L1, 23 formam ligação de hidrogênio em algum instante da simulação. Os
aminoácidos que apresentam de uma a duas ligações de hidrogênio ao longo
de praticamente toda a simulação são: Gln117, Tyr213, Tyr308 e Met311. Os
aminoácidos Phe118, Asn176 e Asp177 formaram uma LH com o PU-MDI
somente nos instantes iniciais da DM. Os aminoácidos que formaram LH
aleatoriamente ao longo de toda a simulação foram: Met1, Ile3, Thr4, Trp68,
Met299, Thr312 e Arg313. O aminoácido Ser181 forma uma LH aleatoriamente
mas somente até 65 ns de simulação.

160

Figura 73: Número de ligações de hidrogênio entre o PU-MDI e os aminoácidos
do sítio L1 da pulA.
Alguns aminoácidos do sítio L1 formaram ligação de hidrogênio em
instantes bem pontuais ao longo da simulação: His116, Arg120, His121,
Val179, His183, Asn209, Leu211 e Thr300.
Considerando o sítio L2, Figura 74, dos 34 aminoácidos, 30 formaram
ligação de hidrogênio com o monômero em algum instante da simulação. O
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único aminoácido que apresentou ligação de hidrogênio ao longo de toda a DM
foi Asn41, que em alguns instantes formou até duas LH. Asn10, Asn13, Gly14,
Pro53, Ser55 e His84 formaram ligação de hidrogênio (uma ou duas) com o
PU-MDI somente nos instantes inicias. Os aminoácidos que formaram ligação
de hidrogênio aleatoriamente ao longo de toda a simulação foram: His9, Ser40,
Ala42, Gln43, Trp51, Arg97, Ar99 e Arg101. Os aminoácidos que formaram
ligações de hidrogênio esparsas ao longo da DM foram: , Ile49, Asp54, Ile71,
Ser72, Met83, Ala85, Pro87, Thr88, Asn92, Ser93, Ala94, Ala96 e Pro100.
Sendo assim, no sistema pulA + L1, o PU-MDI permaneceu região inicial
de interação, com formação de ligações de hidrogênio com três aminoácidos
ao longo de toda a dinâmica. O sítio L1 se manteve estável ao longo de toda a
dinâmica para os três sistemas simulados: pulA livre, pulA + L1 e pulA + L2. No
entanto, o monômero PU-MDI no sítio L2 promoveu alterações mais
significativas na sua região de interação.
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Figura 74: Número de ligações de hidrogênio entre o PU-MDI e os aminoácidos
do sítio L2 da pulA.
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6.3.7.

Interações do PU-MDI com a amidase

Conforme mencionado anteriormente, além das simulações das enzimas
na sua forma livre, foram simulados sistemas contendo a enzima e o
monômero PU-MDI em duas posições ou conformações diferentes, Figura 10.
Na Figura 75A e B, é possível ver que o monômero permanece, ao final
da DM, na mesma região do início da simulação. No caso da simulação do
sistemas amidase + L1, Figura 75A, a estabilidade da conformação inicial pode
também ser observada na Figura 75C, onde os valores de RMSD após 45 ns
apresentam comportamento quase linear em torno de 0,25 nm. Além disso, a
distância entre o primeiro e o último átomo do PU-MDI, Figura 75D, é quase
constante ao longo de toda a DM, oscilando sempre entre 2,22 e 2,27 nm.
No caso do sistema amidase + L2, também é observado estabilização
dos valores de RMSD, Figura 75C, curva em roxo, a partir de 40 ns, mas com
flutuações um pouco maiores. Esse comportamento não ocorre na distância
ponta a ponta, Figura 75D, onde é possível observar flutuações maiores ao
longo de toda a DM.
No caso da amidase, o monômero nos sistemas L1 e L2 se encontra na
mesma região, no entanto em conformação diferente. Isso faz com que as
interações específicas com os aminoácidos da amidase também sejam
diferentes. Isso pode ser observado nas Figuras 76, 77, 78 e 79 em que é
mostrado a posição e as interações iniciais e finais do monômero nos sistemas
L1 e L2, respectivamente.
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Figura 75: Sobreposição geométrica do PU-MDI no início da DM (em ciano) e a
final (em laranja): (A) sistema amidase + L1 e (B) amidase + L2. (C) RMSD do
PU-MDI e (D) distância entre o primeiro e o último átomo do monômero.
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Figura 76: PU-MDI no sítio de interação L1 da amidase, no
início da simulação.
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Figura 77: PU-MDI no sítio de interação L1 da amidase, no
final de 100 ns da simulação.
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Figura 78: PU-MDI no sítio de interação L2 da amidase,
no início da simulação.
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Figura 79: PU-MDI no sítio de interação L2 da amidase, no
final de 100 ns da simulação.
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Tabela 56: Interações do ligante PU-MDI com a amidase, início e final das
simulações, no sítio de interação.
INTERAÇÕES
aminoácidos

amidase + L1
INICIO

amidase + L2

FINAL

INICIO

FINAL

+

+

+

Ile135

#

Ile136
Pro137

#

Trp138

+

+

Pro146

+

Gly148

+

Thr150

+

Tyr171

+

Pro172

+

Glu173

+

Ile174

+

Arg176

+

+

Asp177

+

+

Met180

+

+
+
#

#

Met207

+

Ala210

+

Ile279

+

Leu280

+

Arg295

+

Leu297

+
#

Pro301

+
+

Phe302

+

Phe304

+

Tyr305

+

+

+

+

+
+

+

Trp308

+

Ala312

+

Arg316

+

+

+

Val319

+

+

+

Glu320

+

Leu322

+
+

Thr323

#

Arg324

+

Ser325

+

Thr326

+

Thr327

#

+

Lys181

Cys300

+

+

+

# interações do tipo ligação de hidrogênio, + interação do tipo VdW, em branco, sem interação.
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Na Tabela 56, estão listados todos os aminoácidos da amidase que
estavam interagindo com o PU-MDI, seja no início ou final da DM, para os
sistemas amidase + L1 e amidase + L2. Os aminoácidos Asp177 e Arg316
apresentaram interações no início e final da DM, para ambos os sistemas.
Considerando o sistema amidase + L1, os aminoácidos Glu173, Arg176,
Cys300, Tyr305 e Val319 apresentaram interações no início e também ao final
da DM. Já no sistema amidase + L2, os resíduos que mantiveram interação no
início e ao final da simulação foram: Ile316, Thr150, Phe304, Trp308, Glu320 e
Thr323.
Além dos aminoácidos listados na Tabela 56, foram selecionados
aminoácidos que estavam a uma distância de 0,4 nm do PU-MDI. O sítio de
interação da amidase é formado por 47 aminoácidos: Ile135, Ile136, Pro137,
Trp138, Cys139, Pro140, Tyr145, Pro146, Gly147, Gly148, Gln149, Thr150,
Asp168, Tyr171, Pro172, Glu173, Ile174, Trp175, Arg176, Asp177, Met180,
Lys181, Met207, Ala210, Asn211, Ile279, Leu280, Arg295, Leu297, Cys300,
Pro301, Phe302, Phe304, Tyr305, Trp308, Val309, Ala312, Ala315, Arg316,
Val319, Glu320, Leu322, Thr323, Arg324, Ser325, Thr326, Thr327.
Na análise do RMSD do sítio ativo nos três sistemas simulados, Figura
80, é possível ver que para o sistema da amidase livre a curva é ascendente
em quase toda a simulação, atingindo um patamar em torno de 0,5 nm perto
dos 85 ns. O sistema amidase + L2 é o que mostra menor inclinação, sendo
que a partir de 70 ns oscila em torno de 0,55 nm. Os valores de RMSD dos
sítio de interação para o sistema amidase + L1 são maiores que os demais a
partir de 30 ns.
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Figura 80: Desvio quadrático médio dos aminoácidos do sítio de interação da
amidase, para os sistemas amidase livre (em preto), amidase + L1 (em verde)
e amidase + L2 (em roxo).
Além da análise de RMSD, foram monitoradas as distâncias entre
aminoácidos do sítio de interação da amidase, Figura 81. Analisando a
distância entre Tyr145 e Tyr305, é possível observar que permanece constante
especialmente no sistema amidase + L1. De forma análoga, ocorre no sistema
amidase + L2, no entanto a linearidade é um pouco menor. Já na simulação da
amidase livre, até 70 ns mais ou menos, essa distância flutua bastante e após
70 ns parece estabilizar, mas com valor menor que nos outros sistemas.
A distância entre Asp168 e Arg316 apresenta oscilações menores
também para o sistema amidase + L1. Para o sistema amidase + L2 é sempre
maior que para amidase + L1. Já no sistema amidase livre ocorre uma
diminuição desta distância após 80 ns.
A distância entre os aminoácidos Asp177 e Thr327 é a que apresenta
maior diferença entre os três sistemas. No caso da simulação da amidase livre
essa distância é acentuadamente menor, uma vez que nesse caso não há a
presença do monômero nessa região. Além disso, a linearidade para esse
sistema é maior. No sistema amidase + L1 a distância entre Asp177 e Thr327
atinge a linearidade em torno dos 40 ns, com valores ao redor de 3,0 nm. Já
para o sistema amidase + L2, essa distância vai diminuindo ao longo da
simulação, de 3,0 nm no início até 2,5 nm ao final.
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Figura 81: (A) Aminoácidos do sítio de interação da amidase e
(B) distância entre os pares (cores das curvas iguais às da
Figura 80).
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Analisando as ligações de hidrogênio entre o monômero PU-MDI e a
amidase, nos sistemas amidase + L1 (em verde na Figura 82) e amidase + L2
(em roxo na Figura 82), é possível ver que no sistema no sistema amidadse +
L1 ocorre a formação de ate seis ligações de hidrogênio no início da DM, mas
na maior parte do tempo ocorrem uma ou duas. Já no sistema amidase + L2,
em alguns instantes ocorrem até oito ligações de hidrogênio, porém na maior
parte do tempo ocorre a formação de três a cinco.

Figura 82: Número de ligação de hidrogênio entre o ligante (PU-MDI) e a
enzima dos sistemas amidase + L1 (em verde) e amidase + L2 (em roxo).
Afim de monitorar quais aminoácidos especificamente estão interagindo
com o PU-MDI foram monitoradas as ligações de hidrogênio com todos os
resíduos constituintes do sítio de interação (Erro: Origem da referência não
encontrada). Aqueles que apresentaram ligação de hidrogênio estão mostrados
na Figura 83 para sistema amidase + L1 e Figura 84 para amidase + L2.
Considerando o sistema amidase + L1, é onde é possível ver que o PU174

MDI forma ligações de hidrogênio com os aminoácidos Tyr171, Glu173 e
Arg316 na maior parte da simulação. Já com os aminoácidos Ile135, Trp138,
Asp177, Glu320, Thr323, Arg324, Ser325, Thr326 e Thr327 ocorrem LH
somente nos instantes iniciais da DM. Por outro lado, os aminoácidos Ile279 e
Arg295 somente formam LH com PU-MDI nos instantes finais da simulação. As
LH com os aminoácidos Pro137, Cys139, Arg176, Tyr305, Trp308 e Ala312
oscilam ao longo de toda a DM.
Na análise das ligações de hidrogênio do PU-MDI no sistema amidase +
L2, é possível ver que Cys139, Thr150, Asp177, Lys181, Trp308 e Thr323
interagem quase durante toda a simulação. O aminoácido Ile135 forma ligação
de hidrogênio entre os instantes 35 e 55 ns e após 60 ns, ininterruptamente. Os
aminoácidos que formam LH somente no início da DM são: Ala315, Val319 e
Leu322. Os demais aminoácidos destacados na FIGURA apresentam flutuação
ao longo de toda a simulação.
De modo geral, é possível ver que a interação da amidase com PU-MDI
é bastante estável, para os dois sistemas amidase + L1 e amidase + L2, com
formação de ligações de hidrogênio entre o monômero e os aminoácidos da
amidase que persistem por toda a simulação. Além disso, essa interação não
promove alterações significativas no sítio de interação, também para ambos os
sistemas, como observado no gráfico das distâncias entre aminoácidos do sítio
de interação.
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Figura 83: Número de ligações de hidrogênio entre o PU-MDI, e os
aminoácidos do sítio de interação no sistema amidase + L1.
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Figura 84: Número de ligações de hidrogênio entre o PU-MDI, e os
aminoácidos do sítio de interação no sistema amidase + L2.
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6.3.8.

Interações do PU-MDI com a protease

A região inicial de interação do monômero PU-MDI na simulação
protease + L1 e protease + L2 é a mesma, conforme visto na FIGURA-L1L-L2DM, mas a conformação é diferente.
Na comparação entre o início e o final da DM para o sistema protease +
L1 é possível ver que o monômero ainda permanece na mesma região, no
entanto a conformação significativamente, especialmente na porção inicial do
monômero, o que pode ser observado na Figura 85A. Além disso, a análise de
RMSD do PU-MDI, Figura 85C, curva em verde, mostra a variação ao longo de
toda a dinâmica, sendo que nos instantes iniciais aumenta de 0,1 nm a 0,6 nm
até 10 ns, entre 10 e 50 ns oscila entre 0,2 e 0,7 nm e após 50 ns a flutuação
fica ao redor de 0,3 a 0,5 nm.
No caso da simulação protease + L2, além da posição permanecer a
mesma do início da DM, a alteração conformacional é menor em comparação
com o sistema protease + L2. No gráfico de RMSD, Figura 85C , curva em
roxo, é possível ver que até 8 ns ocorre um aumento linear de 0,1 a 0,3 nm;
entre 8 ns e 28 ns o RMSD oscila em torno de 0,3 nm; entre 28 e 38 ns oscila
ao redor de 0,2 ns; após esse intervalo os valores de RMSD são bastante
lineares em torno de 0,31 nm.
A distância entre o primeiro e o último átomo do monômero PU-MDI,
Figura 85D, no sistema protease + L1 varia significativamente, em
concordância com a alteração conformacional observada na Figura 85A. Até 5
ns essa distância oscila ao redor de 1,1 nm, entre 5 ns e 8 ns ocorre um
aumento até 3,2 nm; entre 8 e 60 ns a distância flutua entre um mínimo de 1,0
nm até o máximo de 3,5 nm; entre 60 e 97 ns a oscilação é um pouco menor,
entre 1,0 nm e 2,0 nm, no entanto, após 97 ns até o final da dinâmica volta a
subir para 2,5 nm.
Já no sistema protease + L2 a distância ponta a ponta do PU-MDI oscila
ao redor de 0,7 nm até os 4 ns de simulação. Entre 4 e 9 ns ocorre um
aumento linear de 0,7 nm até 2,0 nm. Entre 9 ns e 16 ns essa distância diminui
de 2,0 nm até 1,5 nm até 39 ns, onde ocorre uma diminuição abrupta até 0,5
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nm, volta a subir e após os 40 ns apresenta valores bastante lineares ao redor
de 1,0 nm.

Figura 85: Sobreposição geométrica do PU-MDI no início da DM (em ciano) e a
final (em laranja): (A) sistema protease + L1 e (B) protease + L2. (C) RMSD do
PU-MDI e (D) distância entre o primeiro e o último átomo do monômero.
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Figura 86: PU-MDI no sítio de interação L1 da protease, no início da
simulação.
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Figura 87: PU-MDI no sítio de interação L1 da protease, no final de 100
ns da simulação.
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Figura 88: PU-MDI no sítio de interação L2 da protease, no início da
simulação.
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Figura 89: PU-MDI no sítio de interação L2 da protease, no final de 100
ns da simulação.
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As Figuras 86 e 87 mostram a posição e as interações no início e no
final da DM, respectivamente, do sistema protease + L1. É possível ver a que a
alteração conformação verificada nas análises anteriores acarreta uma
afastamento do monômero em relação ao sítio de interação. No caso do
sistema protease + L2, Figuras 88 e 89, a alteração conformacional também
leva a uma alteração na posição dentro do sítio de interação.
Tabela 57: Interações do ligante PU-MDI com a protease, início e final das
simulações, no sítio de interação.
protease + L1

protease + L2

interações

interações

aminoácidos
INICIO

FINAL

Gly77

+

Gln78

+

Glu80

#

Trp81

INICIO

FINAL

+

Asp82
Leu83

+
+

+

+

Ser133

+

Leu134

#

Gly135

#

Ser167

+

Asp170

+

Glu171

+

Arg179

+

Trp220

+

Glu222

+

#

#
#
+

+

Gly223

+

Asp225

+

Lys229

#

+

+

Trp231

+

+

+

+

Gln268

+

+

#

Asn276

+

Tyr277

+

Ile283

+

+

+

#

#

#

Gly284

+

Gly285

+

+

Ser287

#

+

# interações do tipo ligação de hidrogênio, + interação do tipo VdW, em branco, sem interação
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Na Tabela 57 estão listados todos os aminoácidos da protease que
apresentaram algum tipo de interação com o PU-MDI, seja no início ou no final
das simulações. Os aminoácidos Leu83, Trp231 e Gly284 interagiram com o
PU-MDI nos dois sistemas simulados, protease + L1 e protease + L2, tanto no
início quanto no final da DM. Os aminoácidos Asp170, Arg179, Gly285 e Ser
287 interagiram em ambos os sistemas, mas apenas no início de cada
simulação.
Considerando o sistema protease + L1, o aminoácido Lys29 apresentou
interação no início e no final da simulação. Já os aminoácidos Trp81, Glu171,
Trp220, Glu222 e GLn268 interagiram no início da DM. Já os aminoácidos
Gly77, Gln78, Glu80, Tyr277 e Ile283 apresentaram interações somente no
final da simulação.
No sistema protease + L2, as interações iniciais ocorreram com os
seguintes aminoácidos: Ser133, Leu134, Gly135, Ser167 e Lys229. No final da
DM os aminoácidos que apresentaram algum tipo de interação foram: Asp82,
Gly223, Asp225 a Asn276. Já Glu222, Gln268 e Ile283 interagiram no início e
também no final da simulação.
Além dos aminoácidos listados na Tabela 57, foram selecionados
resíduos que estavam a uma distância de 0,4 nm do PU-MDI, tanto na
simulação protease + L1 quanto na protease + L2. O sítio de interação da
protease é constituído por

com 43 aminoácidos, listados a seguir: Gln40,

Gln75, Gln76, Gly77, Gln78, Gly79, Glu80, Trp81, Asp82, Leu83, Asp84, Glu96,
Ser133, Leu134, Gly135, Ser167, Ser168, Gly169, Asp170, Glu171, Arg179,
Ser190, Trp220, Glu222, Gly223, Leu224, Asp225, Asn227, Lys229, Trp231,
Ala266, Gln268, Ile274, Asn276, Tyr277, Gly278, Gln281, Gln282, Ile283,
Gly284, Gly285, Thr286, Ser287.
Analisando o RMSD do sítio de interação, Figura 90, é possível ver que
para o sistema da protease livre os valores de RMSD aumentam quase
linearmente ao longo de toda a simulação, de 0,1 nm até 0,5 nm. Já no sistema
protease + L1, o RMSD oscila ao longo de toda a simulação entre 0,2 e 0,3 nm.
No sistema protease + L2 o RMSD aumenta de 0,1 nm para 0,2 nm do início
até 20 ns; entre 20 e 50 ns permanece oscilando em torno de 0,2 nm; entre 50
e 80 ns oscila ao redor de 2,8 nm; dos 80 ns até 88 ns fica em torno de 0,3 nm;
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de 88 até o final da DM volta para 2,8 nm.

Figura 90: Desvio quadrático médio dos aminoácidos do sítio de interação da
protease, para os sistemas protease livre (em preto), protease + L1 (em verde)
e protease + L2 (em roxo).

Além da análise de RMSD, a partir da lista dos aminoácidos do sítio de
interação foram monitoradas distâncias entre os pares Gln76 e Ala266, Gly135
e Glu222, Asn227 e Asn276, destacados na Figura 91.
A distância entre Gln76 e Ala266 no sistema protease livre oscila ao
redor de 2,2 nm do início até 55 ns; de 55 ns até 70 ns aumenta até 2,8 nm; a
partir de 70 ns até o final da DM oscila em torno de 2,8 nm. Já no sistema
protease + L1 a distância entre Gln76 e Ala266 decresce de 2,7 nm até 2,2 nos
primeiros 7 ns; dos 7 aos 11 ns aumenta para 2,5 nm; entre 11 e 13 ns diminui
para 2,0 nm; de 13 a 26 ns aumenta até 2,7 nm; após 26 ns até o final da
simulação essa distância varia ao redor de 2,7 nm. Considerando o sistema
protease + L2, a distância entre Gln76 e Ala266 oscila entre 2,2 e 2,8 ao longo
de praticamente toda a simulação.
A distância entre Gly135 e Glu222 apresenta as menores flutuações
para todos os sistemas. Até 50 ns, essa distância oscila ao redor de 2,0 nm
para todos os sistemas. A partir dos 50 ns, permanece em 2,0 nm para
protease livre e para protease + L1. Já no sistema protease + L2 diminui para
1,6 nm ate o final da simulação.
A distância entre Asn227 e Asn276, no sistema protease livre, oscila ao
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redor de 2,5 nm até 15 ns; entre 15 ns e 55 ns diminui para 2,2 nm; de 55 ns
até o final da DM oscila ao redor de 2,6 nm. Já para o sistema protease + L1,
do início da simulação até 75 ns ocorre um decréscimo de 2,8 nm até 1,5 nm;
entre 75 e 83 ns a distância entre Asn227 e Asn276 aumenta para 2,4 nm; após
83 ns até o final da DM oscila ao redor de 2,4 nm. Já no sistema protease +
L2 , até 65 ns a distância entre Asn227 e Asn276 varia ao redor de 2,3 nm;
entre 65 e 85 ns ocorre um aumento até 2,8 nm; a partir dos 85 ns até o final
da simulação essa distância diminui quase linearmente até 2,5 nm.
Na análise das ligações de hidrogênio do monômero PU-MDI com a
protease, Figura 92, é possível ver que na simulação da protease + L1 o
número de ligações é menor que na simulação da protease + L2. No sistema
protease + L1, na maior parte da DM são formadas de uma a três LH entre o
monômero e a enzima. Já no sistema protease + L2 são de duas a seis LH.
As ligações de hidrogênio com aminoácidos do sítio de interação foram
monitoradas e todos que formaram LH com o PU-MDI em algum instante da
DM estão destacados na Figura 93, para o sistema protease + L1 e Figura 94,
para o sistema protease + L2. Como o sítio de interação é o mesmo para
protease + L1 e protease + L2, alguns aminoácidos interagiram por ligação de
hidrogênio com o monômero nas duas simulações: Gly79, Glu80, Asp82,
Leu83, Asp170, Arg179, Asn227, Trp231, Gln268, Asn276, Gln281, Gln282,
Gln284, Thr286 e Ser287.
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Figura 91: (A) Aminoácidos do sítio de interação da protease e (B)
distância entre os pares (cores das curvas iguais às da Figura 90).
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Figura 92: Número de ligação de hidrogênio entre o ligante (PU-MDI) e a
enzima dos sistemas protease + L1 (em verde) e protease + L2 (em roxo).

No sistema protease + L1, dos 43 aminoácidos do sítio de interação, 26
formaram ligação de hidrogênio com o PU-MDI em algum instante da
simulação. Nesse caso, os aminoácidos Gln75, Gln76, Gln78, Asn276, Tyr277,
Gly278 e Gln281 apresentaram LH aleatoriamente ao longo de toda a
simulação. Os aminoácidos que apresentaram LH somente no início da DM
foram: Asp170, Glu171, Thr286 e Ser287. Os demais aminoácidos formaram
ligações de hidrogênio pontuais ao longo da simulação: Gln40, Gly77, Gly79,
Glu80, Asp82, Leu83, Arg179, Glu222, Asn227, Lys229, Trp231, Gln282 e
Gln284. Além disso, Asp225 interagiu com uma ou duas LH até 58 ns e Gln268
com uma LH entre 0 e 52 ns (entre 1 e 3 ns formou até três LH) e depois em 99
ns (até duas LH).
Analisando o sistema protease + L2, Gln268 e Gln284 mantiveram
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ligações de hidrogênio ao longo de toda a simulação. O aminoácido Gln268
formou de uma até duas LH ao longo de toda a DM, e a partir de 50 ns foram
até cinco LH simultâneas. Já Gln84 formou duas LH em instantes pontuais ao
longo da DM. Os aminoácidos Ser133, Gly135, Ser167, Asp170, Arg179 e
Gln282 apresentaram LH somente no início da DM. Os aminoácidos Glu80 e
Gln281 formaram ligação de hidrogênio aleatoriamente ao longo de toda a
simulação, sendo duas ou três LH em instantes pontuais. Os aminoácido Asp82
e Leu83 formaram uma ligação de hidrogênio ininterrupta com o PU-MDI a
partir de 40 ns. O aminoácido Ser287 formou de uma a três entre 0 e 17 ns, de
uma a duas LH entre 24 e 39 ns e uma LH em 58 ns. Os demais aminoácidos
formaram LH em instantes pontuais ao longo da simulação: Gly79, Leu134,
Gly169, Asn227, Trp231, Ala266, Asn276, Gly285 e Thr286.
Sendo assim, a interação do PU-MDI foi bastante estável nos dois
sistemas simulados. A presença do monômero não alterou significativamente o
sítio de interação, conforme as análises de RMSD do sítio de interação de
distância, em comparação com a protease livre. No sistema protease + L1 as
ligações de hidrogênio foram mais esparsas e o monômero apresentou maior
alteração conformacional. Já no sistema protease + L1 foram formadas
ligações de hidrogênio persistentes ao longo de toda a DM e a variação
conformacional do PU-MDI foi menor, com estabilização após 40 ns.
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Figura 93: Número de ligações de hidrogênio entre o PU-MDI, e os
aminoácidos do sítio de interação no sistema protease + L1.
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Figura 94: Número de ligações de hidrogênio entre o PU-MDI, e os
aminoácidos do sítio de interação no sistema protease + L2.
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7. Conclusões
Os métodos de degradação enzimática de rejeitos de materiais plásticos
vem sendo cada vez mais estudados. Além de promover a degradação onde os
métodos convencionais não são eficientes, a possibilidade de obtenção de
subprodutos com valor econômico agregado é outra vantagem da degradação
enzimática. A capacidade catalítica das enzimas é bastante conhecida, no
entanto, os detalhes das interações com substratos não naturais ainda não
estão totalmente elucidados. Nesse contexto, no presente trabalho foi realizada
a busca por enzimas com potencial atividade sobre poliuretanos, guiada por
estudos experimentais prévios realizados por outros grupos de pesquisa. Além
disso, características estruturais das enzimas selecionadas e suas interações
com ligantes relacionados com poliuretanos foram avaliadas.
A busca por estruturas no banco de dados (Protein Data Bank) resultou
em três enzimas diferentes, todas do gênero Pseudomonas: lipase, amidase e
protease. As enzimas poliuretano esterase A (pueA), poliuretano esterase B
(pueB) e poliuretano lipase A (pulA), também do gênero Pseudomonas, foram
obtidas por modelagem por homologia e as estruturas tridimensionais
apresentaram boa qualidade estereoquímica.
Afim de avaliar a interação das enzimas com os monômeros de
poliuretanos foi realizada docagem molecular, com grid cego envolvendo toda a
enzima. Todos os ligantes, monômeros de PU (PU-HDI, P-HMDI, PU-MDI, PUTDI24 e PU-TDI26), isocianatos (HDI, HMDI, MDI, TDI24 e TDI26) e os
precursores (ADÍPICO, BDO e PBA) apresentaram interações favoráveis
(escores negativos) com todas as enzimas testadas. As interações com escore
menor ou igual a -7,0 kcal.mol-1 ocorreram entre: lipase e MDI; pueA e TDI24 e
também com PU-MDI; pueB e MDI, PU-HMDI, PU-MDI, PU-TDI24 e PU-TDI26;
pulA com HMDI, MDI e TDI24; amidase com MDI e PU-MDI; protease e MDI,
PU-HMDI e PU-MDI.
A lipase apresenta a tríade catalítica composta por Ser207, Asp255 e
His313, sendo este último aminoácido constituinte da cavidade 1 determinada
no DogSiteScorer. As enzimas pueA, pueB e pulA também são serino
hidrolases, sendo o sítio ativo constituído pela Ser207, Ser152 e Ser184,
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respectivamente. O aminoácido Ser152 da pueB é constituinte também das
cavidades 1 e 2. A tríade catalítica da amidase é composta por Glu59, Lys134 e
Cys166, todos constituintes da sua cavidade 1. Na protease a tríade catalítica
é formada por Glu80, Asp84 e Ser287; Glu80 e Ser287 também são
constituintes da cavidade 1 determinada no DogSiteScorer.
Na análise da posição (da conformação de escore mais favorável) de
cada ligante na docagem molecular, a protease foi a única enzima em que
todos os ligantes estavam posicionados na mesma região de interação. Na
pueB, os treze ligantes estavam localizados em três regiões diferentes,
enquanto que na pueA foram localizados em cinco regiões diferentes. A lipase,
a pulA e a amidase apresentaram quatro regiões diferentes de interação para
os treze ligantes.
Além da docagem molecular, foram realizadas simulações por dinâmica
molecular (DM) das seis enzimas livres e também complexadas com o ligante
PU-MDI em duas posições ou conformações diferentes (L1 e L2).
De modo geral, as enzimas não apresentaram alterações estruturais
significativas ao longo de 100 ns de simulação, seja para os sistemas das
enzimas livres como também para os sistemas L1 e L2. Na análise de RMSD
de C-α é possível observar a estabilidade para todos os sistemas, com
exceção da pulA (sistemas livre, L1 e L2) e da amidase (L1). Além das maiores
flutuações de RMSD, a pulA também apresentou a maior mobilidade dentre os
sistemas, especialmente para o sistema pulA + L2.
O PU-MDI apresentou interações estáveis com todas as enzimas, tanto
nos sistemas L1 quanto no L2, com formação de pelo menos uma ligação de
hidrogênio ao longo dos 100 ns de simulação. Além disso, a presença do PUMDI não provocou alterações significativas nas regiões de interação, com
exceção do sistema pulA + L2.
Sendo assim, os resultados obtidos no presente trabalho fornecem
informações detalhadas a respeito das interações de ligantes relacionados a
poliuretanos, incluindo monômeros de PU, com enzimas com potencial ação na
degradação deste polímero. Estudos mais detalhados com a pueB e com a
protease podem esclarecer ainda mais a ação dessas enzimas como
poliuretanases.
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ANEXOS
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Aminoácidos essenciais, abreviatura de três e de uma letra e estrutura da
cadeia lateral.

aminoácido

abreviatura 3

abreviatura

letras

1 letra

polaridade
GRUPO R

alanina

Ala

A

fenilalanina Phe

F

glicina

Gly

G

isoleucina

Ile

I

leucina

Leu

L

metionina

Met

M

prolina*

Pro

P

triptofano

Trp

W

valina

Val

V

asparagina Asn

N

cisteína

Cys

C

glutamina

Gln

Q

serina

Ser

S

tirosina

Tyr

Y

apolares

polares
sem
cargas

208

treonina

Thr

T

ácido
aspártico

Asp

D

ácido
glutâmico

Glu

E

arginina

Arg

polares
R

com
carga

histidina

His

H
K

lisina

Lys
* Toda a estrutura do aminoácido prolina está mostrada na tabela.

209

Alinhamento da pueA com os candidatos a molde.

210

Alinhamento da pueB com os candidatos a molde.

211

Alinhamento da pulA com os candidatos a molde.

212

Tríade catalítica da lipase: Ser207, Asp255 e His313.

Aminoácido catalítico da pueA: Ser207.

213

Aminiácido catalítico da pueB: Ser152.

Aminoácido catalítico da pulA: Ser184.

214

Tríade catalítica da amidase: Glu59, Lys134 e Cys166.

Tríade catalítica da protease: Glu80, Asp84 e Ser287.
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ARTIGO

216
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218

219

220

221

222

223
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228
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