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RESUMO 

NASCIMENTO, A.S. Interação dos receptores nucleares com seus ligantes: Estudos estruturais 

do receptor de hormônio tireoidiano, do receptor de mineralocorticóide e do receptor 

ativado por proliferadores peroxissomais. 2009. Tese (Doutorado) – Instituto de Física de São 

Carlos, São Carlos, 2009. 

Os receptores nucleares constituem uma superfamília de fatores de transcrição regulados pela 

interação com hormônios.  Esta superfamília inclui, por exemplo, os receptores de hormônio 

tireoidiano, estrogênio, androgênio, glicocorticóide e mineralocorticóide. Neste trabalho, 

empregamos técnicas de biologia estrutura e bioinformática para estudar as interações entre 

alguns dos membros da família de receptores nucleares e seus respectivos ligantes. Para o 

receptor de hormônio tireoidiano, foi demonstrado, através da análise das estruturas 

cristalográficas das duas isoformas do receptor ligados aos tiromimético Triac, que os 

componentes entálpicos visíveis nas estruturas não explicam a seletividade do ligante. Dados 

de dinâmica molecular confirmaram que a seletividade do hormônio tem um importante 

componente entrópico. Empregando a técnica de dinâmica molecular, estudamos a ligação do 

receptor de mineralocorticóide humano à aldosterona, ao cortisol, à espironolactona e à 

cortisona e simulamos ainda o efeito da mutação S810L, conhecida por converter a atividade 

antagonista da cortisona e da espironolactona em agonista. A análise das simulações revelou 

um perfil de ligações de hidrogênio similar na ligação do receptor selvagem ao cortisol e à 

aldosterona. A cortisona perde, por conta da inserção de uma hidroxila na posição 11, uma 

ligação de hidrogênio importante com a Asn770 e, por isso, tem menor energia potencial de 

ligação. A espironolactona perde a mesma ligação de hidrogênio ao mesmo tempo em que 

aumenta o número de contatos de van der Waals pela inserção do grupo tioacetil na posição 7. 

A mutação S810L simulada no complexo com cortisona, cortisol e espironolactona não 

interfere no padrão de ligações de hidrogênio estabelecidas entre o receptor e os ligantes, mas 

altera a mobilidade de uma das regiões propostas como rota de dissociação. Propomos, 

portanto, que a mutação interfere na cinética de dissociação dos ligantes e não no padrão de 

interações estabelecidas no equilíbrio. Simulações de dissociação induzida do ligante 

confirmam esta proposição. Na última etapa, utilizamos os modelos experimentalmente 

determinados para o receptor ativado por proliferadores peroxissomais gama para a busca de 

novos ligantes através da técnica de docking molecular. Neste trabalho, utilizamos uma base 

de dados com aproximadamente um milhão de compostos. Destes, quatro foram selecionados 

após o docking molecular e testados experimentalmente. Um dos compostos testados se 

mostrou ativo neste receptor, apresentando uma atividade de 60-70% da atividade da 

rosiglitazona, conhecido agonista total do PPARγ. 

 

Palavras-chave: Receptores nucleares, cristalografia, dinâmica molecular, docking, ligantes. 
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Introdução 

 

 

Receptores Farmacológicos 
 

 

Todos os seres multicelulares dependem da mútua interação entre suas células e 

tecidos para a sua existência. Neste contexto, a sinalização celular, processo através do qual as 

células percebem e respondem corretamente ao seu microambiente e às suas variações, 

revela-se um processo de fundamental importância para a homeostase. Alguns exemplos de 

sinalização celular incluem a resposta celular à temperatura ou ainda à presença de moléculas 

pequenas, induzindo alguma mudança na célula-alvo. 

Uma classe de moléculas de vital importância no contexto da sinalização celular são os 

hormônios. Estes são moléculas pequenas, usualmente hidrofóbicas, sintetizadas em órgãos 

específicos, denominados glândulas, e têm a função de transmitir um sinal de uma célula a 

outra ou ainda de um tecido a outro. No entanto, para que este sinal seja corretamente 

percebido e traduzido como uma resposta na célula-alvo, é necessário que haja um sistema de 

reconhecimento específico e eficiente. Estes sistemas de reconhecimento são usualmente 

encontrados nas células na forma de receptores farmacológicos, que são biomoléculas com a 

habilidade de reconhecer um sinal exógeno (presença de um hormônio ou ligante) e converter 

este sinal de forma a iniciar uma resposta celular. Os receptores farmacológicos podem ser 

formados por proteínas ou ácidos nucléicos, sendo a primeira constituição a mais comum. 

Estes sistemas são bastante específicos, sendo que cada célula que necessita responder a um 
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estímulo hormonal possui usualmente entre 2.000 e 100.000 diferentes receptores. Cada um 

destes responde, tipicamente, a um único hormônio (Guyton e Hall, 2000). 

Vários receptores farmacológicos já foram identificados em humanos e classificados 

segundo seu mecanismo de ação. Dentre estes grupos podemos citar os receptores acoplados 

à proteína G, os canais iônicos, os receptores proteínas quinases e os fatores transcricionais 

(Goodman, Hardman et al., 2001), grupo que inclui uma família de proteínas chamadas de 

receptores nucleares e que serão abordadas em maiores detalhes nas seções seguintes. A 

Figura 1 mostra alguns dos receptores farmacológicos divididos por localização celular, bem 

como alguns exemplos de cada classe de receptor farmacológico. 

 

Figura 1. Receptores farmacológicos separados por classes e alguns exemplos Adaptado de Goodman et al, 2001. 
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Receptores Nucleares 
 

 

Os receptores nucleares compreendem uma superfamília de receptores protéicos 

intracelulares relacionados estruturalmente e em seqüência, sendo inclusos na classe dos 

fatores transcricionais. Esta superfamília de proteínas inclui receptores para glicocorticóides, 

andrógenos, mineralocorticóides, progesterona, estrogênio, hormônios tireoidianos, vitamina 

D, ácido retinóico, ácido 9-cis-retinóico, ácidos graxos, além de outros ligantes, como o 

hormônio ecdisona, presente em insetos (Ribeiro, Kushner et al., 1995). 

 

 

Estrutura e Função 

 

 

Quarenta e oito receptores nucleares foram identificados em humanos. Todos os 

membros desta família possuem a mesma organização modular, com um domínio N-terminal, 

um domínio central de interação com o DNA, um domínio curto de conexão e um domínio C-

terminal, que é o responsável pelo reconhecimento e interação com o ligante (Figura 2). 

 

Figura 2. Esquema da estrutura compartilhada entre todos os genes da família dos receptores nucleares. 

 

Poucos estudos dedicaram-se o domínio N-terminal, de forma que sua função não é 

completamente conhecida. Sabe-se que é um domínio com tamanho bastante variável em 
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tamanho e com pouca conservação em seqüência de aminoácidos. Sabe-se ainda que este 

domínio contém uma região de ativação autônoma, denominada AF-1. A região N-terminal 

também foi descrita recentemente como envolvida em uma interação com o domínio C-

terminal do próprio receptor (interação N/C). Esta interação, já bem descrita para alguns 

receptores esteróides, aumenta a atividade transcricional de maneira ligante-dependente. 

Contudo, seu papel na fisiologia dos receptores nucleares ainda não foi completamente 

estabelecido (He, Lee et al., 2002; Rogerson e Fuller, 2003). 

O domínio central, usualmente denominado DBD (DNA binding domain), é um domínio 

curto, contendo usualmente menos que 100 aminoácidos, e bastante conservado em 

seqüência entre os membros da superfamília de receptores nucleares. De forma geral, a 

conservação deste domínio na família é maior que 40%, sendo que, entre os membros de uma 

mesma subfamília, chega a ser maior que 85% (Laudet e Gronemeyer, 2002). A estrutura dos 

DBDs de vários receptores nucleares foi determinada por difração de raios-X e por ressonância 

magnética nuclear, revelando um domínio estruturado na forma de dois dedos de zinco 

capazes de reconhecer seqüências específicas de DNA, denominadas elementos responsivos 

(Figura 3). 

A maior parte dos receptores nucleares pode ser dividida em duas categorias: a 

subfamília de receptores esteróides e a subfamília dos receptores tireoidianos. O primeiro 

grupo reconhece, de forma geral, os elementos responsivos denominados elementos 

responsivos hormonais (HREs), que são repetições dos hexanucleotídeos AGGACA orientados 

como palíndromos e espaçados por três nucleotídeos. Já o segundo grupo, que inclui os 

receptores de vitamina D e ácido retinóico, reconhece elementos responsivos contendo a 

seqüência AGGTCA, que pode estar disposta em diversas configurações, como repetições 

diretas, palíndromos, palíndromos invertidos e, possivelmente, de forma isolada. Este 

subgrupo reconhece estas seqüências usualmente na forma de heterodímeros com o receptor 
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de ácido X retinóico (RXR), enquanto os receptores do primeiro grupo reconhecem seus HREs 

como homodímeros (Ribeiro, Kushner et al., 1995). 

 

Figura 3. Estrutura cristalográfica de um dímero de DBDs do receptor de glicocorticóide humano, representada 

em cartoon. Os átomos de zinco estão representados como esferas em cinza. 

 

Entre o domínio central DBD e o domínio C-terminal, encontra-se um domínio curto e 

bastante flexível e, por isso, usualmente denominado hinge ou região de dobradiça. O nome 

do domínio remonta a uma hipótese de que esta região seria suficientemente flexível para 

permitir diferentes posicionamentos do domínio C-terminal (LBD) em relação ao domínio de 

ligação ao DNA (DBD). Uma vez que muitos receptores nucleares podem se ligar aos seus 

elementos responsivos como dímeros em repetições diretas, palindrômicas e ainda como 

palíndromos invertidos mantendo sempre uma mesma interface de dimerização no domínio C-

terminal, foi proposto que a hinge serviria como o elo flexível entre os domínios LBD e DBD. No 

entanto, essa hipótese não pôde ser confirmada até então (Ribeiro, R.C.J. Dados não 

publicados). Sabe-se, no entanto, que mutações nesta região diminuem a interação entre o 

receptor tireoidiano e alguns elementos responsivos (Pissios, Tzameli et al., 2000; Miyamoto, 

Kakizawa et al., 2001; Nascimento, Dias et al., 2006). 
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O domínio C-terminal é provavelmente o domínio mais estudado dos receptores 

nucleares. Diversas estruturas foram determinadas por difração de raios-X para este domínio 

nos receptores de várias subfamílias, incluindo o receptor de estrógeno, o receptor de 

andrógeno, o receptor de glicocorticóide, o receptor de mineralocorticóide, o receptor de 

ácido retinóico, o receptor de ácido X retinóico, o receptor ativado por proliferadores 

peroxissomais (PPAR) e o receptor de hormônio tireoidiano dentre outros. Todos estes 

domínios têm um enovelamento comum formado por um sanduíche de 12 hélices α, 

enumeradas de H1 a H12. Enterrada no centro do sanduíche encontra-se a cavidade do 

ligante, que, juntamente com as hélices H5, H6, H9 e H10, forma a camada central do 

sanduíche. As hélices H1, H2, H3 e H4 formam uma face externa do sanduíche, enquanto, na 

outra face, as hélices H7, H8, H11 e H12 completam a estrutura (Figura 4) (Wagner, Apriletti et 

al., 1995). Na maioria dos receptores a cavidade do hormônio é composta por um grande 

número de resíduos hidrofóbicos com alguns resíduos polares que agem orientando os 

ligantes. 

O domínio C-terminal, também chamado LBD (ligand binding domain), além de ser o 

responsável pela interação com o ligante, também participa do processo de dimerização dos 

receptores. Na realidade, a hélice H10 oferece uma superfície de interação hidrofóbica 

necessária para a formação de homo e heterodímeros. Outro papel importante na 

transativação dos receptores nucleares desempenhado pelos LBDs é o recrutamento de 

proteínas co-reguladoras, tanto ativadoras como repressoras. Estes co-reguladores ligam-se ao 

LBD do receptor em diferentes contextos, descritos sucintamente nas seções seguintes. 

Recentemente foi publicada a primeira estrutura de um receptor nuclear completo 

(Chandra, Huang et al., 2008). A estrutura, determinada por difração de raios-X a uma 

resolução de 3.10 Å, revelou a organização dos domínios LBD e DBD com relação ao DNA e o 

papel flexível da hinge. Individualmente, os domínios LBD e DBD mantém preservados seus 

enovelamentos, como aqueles descritos acima. 
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Figura 4. Estrutura cristalográfica do receptor de mineralocorticóide humano (PDB 2AA2), representada em 

cartoon. 

 

O domínio hinge, no entanto, foi modelado por completo pela primeira vez revelando-se uma 

conexão bastante flexível entre os domínios DBD e LBD sem a presença de uma estrutura 

secundária definida (Figura 5). Os domínios LBD e DBD assumem uma disposição assimétrica 

na estrutura deste heterodímero composto pelo receptor ativado por proliferadores 

peroxissomais gama (PPARγ) e pelo receptor de ácido X retinóico alfa (RXRα), diferente 

daquilo que havia sido previamente proposto em estudos de baixa resolução (Figueira, Neto 

Mde et al., 2007). Nesta estrutura, as fitas β do domínio LBD do receptor PPARγ interagem 
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diretamente com o domínio DBD do receptor RXRα, mostrando que a interação entre os 

domínios também contribui para a estabilização do complexo, possibilitando uma maior 

atividade transcricional.  

 

Figura 5. Estrutura cristalográfica do complexo formado pelos receptores PPARγγγγ (magenta) e RXRαααα (verde) 

completos (PDB 3DZY). Os domínios DBD e LDB estão indicados na figura e a hinge do PPARγγγγ aparece destacada à 

frente conectando os domínios DBD e LBD. Os átomos de zinco que compõe o dedo de zinco estão mostrados 

como esferas cinza e os ligantes em sticks. 

 

Outro aspecto interessante mostrado nesta estrutura cristalográfica é o papel da hinge 

na interação com o DNA. Na estrutura, este domínio do receptor PPARγ interage diretamente 

com o ácido nucléico envolvendo-o ao mesmo tempo em que estabelece uma conexão entre 

os domínios, dispostos em faces opostas do DNA, como mostrado na Figura 5. 
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Mecanismos Geral de Ativação 

 

 

 

Os receptores nucleares em sua forma apo, isto é, não ligada, podem ser encontrados 

no citoplasma (receptores esteróides) ou ainda no núcleo celular, ligados ao DNA e reprimindo 

a transcrição de genes-alvo. No entanto, em ambos os casos são encontrados ligados a 

proteínas repressoras. Os receptores esteróides usualmente são encontrados ligados a 

proteínas de choque térmico (HSP90, HSP80 e HSP70 principalmente) (Couette, Jalaguier et al., 

1998; Agarwal e Mirshahi, 1999) enquanto os receptores da subfamília do receptor tireoidiano 

são usualmente encontrados ligados a proteínas co-repressoras específicas como SMRT e 

NCoR, por exemplo (Privalsky, 2004). 

A interação com o ligante inicia um processo de modificações estruturais que culmina 

com a regulação da transcrição gênica. Os ligantes esteróides são suficientemente hidrofóbicos 

para difundirem-se livremente pela membrana plasmática e atingirem seus receptores no 

citoplasma celular. Já o hormônio tireoidiano, por exemplo, requer transportadores que o 

bombeiem ativamente para o interior celular. Dentre as proteínas que atuam no transporte 

dos hormônios tireoidianos encontram-se os transportadores de ânions orgânicos NTCP 

(sodium taurocholate co-transporting peptide) e OATP1 (sodium independent organic anion co-

transporting peptide 1), os transportadores de aminoácidos do tipo L (LAT) e do tipo T (TAT) e 

a proteína MCT8 (Friesema, Jansen et al., 2005). 

Uma vez no interior celular, o ligante é reconhecido pelo seu receptor dando início a 

uma movimentação da hélice H12. Esta hélice passa a se estruturar junto ao corpo do LBD 

sobre a camada externa do sanduíche formada pelas hélices H2, H3, e H4, como indicado na 

Figura 6. A nova superfície hidrofóbica criada pelas hélices H12, H3 e H4 constitui o sítio de 
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ancoragem das proteínas co-ativadoras, região também denominada de região autônoma de 

ativação 2, ou AF-2 (Figura 6). Vários dos resíduos hidrofóbicos que formam a AF-2 são 

conservados em todos os receptores nucleares e formam um assinatura da família (Wurtz, 

Bourguet et al., 1996). 

 

Figura 6. Mudanças estruturais durante a ativação dos receptores nucleares pela interação com ligante. Adaptado 

de Aranda e Pascual (Aranda e Pascual, 2001). 

 

Atualmente se reconhece que este mecanismo proposto para a ativação dos 

receptores nucleares é incompleto, uma vez que já foram determinadas estruturas 

cristalográficas de receptores em seu estado apo e com a H12 na conformação ativa, bem 

como receptores em estado holo com a H12 em conformações diferentes da conformação 

ativa. Exemplos dessa diversidade de conformações da H12 podem ser observados nas 

estruturas cristalográficas do receptor ativado por proliferadores peroxissomais (PPAR) 

isoforma γ apo, PDB 1PRG (Nolte, Wisely et al., 1998), que mantêm a H12 fechada sobre a H3; 
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no receptor de estrogênio (PDB 2R6W) ligado a ligantes agonistas seletivos que alteram a 

conformação da H12; e no receptor órfão, isto é, sem ligante endógeno conhecido, NGFI-B, 

PDB 1YJE (Flaig, Greschik et al., 2005), que mantém a H12 fechada. 

Uma vez ativados pelo ligante, os receptores nucleares recrutam proteínas co-

ativadoras através da superfície criada pela H12. Várias proteínas co-ativadoras foram 

identificadas, com diferentes níveis de expressão em diferentes tecidos, conferindo certa 

seletividade de ação para cada receptor em tecidos específicos. Os termos ‘co-ativador’ e ‘co-

repressor’ foram cunhados com base na habilidade destas proteínas de promover ou inibir a 

transcrição gênica. 

Em função da interação com o ligante, os receptores nucleares sofrem dimerização, 

recrutam proteínas co-ativadoras e são translocados para o núcleo celular onde se ligam aos 

seus respectivos elementos responsivos. Uma vez formado o complexo composto pelo 

receptor nuclear dimérico, proteínas co-ativadoras e elemento responsivo no núcleo celular, a 

maquinaria basal de transcrição celular é recrutada, incluindo as proteínas TBP (TATA box-

binding protein) e o fator de transcrição IIB (TFIIB). Foi demonstrado para o receptor de 

hormônio tireoidiano que o domínio N-terminal do receptor e o domínio C-terminal interagem 

diretamente com TFIIB. Já para os receptores de estrógeno e progesterona, demonstrou-se 

que os domínios N-terminal e LBD interagem diretamente com TFIIB e TBP (Ribeiro, Kushner et 

al., 1995; Steinmetz, Renaud et al., 2001). Este macro complexo é capaz de alterar a 

transcrição dos genes localizados nas adjacências dos elementos responsivos. 

 

 

Proteínas co-ativadoras 
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De forma geral, os co-ativadores podem ser divididos em quatro grupos: i) chaperonas 

envolvidas na maturação e no tráfico do receptor, ii) enzimas modificadoras de histonas (por 

exemplo, histona acetiltransferase, HAT), iii) recrutadores de complexos que interagem com a 

maquinaria de transcrição basal (TRAP/DRIP) e iv) remodeladores de cromatina (SWI/SNF) 

(Wolf, Heitzer et al., 2008). Mais de 200 co-ativadores já foram identificados e, devido à 

grande diversidade de seqüência e de tamanho, acredita-se que os mecanismos estruturais de 

interação com os receptores sejam diversos. No entanto, vários destes co-ativadores 

interagem conhecidamente com os receptores através de um motivo conservado, denominado 

NR box, formado por uma pequena hélice anfipática com o motivo LXXLL, onde L é um resíduo 

de leucina e X qualquer outro aminoácido (Xu, 2005; Lonard e O'malley, 2006). 

O NR box foi identificado através da análise das regiões de interação dos receptores 

nucleares com os co-ativadores pCIP, TIF-1α, RIP-140, GRIP1 e SRC-1 (Savkur e Burris, 2004). 

Esses motivos podem estar presentes nos co-ativadores em uma única cópia ou em várias 

cópias na mesma proteína. Esta hélice anfipática interage com os receptores através de 

interações hidrofóbicas com as hélices H12 e H3 e através de interações polares com resíduos 

de lisina (H3) e glutamato (H12) conservados que orientam a hélice do NR box, como mostrado 

na Figura 7. 

 

Figura 7. Esquema da interface de interação entre os receptores nucleares e o NR-box. Adaptado de Savkur e 

Burris, 2004. 
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Muitos dos co-ativadores funcionam como um complexo protéico que pode ser 

regulado por acetilação, metilação, ubiquitinação e sumoilação das proteínas que compõem o 

complexo. A família de co-ativadores SRC (steroid receptor coactivator), por exemplo, é 

formada por um complexo estável de 6 a 10 proteínas, sendo que outras proteínas podem 

associar-se mais fracamente (Lonard e O'malley, 2007). Uma importância deste nível de 

complexidade dos co-regulares dos receptores nucleares é a possibilidade de regulação da 

transcrição gênica em vários níveis, o que se torna possível através da ação enzimática de 

várias das proteínas que constituem o complexo. Tal nível de regulação foi demonstrado 

recentemente para o co-ativador SRC-3 (Lonard e O'malley, 2007). 

O papel desempenhado pelos co-ativadores durante a ativação dos receptores 

nucleares é abrangente e pode ser dividido a partir da formação de dois tipos de complexos. 

Os complexos do tipo I são formados por proteínas da família p160 (que assistem no 

recrutamento da atividade histona acetilase de complexos formados pela proteína de ligação a 

CREB/p300 (CBP/p300)), pelo fator associado a p300/CBP (p/CAF) e pelo promotor. Esse 

processo é seguido da descondensação local da cromatina. Os complexos do tipo II são 

formados pela proteína de interação com o receptor de vitamina D (DRIP) e pela proteína 

associada ao receptor de hormônio tireoidiano (TRAP), que ligam os receptores nucleares ao 

mediador SRB, associando com a holoenzima RNA polimerase II (Steinmetz, Renaud et al., 

2001). Acredita-se que a acetilação da p160 pela CBP leva à dissociação do complexo do tipo I 

e à formação do complexo do tipo II. Mais ainda, a degradação de determinados componentes 

por proteólise por ubiquissomos garantiria a troca de co-ativadores (Steinmetz, Renaud et al., 

2001). 

Lonard e O'Malley demonstraram de maneira inequívoca o papel biomédico dos co-

reguladores dos receptores nucleares (Lonard, Lanz et al., 2007). De 300 co-reguladores 

identificados, 102 estão envolvidos em doenças quando mutados, deletados, hiper-expressos 

ou hipo-expressos. A lista inclui síndromes metabólicas e cânceres em diversos tecidos. 
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Proteínas co-repressoras 

 

 

Os primeiros co-repressores identificados em receptores nucleares foram a proteína 

SMRT (Silencing Mediator of Retinoic acid and Thyroid hormone receptor) e N-CoR (Nuclear 

hormone receptor-Corepressor), com similaridades funcionais entre elas (Privalsky, 2004). 

Essas proteínas agem de maneira oposta às co-ativadoras. Enquanto alguns co-ativadores 

possuem ou recrutam atividade histona acetiltransferase, SMRT e N-CoR recrutam histonas 

desacetilases, formando um complexo que inibe a iniciação da transcrição gênica (Privalsky, 

2004). 

Estudos de co-precipitação e duplos-híbridos demonstraram que as proteínas co-

repressoras se ligam aos receptores nucleares utilizando a mesma superfície onde se ancoram 

as proteínas co-ativadoras. De fato, a estrutura cristalográfica do LBD do receptor ativado por 

proliferadores peroxissomais ligado a um peptídeo da proteína co-repressora SMRT (PDB 

1KKQ) demonstrou que este fragmento da proteína também se estrutura como uma hélice 

anfipática capaz de se posicionar sobre a AF-2, de maneira semelhante àquela observada na 

associação com proteínas co-ativadoras (Xu, Stanley et al., 2002). Curiosamente, foi 

demonstrado que o receptor de hormônios tireoidianos é capaz de interagir com proteínas co-

repressoras tanto na ausência como na presença de ligantes, ou seja, em determinados 

contextos celulares, a interação ligante-receptor pode levar à formação de um complexo 

inibidor da transcrição gênica (Moore e Guy, 2005). 
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Interação com elementos responsivos 

 

 

No processo de reconhecimento dos elementos responsivos pelos receptores ativados 

por ligante, o domínio central desempenha um papel fundamental. As primeiras estruturas 

reportadas para este domínio foram determinadas para os receptores de glicocorticóide e 

estrogênio. As estruturas revelaram um domínio enovelado em dois subdomínios contendo 

duas hélices anfipáticas dispostas em um ângulo reto e empacotadas em uma estrutura 

globular (Figura 3). Cada subdomínio contém um íon zinco coordenado com os átomos de 

enxofre de quatro cisteínas. As interações entre as hélices consistem basicamente em 

interações hidrofóbicas, enquanto uma rede de ligações de hidrogênio marca a interação entre 

as hélices e as bases nitrogenadas do elemento responsivo. Estas ligações envolvem diversas 

moléculas estruturadas de solvente mediando a interação entre a proteína e o ácido nucléico 

(Kumar e Thompson, 1999). 

As estruturas cristalográficas do heterodímero formado pelos receptores RXR e TR, 

resolvidas posteriormente, demonstraram características estruturais bastante semelhantes 

(Rastinejad, Perlmann et al., 1995; Rastinejad, Wagner et al., 2000), mantendo interações 

polares e carregadas na superfície de interação com DNA e uma extensa rede de ligações de 

hidrogênio envolvendo, usualmente, moléculas de água. Nestas estruturas pode ser observado 

que a hélice N-terminal do domínio de interação com DNA adentra no sulco maior do 

elemento responsivo, dispondo-se a noventa graus do eixo da dupla hélice do DNA. Nesta 

hélice, é marcante a presença de resíduos carregados, como argininas e lisinas, que 

estabelecem a interação com o elemento responsivo. 

Assim, estudos adicionais são necessários para melhor elucidar a interação dos 

receptores e seus elementos responsivos. Especialmente no reconhecimento de elementos 
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com diferentes espaçamentos (DR-3, DR-5). No entanto, as dificuldades na obtenção de cristais 

apropriados para a difração de raios-X são um fator limitante neste campo. 

 

Perspectivas 
 

 

Neste capítulo fizemos uma breve introdução sobre os receptores nucleares, sua 

estrutura, mecanismo de ativação, recrutamento de proteínas co-regulatórias e interação com 

os elementos responsivos. Nos próximos capítulos descreveremos com maiores detalhes os 

sistemas específicos que foram o foco dos estudos neste trabalho.  

Uma explanação sistemática sobre a superfamília de receptores nucleares pode ser 

encontrada no livro-texto The Nuclear Receptor Factsbook (Laudet e Gronemeyer, 2002). 
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Conclusões gerais 

 

Neste trabalho, diversos mecanismos envolvidos na interação dos receptores 

nucleares com ligantes naturais e sintéticos foram estudados empregando diferentes 

metodologias. De forma geral, é correto dizer, com base nos estudos realizados nesta tese, 

que as interações não específicas entre os receptores nucleares e seus ligantes, isto é, 

interações de van der Waals, são bastante relevantes. Este termo é bastante significativo 

quando computado quantitativamente em simulações de dinâmica molecular.  

A entropia conformacional também foi destacada em um trabalho mostrado nesta 

tese como um mecanismo adicional que pode dirigir a seletividade de ligantes dos receptores 

nucleares. Até então, nenhum mecanismo similar havia sido descrito para esta família de 

proteínas e esta análise pode repercutir em novos modelos para o desenvolvimento de 

tiromiméticos β-seletivos. 

Outro aspecto importante e que deve ser tomado em conta nos estudos da interação 

entre os receptores nucleares e seus ligantes é a cinética de interação entre o receptor e a 

proteína. A cristalografia, embora seja uma técnica poderosíssima no estudo das interações no 

nível atômico, não pode prover muitas informações sobre a cinética dos ligantes. Como a 

constante de equilíbrio é uma razão entre as constantes cinéticas de dissociação e associação, 

a alteração em uma das constantes pode levar a alterações na constante de equilíbrio sem 

necessariamente alterar as interações que são realizadas entre o ligante e o sítio ativo do 

receptor. Estudos realizados no Instituto de Física da USP em São Carlos e no Instituto de 

Química da UNICAMP, no grupo do professor Dr. Munir S. Skaf, têm demonstrado que os 

receptores nucleares têm mecanismos comuns de dissociação dos seus ligantes. Contudo, mais 

estudos focando este aspecto cinético ainda são necessários para trazer uma visão mais ampla 
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e mais completa deste comportamento na superfamília de proteínas e a técnica de dinâmica 

molecular mostra-se uma ferramenta bastante útil para este tipo de investigação. 

Dada a história da biologia estrutural no Brasil, e os diversos sucessos já reportados na 

determinação de estruturas cristalográficas de proteínas que são conhecidos alvos-

terapêuticos, especialmente para doenças tropicais, a técnica de docking molecular surge 

como uma ferramenta complementar à cristalografia de proteínas e que permite avançar na 

proposição de moléculas candidatas a ligantes agonistas ou antagonistas dos alvos em estudo. 

Embora o pequeno número de grupos de pesquisa em química orgânica sintética capazes de 

sintetizar moléculas com razoável complexidade, em escala para testes e com um grau de 

pureza analítico limite muitos estudos de desenvolvimento de novas drogas, uma abordagem 

complementar seria a utilização de esqueletos de moléculas já otimizadas (lead-like) em 

estudos exploratórios através da técnica de docking. Além disso, parcerias com indústrias 

farmoquímicas poderão fomentar a expansão desta técnica no país. Acreditamos que os 

resultados mostrados parcialmente nesta tese possam encorajar futuros estudos com esta 

metodologia. 
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