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RESUMO 

O Vírus Sincicial Respiratório Humano (hRSV) é um dos principais causadores 

de infecções respiratórias agudas (IRA), do trato inferior, em crianças menores 

de cinco anos de idade. O hRSV, membro da família Pneumoviridae, sintetiza a 

proteína NS1 que promove ao vírus evasão do sistema imunológico do 

hospedeiro. Diante dos efeitos colateriais, alto custo e baixa eficácia dos 

tratamentos disponíveis, buscam-se tratamentos alternativos para hRSV com 

melhor eficácia, baixo custo e menos efeitos colaterais. A crisina, um flavonóide 

proveniente de produtos naturais, dentre suas atividades farmacológicas, 

apresenta atividade antiviral em estudos in vitro contra HSV-I e Influenza. Diante 

disso, o objetivo desse trabalho foi estudar se há interação entre a proteína NS1 

do hRSV e os flavonóides crisina e derivado monoacetilado de crisina, utilizando 

espectroscopia de fluorescência e docking molecular. Para isso, foi realizada a 

clonagem, expressão e purificação da proteína NS1 e caracterização dos 

ligantes. Os resultados da supressão de fluorescência da NS1 com ambos os 

ligantes apontam que o mecanismo de interação é do tipo dinâmico, já que as 

constantes de Stern-Volmer (Ksv) é diretamente proporcional ao aumento da 

temperatura. A partir da análise do duplo log determinou-se a ordem da 

constante de ligação (Kb) da ordem de 105 M-1, entretanto a interação NS1-crisina 

apresentou maior afinidade do que na interação NS1-derivado monoacetilado de 

crisina. Os parâmetros termodinâmicos indicaram que a reação de ligação é 

favorável, entropicamente dirigida e predominantemente hidrofóbica. Esses 

resultados, juntamente com estudos de Docking molecular, nos sugerem que 

apesar da diminuição na afinidade da proteína pelo derivado monoacetilado de 

crisina, a modificação não resultou em maior probabilidade de afinidade do 

ligante por outro sítio que não o mesmo da NS1-crisina. A acetilação, em 

sistemas mais complexos, poderá resultar em um aumento na sua absorção 

intestinal, biodisponibilidade e acesso ao seu alvo por facilitar sua passagem 

pela membrana citoplasmática.  

Palavras-chave: hRSV, proteína NS1, crisina, derivado monoacetilado de 

crisina, espectroscopia de fluorescência, docking molecular.  



ABSTRACT 

Human Respiratory Syncytial Virus (hRSV) is a major cause of acute lower 

respiratory tract infections (ALRIs) in children under 5 years of age. HRSV, a 

member of the Pneumoviridae family, synthesizes the NS1 protein that promotes 

virus evasion of the host's immune system. In view of the collateral effects, high 

cost and low efficacy of available treatments, alternative treatments for hRSV was 

sought with better efficiency, low cost and fewer side effects. Chrysin, flavonoid 

from natural products, among its pharmacological activities, has antiviral activity 

in in vitro studies. Therefore, the aim of this work was to study the interaction 

between hRSV-NS1 and chrysin flavonoids and monoacetylated chrysin 

derivative using fluorescence spectroscopy and molecular docking. For this, 

cloning, expression and purification of the NS1 protein and characterization of the 

ligands were performed. The results of hRSV-NS1 fluorescence suppression with 

both ligands indicate that the interaction mechanism is of the collisional type, 

since the Stern-Volmer (Ksv) constants increase with increasing temperature. 

From the double log analysis, the order of the binding constant (Kb) of 105 M-1 

was determined, however, the NS1-chrysin interaction showed higher affinity in 

comparation to the NS1-monoacetylated derivative of chrysin interaction. The 

thermodynamic parameters indicated that the binding reaction is favorable, 

entropically directed. These results, together with molecular docking studies, 

suggest us that despite the decrease in protein affinity for the monoacetylated 

derivative of chrysin, the modification did not result in a greater likelihood of 

affinity for the linker at a site other than that of NS1-chrysin. Chrysin acetylation, 

in more complex systems, may result in an increase in its intestinal absorption, 

bioavailability and access to its target by facilitating its passage through the 

cytoplasmic membrane. 

Keywords: hRSV, hRSV-NS1, chrysin, monoacetylated derivative of chrysin, 

fluorescence spectroscopy, molecular docking. 
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1- INTRODUÇÃO

Dentre as doenças que mais afetam as crianças nos primeiros anos de 

vida, encontram-se as infecções virais do trato respiratório inferior. O Vírus 

Sincicial Respiratório humano (hRSV) é um dos principais causadores dessas 

infecções respiratórias agudas (IRA) graves como pneumonia e bronquiolite em 

crianças menores de 5 anos de idade, sendo o causador de milhões de 

hospitalizações e milhares de óbitos nessa faixa etária, afetando também 

imunodeficientes e idosos (NAIR et al., 2010; LAMBERT et al., 2014; GRIFFITHS 

et al., 2016). 

    A maioria das infecções por hRSV ocorrem em períodos específicos do 

ano, o que o caracteriza como sazonal. No hemisfério norte, entre outubro e maio 

e, no hemisfério sul, especialmente no Brasil, entre abril e julho, com pico no final 

do verão (CHECON et al., 2002; BLOOM-FESHBACH et al., 2013; PAYNTER, 

2015).  

O hRSV é membro da família Pneumoviridae pertencente ao gênero 

Orthopneumovirus, sendo um vírus de RNA não segmentado de cadeia negativa. 

O genoma viral contém 10 genes responsáveis pela transcrição de 11 proteínas. 

Suas proteínas são: NS1, NS2, N, P, M, SH, G, F, L, M2-1 e M2-2 (COLLINS et 

al., 2013; TAPIA et al., 2014; FREITAS et al., 2015).  

A molécula alvo desse trabalho é a NS1, uma proteína não estrutural 

envolvida na inibição da produção de intérferon, que juntamente com outros 

mediadores inatos das células epiteliais, têm um papel crucial no curso 

subsequente da infecção por RSV por induzir mecanismos de defesa contra a 

infecção viral. A inibição do interferon do tipo I parece ser um dos principais 

determinantes da suscetibilidade à reinfecção pelo RSV, com seus efeitos de 

longo alcance na imunidade inata e adaptativa (GARCÌA-SASTRE et al., 2006; 

MUNIR et al., 2011; PRETEL et al., 2013; OPENSHAW et al., 2017). 

Até o momento, não existe vacina aprovada para a imunização contra a 

infecção por hRSV e o tratamento oferecido atualmente, como o palavizumab e 

a Ribavirina são de alto custo, causam efeitos colaterais, principalmente a 

Ribavirina, e não são efetivos no tratamento da doença (DE VINCENZO et al., 

2008). Dessa forma, buscar tratamentos alternativos mais efetivos, de baixo 
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custo e com menos efeitos colaterais passou a ser o objetivo de muitos 

pesquisadores da área (HEYLEN et al., 2017).  

A crisina, uma flavona oriunda de produtos naturais, dentre suas atividades 

farmacológicas, apresenta atividade antiviral em estudos in vitro contra o vírus 

do HSV-I e Influenza (SCHNITZLER et al., 2010 e HOUR et al., 2013). 

Modificações realizadas na estrutura desses flavonoides para facilitar sua 

entrada na célula por meio de difusão passiva e, portanto, melhorar sua 

absorção, são uma estratégia utilizada para melhorar a biodisponibilidade de um 

fármaco (PEREIRA, 2007).  

Diante disso, o objetivo desse trabalho foi estudar e caracterizar por 

espectroscopia de fluorescência, aspectos da interação, como supressão de 

fluorescência, Stern-Volmer, duplo-log e parâmetros termodinâmicos. Além 

disso, estudos utilizando docking molecular e mapa de interação foram 

realizados a fim de analisar as principais interações intermoleculares entre a 

crisina e derivado monoacetilado de crisina e os resíduos de aminoácidos 

presentes na cavidade de interação do da proteína NS1. 

2- REVISÃO DA LITERATURA

Infecções respiratórias agudas (IRAs) são consideradas a principal causa 

de morte infantil no mundo. Dentre os causadores desse tipo de infecção 

encontra-se o Vírus Sincicial Respiratório humano (hRSV), que acomete 

principalmente crianças com até 5 anos de idade. Até dois anos de idade, o risco 

de infecção por hRSV é maior e 40% delas desenvolvem as infecções 

respiratórias agudas. Destas, 0,5-2% necessitam de hospitalização tornando as 

IRAs de trato inferior associadas ao hRSV a principal causa de hospitalização 

em crianças durante o inverno (NAIR et al., 2010; LAMBERT et al., 2014; 

GRIFFITHS et al., 2016). 

Em um levantamento global realizado por Shi e colaboradores (2017) as 

IRAs causadas por hRSV corresponderam, no ano de 2015, há 33,1 milhões de 

casos que resultaram em 3,2 milhões de internações hospitalares e 59,6 mil 

óbitos de crianças com menos de cinco anos de idade hospitalizadas (SHI et al., 

2017; GRIFFITHS et al., 2016; NAIR et al., 2010). Sendo assim, as infecções por 



58 

7. CONCLUSÃO

A proteína NS1, utilizada nos experimentos, foi expressa com 0,3mM de 

IPTG e sua purificação se deu por meio de dois processos cromatográficos, 

cromatografia de afinidade, em que a proteína foi eluída com 80 mM de imidazol, 

e cromatografia de exclusão molecular, no qual foi eluida com aproximadamente 

13 mL de tampão PBS.  

A fluorescência do triptofano da proteína NS1 foi suprimida com a adição 

de ambos os ligantes, crisina e derivado monoacetilado de crisina. Entretanto, 

os resultados do atracamento molecular mostraram que a região mais provável 

onde ambos os ligantes interagiram com a proteína estão próximas, porém não 

na cavidade onde se encontra o resíduo de triptofano, o que mostra que, mesmo 

não interagindo no local onde se encontra o triptofano, podem de alguma forma 

exercer influência sobre o microambiente do mesmo, suprimindo a fluorescência. 

Pelo método de espectroscopia de fluorescência obteve-se o gráfico de 

Stern-Volmer sugerindo que ambas as supressões se deram pelo mecanismo 

colisional, já que o valor de Ksv aumenta com a temperatura. A partir do gráfico 

do duplo log foi possível obter a constante de associação que foi da ordem de 

105M-1, bem como a estequiometria de ligante por proteína que foi de 1:1 para 

as interações NS1-crisina e NS1-derivado monoacetilado de crisina.  

Os parâmetros termodinâmicos para as duas temperaturas, 19 e 37ºC, 

revelaram que a ligação NS1-crisina e NS1-derivado monoacetilado de crisina 

ocorrem de forma espontânea e aumentam sua afinidade com o aumento da 

temperatura. O valor positivo de ΔH e o valor positivo de ΔS mostra que a 

interação é devida principalmente a fatores hidrofóbicos. Tal perfil termodinâmico 

indica uma interação predominantemente do tipo hidrofóbica e entropicamente 

dirigida provavelmente devido à influência das moléculas de hidratação que são 

expelidas com a entrada das moléculas crisina e derivado monoacetilado de 

crisina na cavidade proteica da NS1.  

Esses resultados sugerem que a substituição de um grupo hidroxila no 

carbono 7 do anel A da crisina resultou em em uma diminuição na afinidade da 

proteína pelo ligante que pode ser observada nas constantes de Stern-Volmer, 

constantes de ligação (Kb) e nos parâmetros termodinâmicos. Entretanto, não foi 
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suficiente para que o derivado monoacetilado de crisina interagisse em outra 

região que não a mesma que a crisina.  

Conclue-se, portanto, que a acetilação do grupo hidroxila de fato 

aumentou a hidrofobicidade da molécula, provavelmente aumentará sua 

absorção e biodisponibilidade. Entretanto, apesar de haver uma pequena 

diminuição da afinidade da proteína pelo ligante em relação à crisina, o sítio mais 

provável de interação se manteve o mesmo.   

O local onde as moléculas crisina e derivado monoacetilado de crisina 

provavelmente interagiram estão próximas a uma região flexível da proteína, a 

alfa-hélice 3, que segundo Chatterjee e colaboradores (2017), é uma região 

importante para a função da proteína NS1. A interação das crisinas nessa região 

pode expor ou esconder resíduos de aminoácidos, dentre eles Y125 e L132 e 

L133 que segundos Chatterjee, podem ter um papel crítico no antagonismo de 

IFN mediado por NS1.  
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