
A protease do vírus da imunodeficiência humana do tipo 1 (HIV-1 PR) está envolvida na clivagem 

das poliproteínas virais Gag e Gag-Pol, um importante passo do ciclo de replicação viral. Essa 

enzima viral é também um importante alvo para fármacos antirretrovirais, que complementam o 

tratamento de pacientes com HIV/AIDS. Entretanto, a ocorrência de mutações que conferem 

resistência aos fármacos é uma frequente limitação para o sucesso clínico dos mesmos. Por 

exemplo, a previamente descrita mutação D30N causa alto nível de resistência ao Nelfinavir, sendo 

uma bem caracterizada mutação de resistência primária. Neste trabalho, nós utilizamos ferramentas 

de bioinformática para avaliar o impacto de novas mutações de HIV-1 PR, D30V e V32E, 

identificadas em sequencias de HIV-1 subtipo B em indivíduos infectados em Porto Alegre. Cinco 

modelos para cada PR mutada foram gerados com o software de modelagem por homologia 

Modeller 9v7, e dois desses modelos (um para cada mutação) foram selecionados para a realização 

da Ancoragem Molecular com o Nelfinavir, utilizando o software AutoDock Vina. Os complexos 

PR-Nelfinavir foram então submetidos a uma rodada de Dinâmica Molecular com o software 

Gromacs 4.5.1. A estrutura cristalográfica da HIV-1 PR subtipo B complexada ao Nelfinavir, 

1OHR, também foi simulada para que fosse possível a comparação entre o comportamento da 

proteína selvagem e das proteínas mutadas. Na intenção de validar nossos resultados, os mesmos 

dados de entrada foram utilizados para cinco rodadas independentes de Dinâmica Molecular. Tanto 

a protease selvagem como a mutante D30V permaneceram na “conformação fechada”, enquanto 

que para a mutante V32E ocorreu a abertura dos flaps durante as duas dinâmicas. A ocorrência de 

uma ligação de hidrogênio entre o resíduo Asp 30 e o Nelfinavir, a qual parece ser essencial para a 

interação com a proteína selvagem, não foi observada em todas as simulações com os complexos 

mutados D30V e V32E. Sendo assim, a mutação V32E acarretou maior instabilidade do complexo 

PR-Nelfinavir, o que pode ter acarretado na abertura espontânea dos flaps da protease. A mutação 

D30V não altera a conformação dos flaps, os quais permanecem na conformação fechada, mas 

causa a perda de uma interação crítica entre o fármaco e a protease, interferindo na estabilidade do 

complexo PR-Nelfinavir. 

 
 


