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Introdução 

A utilização de inibidores competitivos de CpLAN 

(derivados azólicos) para tratar pacientes HIV 

positivos co-infectados por C. neoformans é limitado 

pelo surgimento de cepas resistentes aos 

medicamentos disponíveis e pela hepatotoxicidade 

causada pelo uso recorrente destes fármacos. Uma 

forma de contornar ambos os problemas é pela 

identificação de inibidores não competitivos de 

CpLAN, pois essas moléculas não deverão interagir 

com o grupo heme, tampouco serão afetadas por 

mutações pontuais encontradas nas cepas 

resistentes. Entretanto, a ausência de informações 

estruturais detalhadas acerca do alvo terapêutico 

impede que técnicas computacionais, como a 

triagem virtual baseada no alvo possam ser 

empregadas. Visando contornar essa limitação, 

investigou-se o comportamento dinâmico de CpLAN, 

a partir de um modelo obtido por modelagem 

comparativa, em busca de resíduos cuja 

movimentação estivesse correlacionada àqueles do 

sítio ativo.  

Resultados e Discussão 

Modelos de CpLAN, construídos com auxílio do 

programa Modeller 9.8 
3
 com base nas estruturas 

1VKU e 3LD6, foram validados quanto as suas 

estabilidade estrutural. O melhor modelo obtido 

apresenta 98,2% dos resíduos na região permitida 

do gráfico de Ramachandran, DOPE-score= -

48802,00. A seguir esse modelo, foi submetido a 

estudos de dinâmica molecular de 19ns, numa caixa 

dodecaédrica (T=277k, P=1atm, pH= 7,4) em 

condições periódicas de contorno (GROMACS 

4.5.5).
4
 A análise do desvio quadrático médio 

(RMSD) sugere que o modelo se estabiliza a partir 

de 10ns (Figura 1). A matriz de covariância dos 

resíduos (Figura 2) mostra que os resíduos próximo 

ao sítio ativo (180-200) tem seu movimento anti-

correlacionado (regiões em azul) com diversos 

segmentos da proteína (resíduos 80-105, 140-165, 

200-240, 380-390) sugerindo que é possível ser 

alterada a flexibilidade do sítio ativo (encaixe 

induzido) através de moléculas que tenham 

afinidade por algumas dessas regiões. Entretanto, a 

maioria dos resíduos identificados nessa análise 

está localizada em regiões de expostas ao solvente. 

Por outro lado, os resíduos 200-240, encontram-se 

na cavidade de 1176 Å
3
 identificada pelo programa 

Metapocket 2.0
5
 como um potencial sítio de 

interação para ligantes (Figura 3). 

Figura 1. Análise do desvio médio ao longo da 

simulação de dinâmica molecular. 
 

 

 

Figura 2. Matriz de 

covariância calculada 

para os resíduos da 

CpLAN 

Figura 3. Estrutura 
tridimensional modelada da 
CnCYP51. Em vermelho os 
resíduos 180-200 e em 
verde  a superfície da 
cavidade identificada (200-
240). 

Conclusões 

Os dados de dinâmica molecular permitiram validar 

a estrutura da CpLAN obtidos por modelagem 

comparativa. Pode-se ainda identificar um potencial 

sítio alostérico, que poderá ser explorado através de 

triagem virtual no intuito de identificar inibidores não 

competitivos de CpLAN que tenham atividade 

antifúngica frente ao C. neoformans. 
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