
RESSALVA 

Atendendo solicitação da autora, 
o texto completo desta tese será
disponibilizado somente a partir

de 11/03/2021 



Hêmily Mutti Ruiz Piva 

Caracterização da Interação dos Flavonoides Hesperidina e 

Hesperetina com a Proteína M2-1 do Vírus Sincicial 

Respiratório Humano 

São José do Rio Preto 
2019 



 

 

Hêmily Mutti Ruiz Piva 
 
 

 
 
 

 
 

 

Caracterização da Interação dos Flavonoides Hesperidina e 

Hesperetina com a Proteína M2-1 do Vírus Sincicial 

Respiratório Humano 

 

 

 

 

Tese apresentada como parte dos requisitos para 
obtenção do título de Doutor em Biofísica 
Molecular, junto ao Programa de Pós-Graduação 
em Biofísica Molecular, do Instituto de 
Biociências, Letras e Ciências Exatas da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho”, Câmpus de São José do Rio Preto. 

Financiadora: CNPq – Proc.: 140005/2015-3 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Fátima Pereira de Souza 

Co-orientador: Prof. Dr. Marcelo Andres Fossey 

                        

 
 
 
 
 

São José do Rio Preto 
2019 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Hêmily Mutti Ruiz Piva 
 

 

Caracterização da Interação dos Flavonoides Hesperidina e 

Hesperetina com a Proteína M2-1 do Vírus Sincicial 

Respiratório Humano 

 
 

Tese apresentada como parte dos requisitos para 
obtenção do título de Doutor em Biofísica 
Molecular, junto ao Programa de Pós-Graduação 
em Biofísica Molecular, do Instituto de 
Biociências, Letras e Ciências Exatas da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho”, Câmpus de São José do Rio Preto. 

Financiadora: CNPq – Proc.: 140005/2015-3 

 

 
Comissão Examinadora 

 
Prof.ª Dr.ª Fátima Pereira de Souza 
UNESP – São José do Rio Preto 
Orientadora 
 
Prof. Dr. Flávio Augusto Vicente Seixas 
UEM  
 
Prof. Dr. Gustavo Orlando Bonilla Rodriguez 
UNESP – São José do Rio Preto 
 
Prof. Dr. Luiz Carlos de Mattos 
FAMERP 
 
Prof. Dr. Hamilton Cabral 
USP – Ribeirão Preto 
 
 

São José do Rio Preto  
11 de março de 2019 



 

 

 
DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Dedico esse trabalho a meus pais e a meu esposo, 
que sempre me apoiaram e me incentivaram na 
busca pelo conhecimento. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À Prof.ª Dr.ª Fátima Pereira de Souza, pela oportunidade de realizar este trabalho 

ao lado de alguém que transborda competência e profissionalismo. Obrigada pela 

grandiosa orientação, por todos ensinamentos, pela confiança em mim depositada e por 

me mostrar o valioso e surpreendente caminho da ciência. 

Ao Prof. Dr. Marcelo Andres Fossey, pela co-orientação, dedicação e por 

compartilhar de seu conhecimento na realização desse trabalho, sempre disposto a 

ensinar e discutir os resultados com muito entusiasmo. 

Ao Dr. Ícaro Putinhon Caruso, pós doutorando de nosso grupo de pesquisa, por 

toda colaboração e ajuda prestada com os experimentos e tratamentos dos dados, sendo 

sempre muito prestativo. 

Ao Prof. Dr. Marcos Fontes por ter me recebido de forma tão atenciosa em seu 

laboratório e permitido a realização de experimentos de fluorescência. Agradeço também 

a seu aluno, Carlos Fernandes, por ter me auxiliado nas medidas. 

À UNESP-IBILCE por me proporcionar a oportunidade de estar inserida em um 

programa de pós-graduação de qualidade e por todo ensinamento. Agradeço também ao 

Programa de Pós-Graduação em Biofísica Molecular por essa grandiosa oportunidade. 

A todos os funcionários da seção de Pós-Graduação pelos auxílios bem como 

pelas dúvidas esclarecidas, sempre que necessário. 

Ao Departamento de Física e ao CMIB por oferecerem toda infraestrutura 

necessária para o desenvolvimento deste trabalho.  

Aos docentes pelos ricos ensinamentos transmitidos durante as disciplinas 

ministradas e por engrandecerem a Biofísica Molecular como ciência. 

A todos os parceiros de laboratório pelas discussões científicas e também pelos 

momentos de descontração. Aprendemos a trabalhar em equipe, a respeitar o próximo e, 

principalmente, que é muito mais fácil multiplicar quando sabemos dividir. Um 

agradecimento especial à Lilian Hernandez por toda ajuda e paciência para me ensinar 

algumas técnicas Pymol e melhorar as figuras de docking molecular. 

Aos técnicos do Departamento de Física, Aparecido Barbosa e Bruno Rogério 

Fernandes, por sempre socorrerem nos momentos de apuro ou quando algum 

equipamento “deixava na mão”. 

À secretária do Departamento de Física, Valéria, por toda ajuda com os 

escaneamentos e as diversas impressões, além dos momentos de descontração, 

tornando meus dias mais leves. 



 

 

À Biblioteca, em especial à Luciane Passoni, por toda ajuda com as normas e 

referências bibliográficas. 

Aos membros da banca, por aceitarem participar da avaliação deste trabalho, 

contribuindo grandiosamente para seu enriquecimento. 

À minha família pelo grande apoio em todos momentos da minha vida: à minha avó 

Conceição e à minha avó Tuti (em memória) que sempre se orgulharam de “ter uma neta 

pesquisadora” e nunca mediram esforços para que esse caminho fosse trilhado; aos meus 

pais, Dirceu e Valéria, pelo amor incondicional, por todo incentivo e por sempre 

batalharem em prol dos filhos, tornando possível toda minha formação; ao meu irmão, 

Hevandro, por toda parceria e compreensão. Obrigada por aguentarem minha ansiedade, 

por ouvirem meus choros nos momentos de desespero e por me escutarem nos 

momentos de empolgação, sempre torcendo pelas minhas conquistas pessoais e 

profissionais. 

 Ao meu esposo Aman, por todo apoio, compreensão, companheirismo, por ser 

meu porto seguro e ponto de equilíbrio. Obrigada por me dar forças quando o surto vinha 

à tona, por me auxiliar sempre que precisei, por restabelecer meu equilíbrio quando as 

dificuldades apareciam e por ser sempre o primeiro a aplaudir de pé minhas conquistas. 

Ao meu sogro, Prof. Dr. André Piva, por sempre me incentivar e ser meu espelho 

para seguir na área acadêmica; à minha sogra, Cida, pela amizade, por todos conselhos 

e ajudas em todos os momentos e ao Jorge, por sempre perguntar das “minhas bactérias” 

e comemorar com os resultados positivos. À minha afilhada Louise, por me ensinar que a 

vida não é uma ciência exata e que a órbita de tudo pode mudar a partir de um simples 

sorriso seu; 

Aos meus filhos de quatro patas, pelo companheirismo em todas as madrugadas 

de estudo, pelo amor sem limites, por todo carinho ou um simples olhar que serviam de 

tranquilizantes; 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela 

concessão da bolsa de pesquisa sob o processo n° 140005/2015-3); 

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP – Códigos 

de Financiamento: 2009/53989-4; 2011/07137-6; 2013/24355-2; 2016/17378-4) e à 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP – Processo FAPESP 2016/01749-3) pelo 

apoio no desenvolvimento de pesquisa, proporcionando infraestrutura bem como à 

PROPG pelo apoio na participação e divulgação de trabalhos em congressos. 

 
 
 



 

 

RESUMO 
 

O Vírus Sincicial Respiratório humano (hRSV) é considerado o agente mais frequente 

de infecções respiratórias agudas em lactentes e crianças, levando a quadros de 

pneumonia e bronquiolite. Trata-se de um vírus envelopado, da família 

Pneumoviridae, cujo genoma de RNA de fita simples contém 10 genes que codificam 

11 proteínas. Dentre as proteínas do hRSV encontra-se a M2-1, um importante fator de 

antiterminação transcricional que previne a dissociação prematura do complexo da 

polimerase. Esse fato faz dessa proteína um alvo em potencial para desenvolvimento 

de inibidores da replicação viral. Neste quesito, os flavonoides constituem ampla 

classe de compostos fenólicos naturalmente encontrados nas plantas e, entre suas 

atividades biológicas, está a ação antiviral. O presente trabalho consistiu no estudo 

da interação da proteína M2-1 tetramérica com os flavonoides hesperidina e 

hesperetina (forma aglicona) utilizando técnicas espectroscópicas de STD-RMN e 

fluorescência em associação com ferramentas computacionais de docking molecular.  

Os experimentos de fluorescência mostraram constantes de afinidade da ordem de 

103 M-1 para o complexo M2-1/hesperidina e da ordem de 104 M-1 para o complexo     

M2-1/hesperetina, com um ligante por unidade monomérica e preferência de ligação 

pela hesperetina. As análises termodinâmicas revelaram que os processos são 

espontâneos (ΔG<0) e exotérmicos (ΔH<0), com a interação M2-1-hesperidina sendo 

dirigida por interações eletrostáticas, e a interação M2-1-hesperetina guiada por 

ligações de hidrogênio. As análises de STD-RMN mostraram resíduos de aminoácidos 

bem como átomos dos ligantes envolvidos nas interações proteína-flavonoides. A 

abordagem teórica reforçou os dados experimentais e mostrou preferência de ligação 

dos flavonoides por regiões da proteína próximas ao domínio de dedo de zinco, região 

vital para a estabilização do tetrâmero e função da proteína M2-1. 

 

Palavras-chave: Vírus Sincicial Respiratório humano, proteína M2-1, hesperidina, 

hesperetina, STD-RMN, espectroscopia de fluorescência, docking molecular. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The human Respiratory Syncytial Virus (hRSV) is the most frequent agent of acute 

respiratory infections in infants and children, leading to pneumonia and bronchiolitis. It 

is an enveloped virus from the Pneumoviridae family, whose single stranded RNA 

genome contains 10 genes encoding 11 proteins. Among the proteins of hRSV is M2-

1, an important antitermination factor for transcription process that prevents premature 

dissociation of the polymerase complex. It makes this protein a potential target for the 

development of inhibitors of the viral replication. In this question, flavonoids are a broad 

class of phenolic compounds naturally found in plants and among their biological 

activities is antiviral action. The present work consisted in the study of the interaction 

of the M2-1 tetramer with the flavonoids hesperidin and hesperetin (aglycone form) 

using spectroscopy techniques of fluorescence and STD-NMR in association with 

computational tools of molecular docking. Fluorescence experiments showed affinity 

constants of the order of 103 M-1 for the M2-1/hesperidin complex and of the order of 

104 M-1 for the M2-1/hesperetin complex, with one ligand per monomeric unit and 

hesperetin binding preference.  The thermodynamic analysis showed that the 

processes are spontaneous (ΔG<0) and exothermic (ΔH<0) with the M2-1-hesperidin 

interaction being driven by electrostatic interactions, and the M2-1-hesperetin 

interaction guided by hydrogen bonds. STD-NMR analyzes showed amino acid 

residues as well as atoms of the ligands involved in the protein-flavonoid interactions. 

The theoretical approach supported the experimental data and showed flavonoid 

binding preference for regions of the protein near the zinc finger domain, a vital region 

for the tetramer´s assembly and M2-1 protein function. 

 

Keywords: Human Respiratory Syncytial Virus, M2-1 protein, hesperidin, hesperetin, 

STD-NMR, fluorescence spectroscopy, molecular docking. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

A partir do século XX, as infecções respiratórias agudas (IRAs) tornaram-se a 

principal causa de mortalidade infantil, sendo responsáveis, anualmente, por 

aproximadamente 15% do total de óbitos de crianças menores de cinco anos de idade 

(SANTOS et al., 2017). Além disso, as IRAs estão entre as maiores causas de 

morbimortalidade mundial, sendo a terceira maior causa de mortalidade no mundo e 

a primeira entre países de baixa renda (WHO, 2013). Entre os agentes infecciosos 

dessas doenças estão os vírus respiratórios (CARDOSO, 2010), responsáveis pela 

maior parte delas (VAN ASTEN et al., 2012). 

Em 1955, um grupo de chimpanzés sadios da “Walter Reed Army Institute of 

Research”, nos Estados Unidos, foi acometido por uma doença respiratória aguda 

caracterizada por tosse, espirro e secreção nasal mucopurulenta. No ano seguinte foi 

descrito o agente viral responsável por esse comprometimento das vias aéreas, 

ficando conhecido por agente da coriza do chimpanzé (Chimpanzee Coryza Agent – 

CCA) (MORRIS et al., 1956).  

O CCA foi posteriormente isolado de duas crianças em Baltimore, uma com 

pneumonia e outra com crupe (difteria laríngea), e, após ser repicado em cultura de 

células, apresentou um conjunto citoplasmático multinucleado, caracterizando um 

sincício. Baseado nessas observações, foi proposta uma nova denominação para 

esse patógeno: vírus sincicial respiratório (Respiratory Syncytial Virus - RSV) 

(CHANOCK et al., 1957, 1957b), mostrando a importância epidemiológica do RSV 

entre os humanos. 

Estudos sorológicos realizados na época, em Baltimore, mostraram que a 

maioria das crianças com idade inferior a quatro anos já tinham sido infectadas pelo 

vírus (CHANOCK et al., 1957). Pesquisas similares, em várias localidades do mundo, 

revelaram que o RSV estava associado à doença do trato respiratório inferior durante 

a infância (COLLINS et al., 2001). No Brasil, o RSV foi isolado pela primeira vez em 

1964 de amostras de secreções respiratórias de crianças que apresentavam quadros 

de bronquiolite (CANDEIAS, 1967). 

 Atualmente, sabe-se que o hRSV é a principal causa de infecções graves do 

trato respiratório inferior em lactentes e crianças no mundo todo (HALL et al., 2009; 

NAIR et al., 2010; GEOGHEGAN et al., 2017) e também é responsável por 
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morbimortalidade de idosos e imunocomprometidos (WHIMBEY, 2000; FALSEY, 

2005). Entre as crianças com 1 ano de idade, de 60 a 70% já foram infectadas com o 

RSV e, com relação às crianças com 2 anos de idade, quase todas já foram infectadas 

por esse vírus (STEIN et al., 2017). A prevalência dessas infecções associada ao RSV 

em crianças menores de 5 anos de idade é estimada em aproximadamente 34 milhões 

no mundo todo, resultando, nesses casos, em 3,2 milhões de hospitalizações e mais 

de 59 mil mortes a cada ano (SHI et al., 2017). Ainda, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) estima que o RSV infecta 64 milhões de pessoas a cada ano no mundo 

todo, ocasionando um total de 160 mil óbitos (OPENSHAW, 2002). 

Dessa forma, esse agente viral é um problema de saúde pública mundial, 

resultando em elevados gastos dos sistemas de saúde para o cuidado com pacientes 

infectados (LEADER et al., 2003; EHLKEN et al., 2005). Nos Estados Unidos, por 

exemplo, os custos com as hospitalizações por infecções causadas pelo RSV 

excedem $650 milhões por ano (PARAMORE, 2004). Além disso, as evidências 

sugerem que a infecção pelo RSV nos primeiros anos de vida predispõe ao 

desenvolvimento de sibilância recorrente e asma na infância, adicionando ainda mais 

o ônus sobre o sistema de saúde (MCBRIDE, 1999; FAUROUX et al., 2017).  

Entretanto, os esforços para o desenvolvimento de um tratamento custo-efetivo 

ou a disponibilidade de uma vacina contra o RSV ainda não tiveram sucesso. Como 

resultado, uma variedade de tratamentos paliativos tem sido usado nos pacientes 

acometidos por esse vírus (BLACK, 2003), mas a variabilidade viral bem como as 

características do sistema imune do hospedeiro dificultam a ação destes tratamentos 

(PARVEEN et al., 2006). Assim, a determinação da base molecular relacionada às 

infecções pelo RSV pode ser importante para o desenvolvimento de vacinas e/ou 

fármacos contra esse vírus. 

 

1.1 – Aspectos Clínicos e Epidemiológicos da Infecção por RSV 

 

Os isolados do RSV podem ser classificados em dois grupos principais (A e B) 

com base na variabilidade genética e antigênica, sendo que as principais diferenças 

são encontradas na glicoproteína G (DE-PARIS et al. 2014). Ambos os grupos 

geralmente circulam simultaneamente, mas crianças infectadas pelo vírus do grupo A 

apresentam maior grau de severidade da doença respiratória quando comparadas às 

infectadas pelos do grupo B (SULLENDER, 2000).  
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Para ambos os grupos, a partícula viral do hRSV é dispersada por gotículas de 

muco ou saliva quando um indivíduo infectado tosse, fala ou espirra e a transmissão 

para um indivíduo sadio pode ocorrer direta ou indiretamente, por contato com 

secreções ou mãos de pessoas infectadas ou objetos contaminados (HALL et al., 

1981). O vírus pode permanecer viável por até 6 horas em superfícies sólidas, 90 

minutos em luvas e 20 minutos na pele (HALL et al., 1980) sendo que sua propagação 

é favorecida em ambientes fechados, tais como creches e escolas (TRISTAM; 

WELLIVER, 1995).  

O RSV penetra no corpo humano através das membranas dos olhos, nariz e 

boca. Após o contágio, a replicação começa no epitélio nasofaríngeo do hospedeiro e 

o vírus pode se propagar para as células ciliadas dos bronquíolos e para os 

pneumócitos do tipo I nos alvéolos (OTHUMPANGAT et al., 2009), ocasionando um 

processo inflamatório que desencadeia destruição do epitélio, edema e produção 

aumentada de muco nessa região (HALL et al., 1981b; HALL et al, 2001). O resultado 

final é o bloqueio parcial das vias respiratórias, com o consequente aprisionamento 

do ar (AHERNE et al., 1970). 

Os sintomas causados pela infecção por hRSV nos pacientes são devido ao 

título viral e à exacerbação da resposta imune do hospedeiro sendo, geralmente, 

amenos ou inexistentes em indivíduos adultos saudáveis e frequentes e acentuados 

em indivíduos dos grupos de risco (UTOKAPARCH et al., 2011; DE VINCENZO, 

2010). 

O período médio de incubação desse vírus é de 3 a 5 dias, surgindo as 

primeiras manifestações clínicas típicas de um resfriado comum (secreção nasal clara, 

tosse moderada, estado febril e, em alguns casos, “chiado”) que normalmente evolui 

para a recuperação no período de aproximadamente 7 dias (HALL et al., 2001). 

Entretanto, a infecção viral pode ter um período de transmissão que compreende até 

três semanas (WELLIVER et al., 2007), podendo evoluir para condições severas como 

pneumonia e bronquiolite, com produção exacerbada de muco e comprometimento 

das vias respiratórias causadas pela necrose dos brônquios e bronquíolos 

(OPENSHAW, 2002).  

Nos pacientes considerados de risco, as manifestações clínicas podem levar à 

hospitalização (HALL et al., 2001; OGRA et al., 2004). A idade é fator determinante 

para o aumento da susceptibilidade para se contrair o hRSV, sendo que recém 

nascidos, crianças com até 2 anos de idade e idosos são os principais grupos de risco 
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(DOWELL et al., 1996; FALSEY et al., 2005; HALL et al., 2009) em virtude de múltiplos 

fatores intrínsecos. 

Ainda, outros fatores agravam o estado patológico dos pacientes, tais como 

evidências de asma materna, o nível socioeconômico (WEBER et al., 1999; OKIRO et 

al., 2008), bebês prematuros ou abaixo do peso, imunocomprometidos (HERTZ et al., 

1989; WHIMBEY et al., 1995), crianças com displasia broncopulmonar, indivíduos com 

problemas cardiopulmonares ou transplantados (HALL et al., 2001; OGRA et al., 

2004), com anomalias genéticas, cromossômicas (MORI et al., 2014) ou neoplasias 

(WALSH et al., 2004).  

Além disso, as epidemias anuais do hRSV são sazonais, inviabilizando 

campanhas uniformes de combate ou prevenção das cepas virais circulantes 

(HENDERSON et al., 1979) e, devido, entre outros, à alta variabilidade desse vírus, 

podem ocorrer reinfecções ao longo da vida (SULLENDER et al., 1998; WHITE et al., 

2005).  

Um estudo baseado em relatórios nacionais de vigilância e em bancos de 

dados médicos do RSV, de 27 países do mundo todo, mostrou a incidência mundial 

desse patógeno nos diferentes meses do ano (PACHECO et al. 2018), cujos dados 

são apresentados na Figura 1. Alguns países têm mais de um mês de pico porque o 

RSV mostra atividade em meses diferentes a cada estação e geralmente viaja do 

hemisfério sul para o norte, começando entre março e junho na maioria dos países do 

hemisfério sul e entre setembro e dezembro em países do hemisfério norte. No Brasil, 

por exemplo, as infecções respiratórias causadas pelo RSV tendem a aumentar com 

o decréscimo da unidade do ar, sendo que as principais incidências ocorrem em 

períodos mais frios e secos (GARDINASSI et al., 2012), com o pico da atividade entre 

os meses de abril e junho (PACHECO et al., 2018). 
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Figura 1 – Epidemiologia do vírus sincicial respiratório humano (hRSV) específica por país. Alguns 
países apresentam mais de um mês de pico porque o RSV apresenta atividade em diferentes meses a 
cada estação. Os países com alta umidade possuem onda sazonal durante a estação chuvosa. 

 
Fonte:  Adaptado de The Journal of Infectious Diseases, <https://doi.org/10.1093/infdis/jiy056>. 

 

1.1.1 – Diagnóstico Laboratorial do hRSV 

 

O diagnóstico etiológico das IRAs é baseado na sintomatologia apresentada 

pelo indivíduo infectado, sobretudo em lactentes com quadro clínico de bronquiolite. 

Entretanto, a detecção acurada da etiologia viral é importante pra guiar a terapia 

antiviral, prevenir disseminações intra-hospitalares e, em alguns casos, diminuir 

custos hospitalares bem como dias de internação (PECCHINI, 2009).  

No diagnóstico de infecções pelo hRSV são utilizadas as secreções 

nasofaríngeas obtidas por aspiração, lavagem das secreções e swab nasal (COLLINS 

et al., 2001), podendo ser utilizados diferentes métodos para detecção viral, tais como 
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o isolamento do vírus em cultura de células, testes rápidos de detecção de antígenos 

por ensaios de imunofluorescência (IFI) ou ensaios imunocromatográficos e/ou a 

detecção do RNA viral pela técnica de PCR (ensaios convencionais ou em tempo real), 

que proporciona a quantificação de um único ou de múltiplos patógenos em uma 

mesma amostra. Assim, o diagnóstico pode ser direto (pela detecção dos antígenos 

virais, do ácido nucleico e/ou do vírus infectante) ou indireto (pela detecção de 

anticorpos específicos para o agente) (WARIS et al., 1992; PECCHINI, 2009).  

Entretanto, existem testes rápidos de detecção de antígenos que permitem a 

detecção rápida (em 15 minutos) e precoce do vírus sincicial respiratório diretamente 

de aspirado de nasofaringe de crianças com doença respiratória aguda (MESQUITA 

et al., 2017). A identificação rápida ainda apresenta elevado custo e não é usada 

rotineiramente como diagnóstico de infecções causadas pelo RSV, embora seja um 

passo importante em direção à redução do uso de antimicrobianos, em especial em 

crianças hospitalizadas, podendo, ainda, levar ao método mais adequado de 

isolamento e tratamento. 

 

1.1.2 -  Profilaxia e Tratamento 

 

A partir da detecção de infecção pelo RSV, o tratamento universal está baseado 

em medidas de suporte, tais como a administração de oxigênio, a hidratação e o uso 

de broncodilatadores (DE CARVALHO et al., 2007). Em alguns casos, são utilizados 

corticosteroides sistêmicos e inalatórios bem como drogas antivirais (PANITCH, 

2003). A ribavirina (1-β-D-ribofuranosyl-1,2,4-triazole-3-carboxamide) é um 

nucleosídeo análogo à guanosina e é a única droga antiviral licenciada para o uso 

contra o RSV na forma inalatória. Entretanto, seu uso está associado a benefícios 

clínicos limitados, que não são capazes de justificar seu uso, além do alto custo e 

dificuldades consideráveis na sua administração (VENTRE, RANDOLPH, 2007). 

Inibidores da proteína F estão em desenvolvimento, mas apresentam efeitos adversos 

tais como inibição da síntese de interleucinas e baixa segurança (ANDRIES et al., 

2003; WYDE et al., 2003; LUTTICK et al., 2007). 

O desenvolvimento de vacinas para prevenir o RSV tem sido complicado devido 

à resposta imune na patogênese da doença. A experiência na década de 1960, em 

que um grupo de crianças que recebeu a vacina contendo o vírus inativado por 

formalina apresentou reações adversas, desencorajou o desenvolvimento de novas 
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vacinas (CHIN et al., 1969). Assim, apesar da utilização das técnicas de biologia 

molecular e biotecnologia, possibilitando o desenvolvimento de novas metodologias 

na produção de vacinas, ainda não existe, até o momento, uma vacina segura e eficaz 

contra o RSV (CROWEL, 2002). 

Até que um antiviral ou uma vacina segura e eficaz sejam desenvolvidos para 

o tratamento de infecções causadas pelo RSV, preconiza-se a utilização de anticorpos 

anti-RSV, existindo dois produtos aprovados: 

- RSV-IGIV: trata-se de um concentrado de imunoglobulina obtido do plasma 

humano. A administração mensal de doses de 750 mg/kg tem sido eficaz na redução 

de internações e número de dias de hospitalização com oxigênio (SANDRITTER; 

KRAUS, 1997), mas o produto é derivado do sangue e apresenta alta viscosidade, 

sendo necessária a administração de um volume muito alto e a infusão sob vigilância 

médica (PANITCH, 2003). 

- Palivizumabe (Synagis®): foi aprovado em 1998 para a profilaxia de crianças 

de alto risco. Consiste em um anticorpo monoclonal humanizado que age diretamente 

no epítopo antigênico A da proteína F do hRSV, atuando através da neutralização e 

inibição da fusão desse vírus (FENTON et al., 2004). O produto é de 50 a 100 vezes 

mais potente que o RSV-IGIV e tem sido usado mundialmente. Entretanto, o uso em 

grupos não selecionados resulta em aumento significativo nos custos, pouca redução 

de gastos com menor taxa de hospitalização e nenhuma redução nas taxas de 

mortalidade, além de apresentar, em alguns pacientes, efeitos adversos. 

 

1.2 – Características do Vírus Sincicial Respiratório humano 

 

1.2.1 – Classificação e Organização Genômica 

 

          A espécie Human respiratory syncytial virus pertence ao gênero 

Orthopneumovirus, ordem Mononegavirales e foi reclassificada na família 

Pneumoviridae pelo International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) em 2015 

(AFONSO et al., 2016). Uma das principais razões para essa nova classificação é a 

presença de um fator de antiterminação transcricional, chamado M2-1 e a forma como 

esse fator exerce controle da transcrição (AFONSO et al., 2016; MOLINA et al., 2017).  

O vírion do hRSV é envelopado, possui simetria helicoidal e morfologia esférica, 

filamentosa ou assimétrica (KISS et al., 2014) com o nucleocapsídeo composto de 
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uma bicamada lipídica derivada da membrana plasmática (BROOKS et al., 2000; 

HACKING; HULL, 2002; SANTOS et al., 2002). O genoma viral possui 15.222 

nucleotídeos, massa molecular aproximada de 5 x 106 Da (COLLINS et al., 2007), é 

constituído de   RNA fita   simples   não    segmentado,  de     polaridade    negativa  

(-ssRNA) e contém dez genes que codificam onze proteínas devido à presença de 

duas sequências de leitura aberta do gene da proteína de matriz M2, produzindo as 

proteínas M2-1 e M2-2 (PETER et al., 2008; COLLINS, MELERO, 2011).  

A transcrição do genoma viral ocorre no sentido 3´-5´, sendo que a porção 3´do 

RNA genômico é composta de uma região extragênica de 44 nucleotídeos que contém 

o promotor viral. Os 30 nucleotídeos iniciais dessa região, conhecida como leader, 

são suscetíveis à inativação por inserção ou deleção de nucleotídeos. Após essa 

região seguem dez genes dispostos na seguinte ordem: 3´-NS1-NS2-N-P-M-SH-G-F-

M2-L-5´. O gene L é seguido por uma região extragênica de 155 nucleotídeos, 

conhecida como trailer, que é a mais conservada, resistindo à inserção ou deleção de 

nucleotídeos (COLLINS et al., 1996; SULLENDER, 2000). A Figura 2 mostra o mapa 

gênico do hRSV. 

 

Figura 2 - Mapa gênico do Vírus Sincicial Respiratório humano (hRSV). Representação esquemática 
dos 10 genes do hRSV, no sentido 3´- 5´, indicando a proteína que será codificada por cada gene. 

 
Fonte: Adaptado de HACKING & HULL, 2002. 
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1.2.2 – Replicação Viral e Proteínas do hRSV 

 

A heparina e outros glicosaminoglicanos (GAG) semelhantes são receptores 

específicos envolvidos no reconhecimento do hRSV à célula hospedeira (KRUSAT, 

STRECKERT, 1997), com o sitio de ligação a eles localizado entre os aminoácidos 

183 e 198 da proteína G desse vírus (FELDMAN et al., 1999). 

Após adsorção da proteína G, a proteína F promove a fusão do envelope viral 

com a membrana celular do hospedeiro, em um processo que introduz o 

nucleocapsídeo viral diretamente no citoplasma celular e mantém o envoltório viral 

integrado à membrana da célula hospedeira (COLLINS et al., 2001; KREMPL et al., 

2002). 

Após o desnudamento, ocorre a transcrição do RNA viral em múltiplos mRNAs 

que, após a tradução, irão originar as proteínas virais específicas. Durante a tradução, 

é produzido um RNA intermediário de polaridade positiva (+ssRNA), que servirá como 

molde para gerar cópias do genoma viral infectante (-ssRNA). Para a produção do 

RNA intermediário, faz-se necessário que os mRNAs sejam produzidos em um modo 

de “anti-terminação”, ignorando os sinais de início e término de cada gene (COLLINS 

et al., 2001). 

As proteínas do hRSV são divididas em estruturais: nucleoproteína (N), 

fosfoproteína (P), proteína de matriz (M), proteínas M2-1 e M2-1, pequena proteína 

hidrofóbica (SH), proteína de adsorção (G), proteína de fusão (F) e complexo 

polimerase (L); e não estruturais: NS1 e NS2 (COLLINS et al., 2007). A Figura 3 

mostra a representação estrutural do hRSV contendo as proteínas virais que compões 

a sua estrutura. 
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Figura 3 - Representação estrutural do vírus sincicial respiratório humano (hRSV). A bicamada lipídica 
contém as proteínas de fusão (F), a glicoproteína (G) e a pequena proteína hidrofóbica (SH). As 
proteínas internas são: proteína de matriz (M), proteína M2-1 e proteínas pertencentes ao 
nucleocapsídeo (N, P e L). 

 
Fonte: Adaptado de BATTLES & MCLELLAN, 2019. 

 

As proteínas não estruturais (NS1 e NS2) são as primeiras decodificadas e 

expressas. Elas são produzidas na célula infectada mas não são incorporadas nas 

partículas virais, tendo como papel inibir a ação de interferons (IFNs) alfa e beta que 

induzem a resposta imune pela célula hospedeira, através do bloqueio da ativação do 

fator regulatório 3 dos IFNs e da inibição da expressão de Stat2 (VALARCHER et al., 

2003) explicando as frequentes taxas de reinfecção viral (LO et al., 2005; MUNIR et 

al., 2008). 

O complexo da polimerase viral é responsável pela replicação do genoma, 

modificações transcricionais e pós-transcricionais do mRNA e consiste no RNA 

genômico ligado a cinco proteínas do RSV: N, P, L, M2-1 e M2-2 (COLLINS et al., 2001b; 

COLLINS & CROWE, 2007). As proteínas N, P e L estão associadas ao 

nucleocapsídeo e ao RNA genômico, formando o complexo ribonucleoproteico, 

unidade mínima para a transcrição e replicação do vírus (COLLINS et al., 2007). 

Entretanto, a proteína M2-1 é necessária para uma transcrição eficiente do genoma 

pela RNA polimerase viral (HARDY; WERTZ, 1998; FEARNS; COLLINS, 1999). 

A proteína N (nucleoproteína) possui 391 aminoácidos e é a principal proteína 

estrutural do nucleocapsídeo, ligando-se ao RNA genômico e antigenômico e 

conferindo resistência à RNase no complexo ribonucleoproteico. A proteína P 

(fosfoproteína) é um cofator da polimerase, apresenta 241 aminoácidos e é altamente 

fosforilada e ácida. Ela funciona como uma chaperonina, sendo essencial, juntamente 

com a proteína N, para a atividade de encapsidação. A proteína L possui 2165 
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aminoácidos, apresenta seis segmentos altamente conservados e é a principal e 

maior subunidade da enzima RNA polimerase RNA dependente (DUPUY et al., 1999; 

COLLINS et al., 2007; COLLINS, GRAHAM, 2008). 

A proteína M2-1 possui 194 aminoácidos, é essencial para a replicação do hRSV 

e interage com as proteínas N e P atuando como um fator regulador da transcrição, 

favorecendo a passagem da polimerase viral pela região intergênica e permitindo seu 

acesso à unidade transcricional final (CARTEE, WERTZ, 2001; COLLINS et al., 2007). 

Estudos sugerem que mutações na sequência de aminoácidos da proteína M2-1 do 

hRSV diminuem a infectividade viral (TANG et al., 2001). A proteína M2-2, por sua vez, 

possui função regulatória e está envolvida na mudança da transcrição para a 

replicação do RNA viral (CHENG et al., 2005). 

Outras quatro proteínas do RSV estão associadas com a bicamada lipídica para 

formar o envelope viral:  

- a proteína de matriz M, responsável por mediar a associação do 

nucleocapsídeo com o envelope nascente e inibir a transcrição no início das 

infecções) (HALL, 2000; HILDYAL et al., 2002; COLLINS et al., 2007);  

- a glicoproteína G, envolvida na ligação do vírus à superfície celular do 

hospedeiro (LEVINE et al., 1987);  

- a glicoproteína F, que medeia a fusão das membranas celulares e viral e a 

inserção do RNA na célula hospedeira, induzindo a formação dos sincícios 

característicos (WALSH & HRUSKA, 1983; HALL, 2000) e 

- a glicoproteína (SH), uma pequena molécula hidrofóbica que, durante a 

infecção, acumula-se, em sua maioria, em estruturas lipídicas do complexo de Golgi 

e na superfície celular, ficando uma baixa quantidade de proteína associada ao 

envelope viral (RIXON et al., 2004). 

A proteína de matriz M localiza-se no núcleo nos estágios iniciais da infecção 

e é deslocada para o citoplasma nos estágios finais, associando-se com as proteínas 

N, P e M2-1 (GHILDYAL et al., 2002). Na etapa final da replicação, a proteína M 

direciona o nucleocapsídeo às regiões da membrana celular nas quais se localizam 

as glicoproteínas virais, já modificadas durante seu transporte através do retículo 

endoplasmático e complexo de Golgi e o nucleocapsídeo alcança a superfície 

realizando o processo de brotamento da partícula viral com consequente liberação do 

vírus. Durante a etapa de brotamento, o hRSV adquire o envelope lipídico na 
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superfície da célula hospedeira (COLLINS et al., 2007). Na Figura 4 é mostrada a 

representação esquemática da replicação do hRSV. 

 
Figura 4 - Representação esquemática do ciclo replicativo do hRSV. A replicação do RNA viral envolve 
a transcrição do mRNA a partir do genoma viral por uma polimerase viral.  

 
Fonte: Adaptado de BAWAGE et al., 2013. 

 

1.3 – Estrutura e função da proteína M2-1 do hRSV 

 

 As proteínas N, P, L e M2-1 do hRSV formam o complexo RNA-polimerase 

dependente de RNA (RpRn) envolvido na transcrição do genoma viral. A transcrição 

inicia-se em uma região promotora de 9 a 10 nucleotídeos conservados (gene start – 

GS) e termina em uma região sinalizadora de 12 a 13 nucleotídeos conservados (gene 

end – GE) para cada sequência de leitura aberta (SUTHERLAND et al., 2001). Se a 

polimerase dissociar-se do RNA molde prematuramente, a transcrição dos genes a 

jusante serão interrompidos, levando a uma redução na taxa de transcrição dos genes 

finais do genoma (FEARNS; COLLINS, 1999). 
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A proteína M2-1 do hRSV apresenta as funções de processividade e anti-

terminação, evitando o término prematuro da transcrição ao atuar como um fator que 

permite o trânsito da RNA polimerase para acessar promotores gênicos distais, 

facilitando a síntese completa de todo o mRNA (HARDY; WERTZ, 1998; COLLINS et 

al., 2001). Além disso, evidências sugerem que a M2-1 está localizada entre o 

complexo ribonucleoproteico e a proteína M, o que fornece uma caracterização mais 

completa da estrutura do vírion do hRSV (KISS et al., 2014) e sua associação com o 

replissomo aumenta a atividade de replicação do RNA viral (ASENJO et al., 2012). 

Estudos realizados visando desvendar a atividade da M2-1 mostraram que (i) a 

síntese de RNAs longos é muito mais afetada que a de RNAs curtos; (ii) o 

aprimoramento da processividade ou antiterminação pela M2-1 varia muito para as 

diferentes junções gênicas que ocorrem naturalmente e (iii) a síntese dos dois 

primeiros genes (NS1 e NS2, exclusivos para o RSV) é independente da proteína     

M2-1. Por outro lado, todos os genes a jusante são altamente dependentes de sua 

atividade (FEARNS; COLLINS, 1999).  

Apesar de a atividade biológica da proteína M2-1 do hRSV estar bem descrita 

(FEARNS; COLLINS, 1999, HARDY; WERTZ, 2000), os mecanismos utilizados por 

essa proteína para evitar a parada da transcrição ou o aprimoramento da 

processividade ainda não estão elucidados. A proteína M2-1 do hRSV é capaz de se 

ligar a sequências do RNA viral (CUESTA et al., 2000) e a diferentes sequências GS 

e GE com afinidades variáveis, possuindo preferência por sequências poli-A 

(TANNER et al., 2014) bem como por RNAs longos (CUESTA et al., 2000). Essa 

proteína age durante a transcrição, reconhecendo e ligando-se a sequencias GE do 

mRNA molde (BLONDOT et al., 2012; TANNER et al., 2014). Entretanto, ainda não 

foi encontrada uma correlação evidente entre a afinidade de ligação a essas 

sequências e especificidades conhecidas de cada gene para a atividade 

antiterminadora da M2-1, não sendo identificada uma sequência nucleotídica única 

(MOLINA et al., 2018).     

A proteína M2-1 do hRSV possui 194 aminoácidos e é composta por 40% de α-

hélice, 10% de folha-β, 19% de volta e 31% de estruturas aleatórias e apresenta uma 

temperatura de melting de 55,6 ºC (SALEM et al., 2016). A estrutura cristalográfica da 

proteína M2-1 (Figura 5) mostrou que ela tetrameriza (TANNER et al., 2014) e que essa 

é sua forma mais estável (KRISSINEL; HENRICK, 2007), formando um conjunto em 
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forma de disco com a tetramerização dirigida principalmente por uma longa hélice 

formando um feixe de quatro hélices centrais (Figura 4B) (TANNER et al., 2014). 

 

Figura 5 - Representação esquemática dos resíduos de aminoácidos e da estrutura cristalográfica da 
proteína M2-1 do hRSV (PDB 4C3B). (A) Representação esquemática da proteína M2-1. Os resíduos 
correspondentes ao domínio do “dedo de zinco”, domínio de oligomerização e ao domínio globular são 
indicados acima do esquema. Os resíduos de ligação ao RNA são indicados abaixo do esquema e 
coloridos em ciano e vermelho. A forma ativa da proteína é a forma tetramérica (B), com cada unidade 
monomérica representada por uma cor diferente (Cadeia A – rosa; cadeia B – verde; cadeia C – 
amarelo; cadeia D – azul). Os átomos de zinco coordenados pelo motif CCCH (Cys3-His1) são 
mostrados em cinza (figura inferior). (C) Os monômeros da M2-1 são coloridos diferencialmente por 
regiões: domínio de ligação ao zinco (laranja – resíduos C7-H25), hélice de tetramerização (magenta – 
resíduos P32-S49), um domínio globular de ligação à proteína P e ao RNA (azul – resíduos Y72-T194) 
e um domínio não estruturado (cinza). As regiões N e C-terminal são coloridas com esferas azuis e 
vermelhas, respectivamente.  

 
Fonte: (A) Adaptado de MOLINA et al.; 2018; (B) e (C) TANNER et al., 2014. 

 

A Figura 5C evidencia que o monômero da proteína M2-1 do hRSV é composto 

por quatro regiões distintas. Os 32 resíduos iniciais da região N-terminal são 

conhecidos como domínio de dedo de zinco e possui um motif conservado de 3 

cisteínas e 1 histidina (Cys3His1) que estão envolvidos com a ligação ao zinco e 

estabilização do tetrâmero, sendo indispensáveis para a função da proteína M2-1 

(HARDY & WERTZ, 2000; TANG et al., 2001; ESPERANTE et al., 2013). A hélice de 

tetramerização é ligada ao domínio globular responsável pela ligação ao RNA 
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(BLONDOT et al., 2012) por uma região flexível, na qual encontram-se dois resíduos 

de serina fosforiláveis que interferem na ligação ao RNA e na atividade de 

antiterminação (TANNER et al., 2014). A quarta região proteína é uma região C-

terminal com baixo grau de estruturação. 

O domínio globular é formado por seis hélices (Figura 5A): α4 (Gly75-Gly85), 

α5 (Lys92-Glu105), α6 (Ser108-Asp117), α7 (Lys124-Lys140), α8 (Lys145-Arg151) e 

α9 (Asp155-Ile171). A tetramerização é principalmente mediada pela hélice α4, mas 

também é formada pelo domínio “dedo de zinco” e a face N-terminal do domínio 

globular (TANNER et al., 2014). A remoção do íon de zinco leva à dissociação do 

tetrâmero em uma espécie monomérica em solução. Assim, a integridade do domínio 

de ligação ao zinco parece ser crítica para a montagem do tetrâmero e para a função 

da proteína (ESPERANTE et al., 2013). Além disso, constam na literatura trabalhos 

mostrando que proteínas que contêm o motif CCCH de ligação ao zinco estão 

envolvidas na atividade de ligação ao RNA (BROOCKMAN et al., 2012).  

Estudos realizados por TANNER et al., 2014 utilizando mutação sítio dirigida, 

mostraram que os resíduos Ser58, Ser61, Lys92, Lys150, Arg151 e Lys159 exercem 

papel fundamental na interação do RNA com a proteína M2-1 e que os resíduos Arg3, 

Arg4, Ser58, Ser61, Lys150, Arg151 e Lys159 são importantes para a atividade 

antiterminadora dessa proteína. Resíduos carregados positivamente na superfície do 

domínio globular da proteína M2-1 (K92, K150, R151 e K159) e resíduos de arginina 

no N-terminal (R3 e R4) também estão envolvidos na ligação ao RNA (Figura 5A) 

(BROCKMANN et al., 2012; MOLINA et al., 2018).  

A síntese de RNA do hRSV ocorre em corpos de inclusão citoplasmáticos (IBs) 

nos quais estão concentrados todos os componentes da polimerase viral. Um estudo 

realizado por RICHARD et al., 2018 mostrou que a proteína P recruta a proteína         

M2-1 para os IBs independentemente do estado de fosforilação desta. Entretanto, a 

desfosforilação da M2-1 é obtida por um complexo formado entre a proteína P e a 

fosfatase celular (PP1). Quando a interação P-PP1 foi desfeita, a M2-1 permaneceu 

fosforilada e a transcrição viral foi prejudicada, mostrando que a desfosforilação da 

M2-1 é necessária para a eficiência transcricional. 

 Além disso, o rompimento da interação P-PP1 foi correlacionado com a 

exclusão da M2-1 dos IBAGs (subestruturas dos IBs, chamados grânulos de corpos de 

inclusão associados nos quais os novos mRNAs sintetizados e a proteína M2-1 se 
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concentram), indicando, novamente, que somente a M2-1 desfosforilada é capaz de se 

ligar ao mRNA viral e exercer sua função (RICHARD et al., 2018).   

Dessa forma, o grau de fosforilação da proteína M2-1 interfere em sua atividade. 

A região N-terminal do tetrâmero é altamente positiva, assim como a região C-

terminal, embora essa apresente quatro resíduos carregados negativamente. Entre a 

hélice de tetramerização e o core central (resíduos Lys52-Asp67) há uma região em 

que são encontrados os resíduos Ser58 e Ser61 que constituem sítios de fosforilação 

(TANNER et al., 2014). A fosforilação desses resíduos reduz a afinidade da proteína 

M2-1 ao RNA, afetando, portanto, sua função (CUESTA et al., 2000; TANNER et al., 

2014). Além disso, alguns estudos mostraram que a fosforilação do resíduo Thr108 

evita a associação da proteína M2-1 ao complexo nucleocapsídeo, que passa a 

desempenhar atividade replicativa do RNA viral. Por outro lado, a desfosforilação 

desse mesmo resíduo leva à associação da proteína M2-1 ao nucleocapsídeo, 

conferindo atividade transcricional (ASENJO et al., 2006).  

 

1.4. Moléculas candidatas a antivirais para interação com a proteína M2-1 do 

hRSV 

 

 Várias etapas e mecanismos relacionados ao ciclo infeccioso causado pelo 

hRSV bem como às funções e estruturas de suas proteínas já foram desvendados. 

Entretanto, até o momento, não existe vacina contra o hRSV, e, mesmo que vacinas 

venham a ser licenciadas, existe grande chance de que terapias antivirais continuem 

em desenvolvimento, uma vez que o agente viral possui elevada taxa de mutação que 

permite a troca antigênica rápida com consequente evasão da resposta imunológica 

(AGOTI et al., 2014; GRIFFITHS et al., 2017). Assim, permanece a necessidade de 

terapias alternativas e complementares anti-hRSV.  

Além disso, os grupos de pessoas considerados de risco muitas vezes 

apresentam um sistema imunológico ineficiente, tornando a imunização por vacinas 

pouco proveitosa. Outro agravante é o nível socioeconômico dos pacientes, sendo 

necessário o desenvolvimento de um antiviral eficaz e de menor custo. Uma possível 

maneira de consegui-lo consiste na busca por compostos naturais (NAIR et al., 2010; 

GRIFFITHS et al., 2017). 

Estudos mostram que produtos naturais apresentam melhores propriedades 

farmacológicas quando comparados aos compostos gerados aleatoriamente por 
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química combinatória. Os produtos naturais têm sido uma fonte particularmente rica 

de agentes antimicrobianos, como, por exemplo, a obtenção das penicilinas, em 1940, 

das tetraciclinas em 1948 e dos glicopeptídeos, em 1955. A continuidade dos estudos 

com compostos naturais reafirmou seu uso clínico, inclusive como fármacos antivirais 

(FEHER, SCHMIDT, 2003; BUTLER, 2005; HARVEY, 2008).  

Dentre os compostos naturais encontram-se os flavonoides, que são um dos 

maiores grupos de metabólitos secundários de plantas (BUELGA; FELICIANO, 2017), 

podendo ser encontrados em frutas, legumes, grãos, cascas de árvores, raízes, 

caules, flores e em seus produtos de preparação, tais como chás e vinhos (NIJVELDT 

et al., 2001). Diversas efeitos benéficos à saúde são atribuídos a essa classe de 

polifenóis, como, por exemplo, ação antiviral, conferindo-lhe significativa importância 

farmacológica. 

As proteínas G e F do hRSV são os principais alvos de estudo da inibição da 

infecção viral. Entretanto, a proteína M2-1 representa um alvo promissor para o 

desenvolvimento de compostos antivirais, baseado em seu papel essencial no 

processo de transcrição. No presente trabalho, os ligantes escolhidos para verificar a 

interação com a proteína M2-1 do hRSV foram os flavonóides hesperidina e 

hesperetina, visando testá-los como possíveis antivirais. 

 

1.4.1 – Flavonoides 

 

Os flavonoides são compostos polifenólicos naturalmente encontrados nas 

plantas, geralmente em sua forma glicosilada (MANDALARI et al., 2007; HOU et al., 

2012) e constituem um grupo de moléculas diversas cuja estrutura química consiste 

em dois anéis benzênicos (A e B) ligados a um anel heterocíclico (C) (Figura 6A) 

(MIDDLETON, 1998). 

Esses compostos podem ser divididos em uma variedade de classes tais como 

flavonas, flavonóis, flavanonas, flavanóis (catequinas), antocianidinas e isoflavonas, 

que diferem entre si pelo carbono do anel C em que o anel B está ligado bem como 

pelo grau de insaturação e oxidação do anel C (Quadro 1 e Figura 6) (PANCHE et al., 

2016). Além disso, a estrutura geral dos flavonoides origina vários padrões de 

substituição nos anéis A e B dentro das classes desses compostos: hidroxilas 

fenólicas, O-açúcares, grupos metóxi, sulfatos e glucoronídeos (HOLLMAN; KATAN, 

1999). 
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Quadro 1– Principais classes de flavonoides encontradas em alimentos. 

Classe Estrutura Exemplos 

Flavonas C=O na posição 4 do anel C Luteolina, apigenina 
Flavonóis OH na posição 3 e C=O na 

posição 4 do anel C 
Quercetina, miricetina 

Flavanonas C=O na posição 4, sem dupla 
ligação entre C-2 e C-3 do anel C 

Hesperidina, naringina 

Flavanóis OH no C-3, sem dupla ligação 
entre C-2 e C-3 e sem C=O no C-4 

do anel C 

Catequinas 

Antocianidinas OH no C-3, com ligações duplas 
conjugadas e sem C=O no C-4 do 

anel C 

Clanidina, pelargonidina 

Isoflavonas Anel B na posição C-3 do anel C Genisteína, daidzeina 
  OH – grupamento hidroxila; C=O – grupamento carbonila. Fonte: Adaptado de PANCHE et al., 2016. 
 

Figura 6 – Representação esquemática da estrutura química geral de um flavonoide ao centro (A) e 
principais subclasses de flavonoides com base em variações no anel heterocíclico C (B a G).  

 
Fonte: Adaptado de HOLLMAN; KATAN, 1999. 
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A diversidade estrutural dos flavonoides pode ser atribuída às variações no 

esqueleto carbônico promovidas por reações de hidrogenação, alquilação, 

hidroxilação, metilação, sulfatação, glicosilação, entre outras (ALMEIDA et al., 2004; 

TAHARA, 2007). Flavonoides e isoflavonoides comumente ocorrem como ésteres, 

éteres ou derivados glicosídicos. Os flavonoides, com exceção do grupo das 

leucoantocianinas, estão presentes nas plantas acompanhados por glicídios e 

recebem, assim, a denominação de glico-flavonoides ou flavonoides glicosilados. As 

substituições glicídicas incluem D-glicose, L-ramnose, glicoramnose, galactose, 

lignina e arabinose (BIRT; HENDRICH; WANG, 2001). Quando apresenta-se isenta 

de glicídios, a estrutura recebe a denominação de aglicona, sendo que o resíduo de 

açúcar da molécula do flavonoides é, provavelmente, o fator determinante de sua 

absorção pelo organismo (NIELSEN et al., 2006). 

Os alimentos ricos em flavonoides têm encontrado uma vasta procura por parte 

da população, principalmente em substituição a medicamentos no combate e 

prevenção de enfermidades. Esses compostos exercem seus efeitos sob uma grande 

variedade de doenças, tais como câncer, doenças cardiovasculares e 

neurodegenerativas, entre outros.  Além disso, os flavonoides também possuem ação 

antioxidante, atividade anti-inflamatória, vasodilatadora, analgésica, antimicrobiana e 

antiviral (ALMEIDA et al., 2004). 

 As atividades antimicrobianas bem como a ação antiviral em fármacos vem 

ganhando cada vez mais ênfase aplicada aos flavonoides (CUSHNIE; LAMB, 2005), 

uma vez que já foram demonstradas essas características nestes compostos (ZANDI 

et al., 2011; BACHMETOV et al., 2012; CHOI et al., 2009). Ainda, os flavonoides são 

um modelo útil de substâncias para estudos espectroscópicos de interações com 

proteínas-alvo e as propriedades biofísicas dessa ligação já têm sido exploradas 

(GUTZEIT et al., 2005). 

 

1.4.2 – Hesperidina e Hesperetina 

  

 As flavanonas são uma classe de flavonoides que possuem o anel C saturado 

e a presença de uma carbonila na posição C-4 desse anel (HARBORNE, 1994). 

Geralmente, ocorrem naturalmente como glicosídeos, tais como rutinosídeos (6-O-α-

L-ramnosil-D-glicosídeos) e neohesperidosídeos (2-O-α-L-ramnosil-D-glicosídeos) 

ligados na posição 7 do anel A. A laranja doce (Citrus sinensis) é abundante em 
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rutinosídeos (principalmente hesperidina) (Figura 7A), enquanto a laranja azeda 

(Citrus aurantium) possui, principalmente, neohesperidosídeos (como a naringina) 

(Figura 7B) (WU et al.; 2007).  

 

Figura 7 – Estruturas químicas das flavanonas hesperidina (A), com uma porção rutinose e naringina 
(B), contendo neohesperidosídeo na posição C-7 do anel A. 

 
Fonte: WU et al., 2007. 

 

As flavanonas, entre elas a hesperidina e a hesperetina, têm ganhado ampla 

atenção com relação às suas propriedades anticarcinogênicas. Estudos mostram que 

essa classe de flavonoides, em baixas concentrações, pode proteger contra a 

carcinogênese quimicamente induzida in vitro (VALLEJO et al., 2010) e reduzir a 

incidência e multiplicidade de adenomas e adenocarcinomas de cólon, além de inibir 

o desenvolvimento de focos de criptas aberrantes in vivo (LAI et al., 2013).  

A hesperidina (Figura 8A) é o principal flavonoide encontrado na laranja e 

também em pequena quantidade no limão (GARG et al., 2001). Nos alimentos, a 

hesperidina é uma molécula glicosilada (presença de uma rutinose, um dissacarídeo 

de ramnose e glicose) que é degradada pelas enterobactérias presentes no intestino 

delgado e absorvida na sua forma aglicona (hesperetina) (Figura 8B) (KANAZE et al., 

2007).  
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Figura 8 - Estruturas químicas da hesperidina (A) e de sua forma aglicona, hesperetina (B). 

 
Fonte: Adaptado de ERLUND, 2004. 

 

A hesperidina e a hesperetina possuem propriedades antioxidantes e anti-

inflamatórias comprovadas in vitro e in vivo, relacionadas à atividade de neutralização 

de radicais bem como à capacidade de modular as defesas antioxidantes das células 

pela via de sinalização ERK (quinases reguladas por sinais extracelulares)/Nrf2 (fator 

nuclear eritroide) (PARHIZ et al., 2014). 

Estudos mostram que a hesperidina possui atividades antibacterianas, 

antivirais e antifúngicas (PANASIAK et al., 1989; CVETNIC, VLADIMIR-KNEZEVIC, 

2004; MANDALARI et al., 2007; ARANGANATHAN et al., 2008; HOU et al., 2012). 

Com relação à atividade antiviral, a hesperidina possui ação, in vitro, em diferentes 

concentrações, contra o vírus da estomatite vesicular. Esse flavonoide também é ativo 

contra o influenza vírus (WACKER, EILMES, 1975; WACKER, EILMES, 1978), além 

de mostrar atividade, embora fraca, contra o herpes vírus (LEE et al., 1999). 

Uma fórmula herbal chinesa, conhecida como Jiawei-Yupingfeng-Tang (JYT), 

possui em sua formulação 11% (m/m) de hesperidina e é altamente utilizada no 

tratamento de doenças do trato respiratório. Estudos revelam que a JYT é capaz de 

prevenir infecções respiratórias causadas pelo influenza vírus bem como pelo hRSV 

inibindo a adesão e penetração do vírus e reduzindo o aumento da susceptibilidade 

da célula à invasão do hRSV (LIU et al., 2013). 

Os efeitos inibitórios de alguns flavonoides foram testados com relação à 

infectividade do rotavírus (BAE et al., 2000), sendo que a hesperidina apresentou um 

efeito inibitório potente. A hesperetina, entretanto, não possui a mesma atividade, 

indicando que a porção rutinose é essencial na proteção contra a invasão do rotavírus 

nas células (KIM et al., 2000). Além disso, estudos realizados com o vírus da cinomose 
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canina mostraram que a hesperidina apresentou atividade antiviral para as fases de 

adsorção e penetração, além de apresentar efeito inibitório na fase intracelular do ciclo 

replicativo desse vírus (DE CARVALHO, 2012). 

O efeito da hesperetina foi testado, in vitro, na infectividade e replicação do 

herpes vírus tipo 1, poliovírus tipo 1, parainfluenza tipo 3 e RSV empregando a técnica 

de redução de placa viral. A hesperetina não apresentou efeito na infectividade, mas 

reduziu a replicação intracelular de cada um desses vírus, ficando conhecida por 

apresentar atividade antiviral. Na concentração de 200 µM, por exemplo, a 

hesperetina foi capaz de reduzir a replicação intracelular do RSV em 88%, 

apresentando menor eficiência em concentrações inferiores (KAUL et al., 1985). 

Em geral, os flavonoides são um modelo útil de substâncias para estudos 

espectroscópicos de suas interações com proteínas-alvo (GUTZEIT et al., 2005). No 

que se refere à toxicidade, alguns estudos afirmam que os bioflavonóides cítricos 

parecem ser extremamente seguros e sem efeitos colaterais mesmo durante a 

gravidez (PIZZORNO, 1999). Tais características, associadas à ação antiviral, 

permitem a utilização desses compostos em ensaios espectroscópicos para estudo 

de interações com a proteína M2-1 do hRSV e, dessa forma, verificar se a hesperidina, 

bem como sua forma aglicona (hesperetina) podem ser possíveis alternativas no 

tratamento de infecções causadas pelo vírus sincicial respiratório humano. 

 

1.5 – Análise físico-química da interação proteína-ligante 

 

 A função de muitas proteínas depende de sua capacidade de se associar a um 

ligante bem como de liberá-lo no momento e local exatos. Assim, o reconhecimento 

entre proteína e ligantes é primordial para realização de diversas funções biológicas 

(CREIGHTON, 1990; 1993). 

 Esse mecanismo de ligação entre uma proteína (P) e um ligante (L) é 

considerado uma condição de equilíbrio, resultando em um processo reversível que 

pode ser descrito pela seguinte equação: 

 

𝑷 + 𝑳 ⇆ 𝑷𝑳    (1) 

 

 As atividades biológicas que descrevem tais processos podem ser expressas 

por modelos matemáticos, indicando afinidades entre as moléculas (CAMPBELL; 
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DWEK, 1984). Uma vasta quantidade de métodos físico-químicos foi estabelecida 

para determinação quantitativa de constantes de associação e dissociação do 

complexo proteína-ligante, sendo a reação expressa pela constante de equilíbrio (K): 

 

𝑲𝒂 =  
[𝑷𝑳]

[𝑷][𝑳]
              (2) 

𝑲𝒂 =  
𝟏

𝑲𝒅
                (3) 

em que Ka e Kd são as constantes que descrevem, respectivamente, a taxa de 

associação e de dissociação de um ligante em relação a uma proteína, indicando o 

equilíbrio entre o complexo PL formado e seus componentes separados (P e L) não 

ligados. [P], [L] e [PL] são as concentrações da proteína, do ligante e do estado 

complexado, respectivamente, no equilíbrio. [P] e [L] também são referidos como os 

estados não ligados ou livres e [PL] é frequentemente referido como “ligante ligado” 

ou “receptor saturado”, dependendo do contexto do experimento (DUNN, 2010). 

A constante de associação (Ka) fornece uma medida de afinidade do ligante (L) 

pela proteína (P), em unidades de M-1, de tal forma que um valor alto de Ka indica uma 

alta afinidade de ligação, enquanto um baixo valor de Ka indica uma baixa afinidade 

de ligação. Por outro lado, a constante Kd é expressa em unidade de concentração 

molar (M), e, dessa forma, um valor menor de Kd corresponde a uma afinidade maior 

do ligante pela proteína, indicando um complexo mais estável e com menos espécies 

livres presentes em solução. Um valor de Kd na faixa de mM implica uma relação de 

aproximadamente 1:1.000 de estado livre para estados ligados em uma mistura 

equimolar de P e L, e um valor de Kd na faixa de µM implica uma relação de cerca de 

1:1.000.000 de tais estados, ou seja, um complexo muito estável, com menos 

espécies livres presentes. 

 Uma compreensão detalhada das interações macromoleculares, tais como as 

que envolvem proteínas e ligantes, requer informação sobre a energética 

(termodinâmica) bem como a cinética das moléculas envolvidas, uma vez que 

fornecem as informações necessárias para determinar e quantificar as forças que 

estabilizam essas interações, sendo possível compreender qualquer mudança 

estrutural relevante que ocorra durante a formação ou no interior do complexo.  

 Normalmente, realiza-se um estudo quantitativo do equilíbrio de ligação entre 

uma proteína e um ligante a fim de determinar as seguintes informações: a) a 
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estequiometria da interação; b) a existência e o grau de cooperatividade (positivo ou 

negativo); c) a dependência da constante de equilíbrio com os parâmetros variáveis 

da solução, como, por exemplo, pH, temperatura e concentração salina, que podem 

fornecer informação sobre a natureza da interação. 

 Uma grande variedade de métodos biofísicos tem sido usada para analisar as 

interações entre proteínas e ligantes, como a espectroscopia de fluorescência 

(CARUSO et al., 2012), a ressonância magnética nuclear (RMN) (VIEGAS et al., 

2011), o docking e modelagem molecular (SHOBINI et al., 2001), entre outros. No 

presente trabalho, a ressonância magnética nuclear e estudos de docking molecular 

foram adicionados aos resultados obtidos por espectroscopia de fluorescência, de 

forma a obter informações que permitam uma descrição mais precisa do processo de 

interação entre a proteína M2-1 do hRSV e os flavonoides hesperidina e hesperetina. 

 

1.6 – Medidas de Espectroscopia de Fluorescência 

 

A espectroscopia de fluorescência, baseada na detecção da emissão de fótons 

(FILHO, 2007) é uma das técnicas mais utilizadas para determinação da energia 

absorvida e emitida por diversas moléculas (BOTTIROLI; CROCE, 2004). A 

fluorescência ocorre enquanto houver excitação da amostra, sendo que esta acontece 

quando um fóton é absorvido por um fluoróforo, levando um elétron a um estado de 

maior energia. No estado eletrônico o elétron retorna radiativamente para o estado 

fundamental, via emissão de fluorescência, em um processo rápido na ordem de 

nanossegundos (10-9 s).  

Supressão ou “quenching” refere-se ao processo no qual uma molécula perde 

sua fluorescência pela presença de um agente, chamado supressor (VALEUR, 2005). 

A intensidade de fluorescência de uma macromolécula pode diminuir devido a 

interações variadas com outros compostos moleculares, tais como rearranjo 

molecular, transferência de energia, supressão devido a colisões, dentre outros, 

sendo descrita pela relação de Stern-Volmer através da seguinte equação: 

 

𝑭𝟎 

𝑭
= 𝟏 + 𝑲𝑺𝑽 [𝑳] = 𝟏 + 𝒌𝒒𝝉𝟎[𝑳]  (4) 
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- F0 e F são as intensidades de fluorescência antes e após a adição de ligante, 

respectivamente; 

- KSV corresponde à constante de Stern-Volmer, representando a constante dinâmica 

de supressão; 

- kq é a constante de supressão da biomolécula, refletindo a eficiência de supressão 

ou a acessibilidade dos fluoróforos ao supressor; 

- τ0 representa o tempo de vida média de emissão da fluorescência da biomolécula na 

ausência de ligante (da ordem de τ0 = 10-8 s para o triptofano); 

- [L] refere-se à concentração de ligante (supressor) (LAKOWICZ, 1999). 

 Neste modelo, a concentração de ligante total (supressor) é admitida como 

sendo igual à concentração de ligante livre, uma vez que esta não é conhecida 

experimentalmente. 

Quando for observada relação linear entre a razão de fluorescências F0/F e a 

concentração de ligante [L], há um forte indício de que a interação entre a proteína e 

o ligante é do tipo estática, não colisional. Neste caso, o gráfico de Stern-Volmer 

apresentaria concavidade positiva, uma vez que a concentração de ligantes relaciona-

se com a razão F0/F pela seguinte relação (LAKOWICZ, 1999): 

 

𝑭𝟎

𝑭
= (𝟏 + 𝑲𝑫 |𝑳|)(𝟏 + 𝑲𝑺|𝑳|)      (5) 

Ou seja, 

𝑭𝟎

𝑭
= 𝟏 + (𝑲𝑫 + 𝑲𝑺)[𝑳] + 𝑲𝑫𝑲𝑺[𝑳]𝟐         (5´) 

 

KD e KS são, respectivamente, as constantes dinâmicas e estáticas, sendo prevista 

uma dependência quadrática em relação à concentração de ligante, resultando em 

uma curva com concavidade positiva no gráfico F0/F versus [L]. 

 

1.6.1 – Mecanismo de supressão estático 

 

 No mecanismo de supressão estático, no qual o ligante ligado suprime 

totalmente a fluorescência da proteína, adota-se a suposição de que os sítios de 

ligação na proteína são iguais e independentes. Isso permite escrever a equação de 

equilíbrio de reação da seguinte maneira: 
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𝑷 + 𝑳 →  𝑳𝑷 

𝑳𝑷 + 𝑳 → 𝑳𝟐𝑷 

𝑳𝟐 + 𝑳 → 𝑳𝟑𝑷 

            𝑳𝒏 𝟏𝑷 + 𝑳 → 𝑳𝒏𝑷        (6) 

 

em que [P] corresponde à concentração de proteína livre, n ao número de sítios de 

ligação do ligante na proteína, [L] representa a concentração de ligante livre e [LnP] é 

a concentração do complexo proteína-ligante com constante de ligação Kb, dada por: 

 

                               𝑲𝒃 =  
[𝑳𝒏𝑷]

[𝑳]𝒏[𝑷]
               (7) 

  

Admitindo-se que os sítios de ligação na proteína são iguais e independentes, temos 

que: 

 

𝑲𝒃𝟏 = 𝑲𝒃𝟐 = ⋯ = 𝑲𝒃𝒏 = [𝑳𝒏𝑷]/[𝑳]𝒏[𝑷] 

e 

 

𝑲𝒃𝟏 = 𝑲𝒃𝟐 = ⋯ = 𝑲𝒃𝒏 = 𝑲𝒃 

𝑲𝒃
𝒏 =  

[𝑳𝒏𝑷]

[𝑳]𝒏[𝑷]
     (8) 

Assumindo um modelo de dois estados, no qual a proteína em solução 

encontra-se complexada com o ligante ou livre, temos que [Pt]=[LnP]+[Pf], em que [Pf] 

corresponde à concentração de proteína não complexada com ligante ou proteína 

livre, de modo que a razão entre a intensidade de fluorescência da solução que 

contém proteína livre (na ausência de ligante), F0, e a intensidade de fluorescência 

após adição de ligante na solução, F, é igual à razão entre a concentração de proteína 

livre e proteína ligada: 

 

[𝑷𝒕]

[𝑷]
=  

𝑭𝟎

𝑭
    (9) 

 

A relação entre a concentração de ligante total, ligante livre e a variação de 

fluorescência pode ser assim descrita: 
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[𝑳] = [𝑳𝒕] −
𝑭𝟎 − 𝑭

𝑭𝟎

[𝑷𝒕] 

[𝑳𝒕] − [𝑳] = [𝑳𝒃] = [𝑳𝒏𝑷] 

[𝑳𝒏𝑷] =
𝑭𝟎 − 𝑭

𝑭𝟎

[𝑷𝒕] 

𝑲𝒃
𝒏 = (

𝑭𝟎 − 𝑭

𝑭
)(

𝟏

[𝑳𝒕] − (
𝑭𝟎 − 𝑭

𝑭𝟎
)[𝑷𝒕]

)𝒏 

Assim: 

𝒍𝒐𝒈
𝑭𝟎 𝑭

𝑭
= 𝒏𝒍𝒐𝒈(𝑲𝒃) + 𝒏𝒍𝒐𝒈[𝑳𝒕 − (

𝑭𝟎 𝑭

𝑭𝟎
)[𝑷𝒕]     (10) 

 

em que F0 corresponde à fluorescência antes da adição de ligante e F corresponde à 

fluorescência após adição do ligante. 

 Através do gráfico log[(F0-F)/F] versus log(1/([Lt]-((F0-F)/F0)[Pt])), em que é 

observada uma dependência linear, é possível obter os valores relativos ao número n 

de sítios de ligação do ligante na proteína bem como a constante de associação Kb 

relativa à interação entre o ligante e a proteína. 

 

1.6.2 – Mecanismo de supressão dinâmico 

 

 A supressão dinâmica (ou colisional) também é descrita pela equação de Stern-

Volmer: 

𝑭𝟎 

𝑭
= 𝟏 + 𝑲𝑺𝑽 [𝑳] = 𝟏 + 𝒌𝒒𝝉𝟎[𝑳]       (4) 

 

 A linearidade do gráfico de Stern-Volmer (F0/F versus [L]) não prova que está 

ocorrendo um evento colisional. Sabe-se que as altas temperaturas geram uma maior 

difusão das moléculas, e, consequentemente, também aumenta os eventos 

colisionais. No mecanismo de supressão estático as altas temperaturas causam uma 

desestabilização do complexo ocasionando uma diminuição das constantes de 

supressão, enquanto no mecanismo de supressão colisional as altas temperaturas 

favorecem a difusão das moléculas incrementando, assim, a constante de supressão 

(LAKOWICZ,1999). 
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1.7 – Parâmetros termodinâmicos 

 

 Os três parâmetros termodinâmicos de maior interesse são, muitas vezes, a 

energia livre de Gibbs, a entalpia e a entropia. Ao ocorrer uma reação química, o calor 

liberado ou absorvido corresponde à diferença de entalpia entre produtos e reagentes 

(ΔH). A diferença na entropia de produtos e reagentes corresponde à variação de 

entropia da reação (ΔS) e, por fim, a alteração na energia livre de Gibbs (ΔG) na 

reação está relacionada com as alterações na entalpia bem como na entropia 

(ALLEWELL et al., 2013). 

 As forças que atuam entre ligantes e uma macromolécula biológica incluem 

forças hidrofóbicas, ligações de hidrogênio, forças de van der Waals e forças 

eletrostáticas. Os parâmetros termodinâmicos são importantes para confirmação das 

forças não covalentes atuantes, ou seja, pode-se resumir as leis termodinâmicas para 

se determinar os tipos de forças que estão atuando sobre uma interação. Se ΔH>0 e 

ΔS>0, as interações hidrofóbicas desempenham o papel principal na ligação proteína-

ligante. Se ΔH<0 e ΔS>0, o efeito eletrostático predomina e se ΔH<0 e ΔS<0, as forças 

principais atuantes são van der Waals e ligações de hidrogênio (TENG et al., 2011).  

 A variação de entalpia (ΔH), de energia livre de Gibbs (ΔG) e de entropia (ΔS) 

para a interação entre a proteína M2-1 do hRSV e os flavonoides hesperidina e 

hesperetina foram calculadas com base na equação de Van´t Hoff (equação 11) e 

equações termodinâmicas (equações 12 e 13): 

 

𝐥𝐧
𝑲𝒃𝟐

𝑲𝒃𝟏
=

𝟏

𝑻𝟐
−

𝟏

𝑻𝟏

𝜟𝑯

𝑹
            (11) 

 

em que Kb1 e Kb2 são os valores das constantes de ligação nas temperaturas T1 e T2, 

respectivamente, e R corresponde à constante universal dos gases.  

 A energia livre de Gibbs pode ser obtida através da equação (11) para cada 

temperatura, levando-se em consideração os valores das constantes de associação 

(Kb): 

𝜟𝑮 = −𝑹𝑻𝒍𝒏𝑲𝒃        (12) 

 

na qual ΔG corresponde à energia livre de Gibbs, R à constante universal dos gases, 

T à temperatura, em Kelvin, e Kb à constante de associação. 
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 De posse dos valores de ΔH e ΔG é utilizada a equação (12) para obter os 

valores da variação de entropia (ΔS) para as reações, em cada temperatura: 

 

𝜟𝑮 = 𝜟𝑯 − 𝑻𝜟𝑺            (13) 

 

 Os tipos de forças atuantes nas interações, em função dos valores de ΔH e ΔS 

podem ser resumidos no Quadro 2: 

 

Quadro 2 - Contribuições do ΔH e ΔS nos tipos de forças atuantes na interação proteína-ligante. 

Processo ΔH ΔS 
Associação hidrofóbica Positiva ou ligeiramente positiva Positiva 

Van der Waals Negativa Negativa 
Ligações de Hidrogênio Negativa Negativa 

Iônica Ligeiramente positiva ou 
ligeiramente negativa 

Positiva 

Protonação Negativa Negativa 
ΔH: entalpia; ΔS: entropia. FONTE: Adaptado de ROSS; SUBRAMANIAN, 1981. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

 

Diante da dificuldade de obtenção de uma vacina eficaz no combate ao hRSV, 

o bloqueio ou interferência na atividade de uma proteína como a M2-1, que apresenta 

as funções de processividade e antiterminação, pode ser uma estratégia promissora, 

uma vez que estudos realizados com relação à atividade da M2-1 mostraram que a 

síntese dos dois primeiros genes (NS1 e NS2) foi independente dessa proteína, 

embora todos os outros genes a jusante sejam altamente dependentes dela. Além 

disso, a M2-1 apresenta potencial de interação com outras proteínas do hRSV de forma 

direta ou indireta. 

Uma forma eficiente de interferir na função da M2-1 é por meio de moléculas 

que, uma vez interagindo com essa proteína, possam afetar sua atividade e resultar 

no bloqueio da transcrição de outras proteínas virais. Dessa forma, espera-se obter a 

redução da replicação do vírus e, consequentemente, a redução da severidade dos 

sintomas causados pela infecção por hRSV.  

Os flavonoides são uma classe de moléculas promissoras na busca por ligantes 

que possam interagir com a proteína M2-1; são encontrados naturalmente nas plantas, 

de fácil obtenção, baixo custo, alta absorção e baixa toxicidade, tornando seu uso 
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Independente da glicosilação, tanto para a hesperidina quanto para a 

hesperetina, seja para o sítio de ligação 1 ou sítio de ligação 2, a análise 

computacional mostrou que esses compostos têm preferência por regiões próximas 

ao domínio de ligação ao zinco, seja na interface entre os monômeros ou na face 

externa a eles (Figuras 29 e 31). Embora não se saiba a função exata e o mecanismo 

de ação da região N-terminal da proteína M2-1 (onde está localizado o domínio de 

ligação ao zinco), sabe-se que a estruturação dessa região é vital para a eficiência da 

proteína (BLONDOT et al., 2012). Assim, um fármaco que atue nessa região pode 

afetar a ação da proteína M2-1 e, consequentemente, impedi-la de desempenhar seu 

papel. Assim, tanto o modo de interação 1 quanto o 2, para ambos os compostos, são 

passíveis de interação com a proteína M2-1 e visados quanto à possibilidade atuação 

de fármacos. 

Ainda, a proteína M2-1 está intimamente relacionada com o processo de 

replicação do vírus sincicial respiratório humano, sendo responsável pela completa 

transcrição dos genes virais a jusante. Essa proteína interage com a proteína P do 

hRSV, envolvida na formação do complexo polimerase, e com a proteína M, auxiliando 

a migração desta para a membrana celular e possibilitando a liberação de novos vírus. 

Dessa forma, moléculas que possam interagir com a proteína M2-1 e bloquear sua 

atividade, são visadas quanto a possíveis agentes terapêuticos para tratamento de 

infecções causadas pelo hRSV. As análises computacionais de docking molecular 

entre a proteína M2-1 e os flavonoides hesperidina e hesperetina corroboram com os 

resultados experimentais de interação, fornecendo um detalhamento das interações 

nos microambientes de ligação e sugerindo que ambos possam ser candidatos a 

antivirais no tratamento de infecções causadas pelo hRSV. 

6 – CONCLUSÕES 

A proteína M2-1 é uma proteína chave no processo de replicação do hRSV, 

sendo responsável pela completa transcrição dos genes a jusante. No presente 

trabalho, a obtenção da proteína M2-1 com elevado grau de pureza possibilitou 

investigar, por meio de técnicas experimentais (espectroscopia de fluorescência e 

STD-RMN) em associação com métodos computacionais (docking molecular), a 

ocorrência de interação com os flavonoides hesperidina e hesperetina. Com esse 

trabalho, podemos concluir: 
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- o processo de supressão de fluorescência da proteína M2-1 pela hesperidina 

e sua forma aglicona (hesperetina) pode ser descrito pelo mecanismo estático, com 

apenas um sítio de ligação e com preferência de interação da M2-1 pela hesperetina; 

- a análise termodinâmica sugere que os processos de interação são 

espontâneos (ΔG<0) e exotérmicos (ΔH<0), guiados principalmente por interações 

eletrostáticas (hesperidina) e por ligações de hidrogênio (hesperetina); 

- os resultados obtidos por espectroscopia de STD-RMN corroboram os 

resultados de fluorescência ao mostrarem que os epítopos referentes à interação 

apresentam maior contribuição dos anéis aromáticos da hesperetina, indicando que 

esse composto apresenta maior interação pela proteína M2-1; 

- a abordagem teórica evidenciou resíduos de aminoácidos importantes 

envolvidos nas interações bem como prótons nos flavonoides que são cruciais para a 

interação com esse fator de antiterminação transcricional; 

- pela análise de docking molecular propusemos que os flavonoides interagem 

nas proximidades do domínio de ligação ao zinco, região cuja estruturação é vital para 

a eficiência da proteína M2-1. Assim, um fármaco que atue nessa região poderá afetar 

a ação da proteína e, consequentemente, inibir a transcrição de outras proteínas do 

hRSV. Entretanto, experimentos adicionais precisam ser realizados no intuito de 

analisar a eficácia dessas moléculas como possíveis inibidores da função proteica e, 

consequentemente, como possíveis antivirais. 
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