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RESUMO 
Ierich JCM. Modelagem molecular das interações do complexo antígeno-anticorpo 

na investigação de doenças desmielinizantes autoimunes (tese). São Paulo: Instituto 

de Medicina Tropical de São Paulo da Universidade de São Paulo; 2018. 

 

O reconhecimento e interação intermoleculares são cruciais na patogênese de 

doenças desmielinizantes autoimunes, como a esclerose múltipla (EM). A EM é uma 

doença que acomete o sistema nervoso central (SNC) e leva à desmielinização e 

axonopatia. Os alvos da resposta não são claros, mas proteínas da mielina, como a 

glicoproteína oligodendrocítica da mielina (MOG) e a proteína básica da mielina 

(MBP), são potenciais candidatas ao reconhecimento por células e autoanticorpos 

durante o processo autoimune. Assim, métodos de modelagem e simulações de 

dinâmica molecular (MD) e steered molecular dynamics (SMD) foram empregados 

para detalhar o reconhecimento e ligação do domínio externo da MOG e do peptídeo 

imunogênico MBP85-99 por anticorpos específicos. Para a obtenção das estruturas 3D 

dos anticorpos, particularmente do anti-MBP, um protocolo computacional 

envolvendo mutações sequenciais da região determinante de complementaridade 

(CDR) de estruturas-molde foi proposto. Dados obtidos evidenciaram grande 

contribuição das ligações de hidrogênio na manutenção dos complexos antígeno-

anticorpo. Treze resíduos da MOG foram identificados como âncoras da ligação com 

o anti-MOG, os quais se relacionaram a peptídeos importantes descritos na literatura, 

principalmente o MOG92-106. No caso da MBP, os resíduos do MBP85-99 com maior 

interação com o anti-MBP envolveram a Arginina 99, Lisina 93, Asparagina 94 e 

Histidina 90, corroborando achados na literatura acerca da resposta celular e análises 

do anti-MBP em casos postmortem. Dados de SMD envolvendo os sistemas 

moleculares foram confirmados por dados de microscópio de força atômica, 

sugerindo grande participação do peptídeo MOG92-106 na manutenção da ligação com 

o anti-MOG. Com relação à MBP, os estudos computacionais indicaram que o ponto 

de interação da região da Arginina 99 é muito importante para a ligação com o anti-

MBP. A consonância entre dados computacionais e dados experimentais resultantes 

de décadas de pesquisas da MOG e a MBP, bem como com dos experimentos de 

AFM, ficou evidente. Desta forma, as aproximações teórico-experimentais aplicadas 

neste trabalho para a caracterização de moléculas ainda não estudadas é uma via em 

potencial para otimização de passos iniciais e pré-clínicos de investigações de 

doenças autoimunes, guiando experimentos, reduzindos custos e o uso de modelos 

animais. 

 

Descritores: Modelagem Molecular. Química Teórica. Imunoglobulinas. Epitopos. 

Esclerose Múltipla. Neuromielite Óptica.   
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ABSTRACT 
Ierich JCM. Molecular modeling of the antigen-antibody complex to the 

investigation of autoimmune demyelinating diseases (thesis). São Paulo: Instituto de 

Medicina Tropical de São Paulo da Universidade de São Paulo; 2018. 

 

Intermolecular recognition and interaction are crucial in autoimmune demyelinating 

diseases pathogenesis as multiple sclerosis (MS). MS causes demyelination and 

axonopathy in the central nervous system (CNS). The targets of immune cells and 

autoantibodies are not clear, but myelin proteins, such as myelin oligodendrocyte 

glycoprotein (MOG) and myelin basic protein (MBP), are potential candidates. Thus, 

methods of molecular modeling, molecular dynamics (MD), and steered molecular 

dynamics (SMD) simulation were applied to detail the recognition and binding of 

MOG external domain and the immunogenic MBP85-99 peptide by specific 

antibodies. A computational protocol based on mutations of complement determinant 

regions (CDR) in template structures was proposed to obtain antibodies 3D 

structures, especially the anti-MBP. The obtained data evidenced a significant 

contribution of hydrogen bonds in the maintenance of antigen-antibody complexes. 

Thirteen anchor residues were found in the MOG structure. These residues were 

related to three well-known epitopes recognized by immunologic components, 

mainly MOG92-106. In the case of MBP, the most interactive residues of the MBP85-99 

with the anti-MBP were Arginine 99, Lysine 93, Asparagine 94, and Histidine 90. 

These data complied with several studies concern cellular recognition of MBP and 

postmortem cases involving anti-MBP. SMD information of both molecular systems 

was confirmed by atomic force microscopy and suggested the MOG92-106 acting as an 

anchor for the complex with the anti-MOG. Regarding MBP, the computational force 

study evidenced the importance of Arginine 99 interaction region for the antigen-

antibody binding. The agreement between the obtained computational data and 

experimental information resulted of decades of MOG and MBP research was 

evident. In this context, theoretical and experimental approaches application as 

described here for characterizing novel molecules in autoimmune disease is a 

potential pathway to optimize early-stage and pre-clinical steps of investigations, 

guiding experiments, reducing costs, and animal model usage. 

 

Descriptors: Molecular Modeling. Theoretical Chemistry. Immunoglobulins. 

Epitopes. Multiple Sclerosis. Neuromyelitis Optica.  

  



viii 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - Unidade básica do SN. (A) Estrutura de um neurônio destacando a 

presença da bainha de mielina. (B) Mielinização do axônio intermediada pelo 

oligodendrócito. (C) Estrutura da mielina formada por várias camadas (lamelas) 

envolvendo o axônio. Adaptado de Holtz40.................................................................. 5 

Figura 2 - Condução saltatória de impulso nervoso devido a presença da bainha de 

mielina. Adaptado de Chiras37...................................................................................... 6 

Figura 3 - Principais proteínas formadoras da bainha de mielina num neurônio. As 

demais proteínas são representadas de forma genérica em verde no esquema. 

Adaptado de Hemmer et al.44. ...................................................................................... 7 

Figura 4 - Perfil e evolução temporal da incapacidade apresentada por pacientes 

acometidos por: (A) EMRR; (B) EMPP; (C) EMSP; e (D) EMPR. Adaptado de 

Klineova e Lublin60. ..................................................................................................... 8 

Figura 5 - Aspectos da imunopatogenia da EM. Legendas: BHE – barreira 

hematoencefálica; T – linfócitos T (CD4+); APC – célula apresentadora de antígeno; 

B – linfócitos B; TC – linfócitos T citolíticos (CD8+); NK – células Natural Killer; 

MØ – macrófago. Adaptado de Eixarch et al.80. ........................................................ 10 

Figura 6 - Funções efetoras do linfócito B no mecanismo autoimune da EM. 

Legendas: TCR – receptor de linfócito T; BCR – receptor de linfócito B; APRIL – 

ligante indutor de proliferação; BAFF – fator ativador de linfócito B. Adaptado de 

Claes et al.81. .............................................................................................................. 11 

Figura 7 - Ação de autoanticorpos no reconhecimento de componentes do SNC. 

Adaptado de Fraussen et al.35..................................................................................... 13 

Figura 8 - Formação da ligação peptídica entre dois aminoácidos. As cadeias laterais 

dos aminoácidos são representadas pela letra R. ....................................................... 17 

Figura 9 - Níveis estruturais de uma proteína representados de acordo com a estrutura 

da IgG137. .................................................................................................................... 18 

Figura 10 - Estrutura de uma molécula de anticorpo. (A) Representação esquemática 

estrutural evidenciando as cadeias leve (em azul) e pesada (em rosa) e suas 

respectivas regiões constante (C) e variável (V). (B) Estrutura tridimensional de uma 

IgG evidenciando as porções Fab e Fc que compõem a molécula. Imagem construída 

com base em Elgert et al.139 e Breithaupt et al.141. .................................................... 19 

Figura 11 - Abordagens computacionais úteis na caracterização da estrutura de 

anticorpos. .................................................................................................................. 22 

Figura 12 - Obtenção do complexo antígeno-anticorpo por estratégias de docking 

molecular. ................................................................................................................... 25 



ix 

 

Figura 13 - Escala biomolecular associada aos variados níveis de descrição em 

simulações computacionais. Adaptado de Perilla et al.189. ........................................ 27 

Figura 14 - Obtenção da trajetória de simulação de DM pela atualização sucessiva 

dos passos de tempo. .................................................................................................. 32 

Figura 15 - Representação esquemática das condições periódicas de contorno numa 

simulação.................................................................................................................... 33 

Figura 16 - Fluxograma do protocolo desenvolvido obtenção do modelo da IgG anti-

MBP. ........................................................................................................................... 41 

Figura 17 - Ciclo termodinâmico para o cálculo de ∆GLig, onde Ag se refere à 

estrutura do antígeno, Ac se refere à estrutura do anticorpo e Ag-Ac se refere ao 

complexo antígeno-anticorpo. Adaptado de Liu e Hou264. ........................................ 48 

Figura 18 - Modelo esquemático das configurações moleculares exploradas em SMD 

para o sistema 1. (A) Configuração do complexo composto pelo domínio externo da 

MOG e a porção Fv do anticorpo anti-MOG. (B) Configuração do complexo 

composto pelo peptídeo imunogênico MOG92-106 e a porção Fv do anticorpo anti-

MOG. ......................................................................................................................... 49 

Figura 19 - Modelo esquemático das configurações moleculares exploradas em SMD 

para o sistema 2. (A) Configuração do complexo composto entre o peptídeo MBP85-99 

e a porção Fv do anticorpo anti-MBP com aplicação de força externa no Cα do 

resíduo Arginina 99. (B) Configuração do complexo composto entre o peptídeo 

MBP85-99 e a porção Fv do anticorpo anti-MBP com aplicação de força externa no Cα 

do resíduo Asparagina 86. .......................................................................................... 50 

Figura 20 - Evolução no tempo dos valores de RMSD das biomoléculas do sistema 1 

a partir da estrutura inicial. (A) Valores de RMSD calculados durante o tempo de 

simulação para o complexo, porção Fab e MOG. (B) A evolução do RMSD de cada 

região da porção Fab considerando a região variável, as CDR e a região constante do 

anticorpo. .................................................................................................................... 53 

Figura 21 - Contribuição das ligações de hidrogênio para a formação do complexo 

antígeno-anticorpo. (A) Complexo formado entre o domínio externo da MOG (verde) 

e a porção Fab anti-MOG (cadeia leve em branco e cadeia pesada em cinza). (B) 

Identificação das seis CDR na estrutura da porção Fab anti-MOG. (C) Ligações de 

hidrogênio quantificadas para o complexo a cada 10 ns de simulação. (D) 

Contribuições dos resíduos das CDR nas ligações de hidrogênio (linhas prontilhadas) 

na interação entre MOG (verde) e anti-MOG a cada 40 ns de simulação. ................ 56 

Figura 22 - Energias de interação calculadas durante os 200 ns de simulação do 

sistema 1  referentes à interação entre o complexo antígeno-anticorpo (porção Fab e 

domínio externo da MOG) e moléculas de água. ....................................................... 58 

Figura 23 - Potencial eletrostático (-5.0 kBT/e a +5.0 kBT/e) do complexo Fab-MOG. 

(A) Complexo composto pelo domínio externo da MOG (verde) e a porção Fab anti-



x 

 

MOG (preto). (B) Representação do potencial eletrostático do complexo em que o 

sítio de interação é destacado pelo plano horizontal. (C) Vista superior do plano 

horizontal com a região mais interativa da molécula de MOG destacada pelo quadro 

em preto. (D) Vista inferior do plano horizontal com a região mais interativa da 

porção Fab anti-MOG destacada pelo quadro em preto. ............................................ 60 

Figura 24 - Identificação das três CDRs (em vermelho) na sequência de aminoácidos 

que formam a cadeia pesada da porção Fab anti-MOG. ............................................ 62 

Figura 25 - Identificação das três CDRs (em vermelho) na sequência de aminoácidos 

que formam a cadeia leve da porção Fab anti-MOG. ................................................ 62 

Figura 26 - Passos da geração de modelos de estruturas de anticorpos pela aplicação 

do Interactive Mutator baseado na execução de funções do programa MODELLER.

 .................................................................................................................................... 64 

Figura 27 - Avaliação estrutural do modelo tridimensional obtido para a porção Fab 

anti-MBP85-99. (A) Gráfico de Ramachandran do modelo obtido. (B) Gráfico de 

Ramachandran da estrutura PDB 1PKQ usada como molde. .................................... 67 

Figura 28 - Evolução no tempo dos valores de RMSD das biomoléculas do sistema 2 

a partir da estrutura inicial. (A) Valores de RMSD calculados durante o tempo de 

simulação para o complexo, porção Fab e MBP85-99. (B) A evolução do RMSD de 

cada região da porção Fab anti-MBP85-99 considerando a região variável, as CDR e a 

região constante do anticorpo..................................................................................... 68 

Figura 29 - Contribuição das ligações de hidrogênio para a formação do complexo 

antígeno-anticorpo no sistema 2. (A) Complexo formado entre o peptídeo MBP85-99 

(verde) e o Fab anti-MBP85-99 (cadeia leve em branco e cadeia pesada em preto). (B) 

Identificação das seis CDR na estrutura da porção Fab anti-MBP85-99. (C) Ligações 

de hidrogênio quantificadas para o complexo a cada 5 ns de simulação. (D) 

Contribuições dos resíduos das CDR nas ligações de hidrogênio (linhas prontilhadas) 

na interação entre MBP85-99 (verde) e anti-MBP85-99 a cada 20 ns de simulação. ...... 71 

Figura 30 - Energias de interação calculadas durante os 100 ns de simulação do 

sistema 2 obtidas para a interação entre o complexo antígeno-anticorpo (Fab anti-

MBP85-99 e peptídeo MBP85-99) e moléculas de água. ................................................ 74 

Figura 31 - Potencial eletrostático (-5.0 kBT/e a +5.0 kBT/e) do complexo anti-MBP-

MBP85-99. (A) Representação do potencial eletrostático do complexo em que o sítio 

de interação é destacado pelo plano horizontal. (B) Vista superior do plano horizontal 

com a face interativa do MBP85-99. (C) Vista inferior do plano horizontal com a face 

interativa Fab anti-MBP. (D) Região de interação com o resíduo Arginina 99 (verde) 

do peptídeo MBP85-99. (E) Região de interação com o resíduo Lisina 93 (verde) do 

peptídeo MBP85-99. (F) Região de interação Histidina 90, Fenilalanina 91 e 

Fenilalanina 92 (verde) do peptídeo MBP85-99. .......................................................... 75 

Figura 32 - Forças computacionais envolvidas no complexo antígeno-anticorpo para 

o sistema 1. (A) Curva de força de SMD típica representativa da média obtida para a 



xi 

 

interação entre o domínio externo da MOG e a porção Fv. (B) Curva de força de 

SMD representativa da média obtida para a interação entre o MOG92-106 e a porção 

Fv. ............................................................................................................................... 77 

Figura 33 - Interação entre o peptídeo MOG92-106 e a porção Fv anti-MOG. (A) Curva 

de força típica do AFM registrada a partir dos dados de interação do complexo. (B) 

Curva de força do AFM em comparação com os dados de SMD acerca do 

desprendimento antígeno-anticorpo. (C) Gráfico de boxplot acerca dos dados de 

AFM e SMD, incluindo as medidas controle. ............................................................ 79 

Figura 34 - Forças computacionais envolvidas no complexo antígeno-anticorpo para 

o sistema 2. (A) Curva de força de SMD típica representativa da média obtida para a 

interação entre MBP85-99 e a porção Fv com força externa aplicada no resíduo 

Asparagina 86. (B) Curva de força de SMD representativa da média obtida para a 

interação entre MBP85-99 e a porção Fv com força externa aplicada no resíduo 

Arginina 99. ................................................................................................................ 80 

Figura 35 - Interação entre o peptídeo MBP85-99 e a porção Fv anti-MBP. (A) Curva 

de força do AFM registrada a partir dos dados de interação do complexo. (B) Curva 

de força típica do AFM em comparação com os dados de SMD para o complexo 

considerando a força externa tanto no resíduo amino-terminal quanto carboxi-

terminal. (C) Gráfico de boxplot acerca dos dados de AFM e SMD, incluindo as 

medidas controle. ....................................................................................................... 82 

 

  



xii 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Descrição dos potenciais inclusos no campo de força em DM. ................ 28 

Tabela 2 - Descrição dos sistemas simulados. ........................................................... 42 

Tabela 3 - Número de ligações de hidrogênio entre proteínas e moléculas de água 

bem como as pontes salinas nas estruturas proteicas medidas a cada 20 ns de 

simulação do sistema 1............................................................................................... 54 

Tabela 4 - Conjuntos de resíduos das cadeias leve e pesada da porção Fab da anti-

MOG (PDB 1PKQ) envolvidos na interação com o antígeno MOG. A numeração dos 

resíduos foi ajustada após passo prévio de refinamento estrutural. ........................... 63 

Tabela 5 - Substituições realizadas para os 20 modelos iniciais candidatos a anti-

MBP pela aplicação do programa Interactive Mutator. ............................................. 65 

Tabela 6 - Avaliação das energias de afinidade dos 20 modelos gerados com o 

peptídeo MBP85-99. ..................................................................................................... 66 

Tabela 7 - Número de ligações de hidrogênio entre proteínas e moléculas de água 

bem como as pontes salinas medidas nas estruturas proteicas a cada 10 ns de 

simulação do sistema 2............................................................................................... 70 

Tabela 8 - Estudos envolvendo o reconhecimento de peptídeos da MBP durante a 

apresentação de antígenos ao linfócito T mediada pelos receptores MHC (HLA) e 

TCR. ........................................................................................................................... 73 

 

  



xiii 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

A Aceptor numa ligação de hidrogênio 

ADEM  Encefalomielite disseminada aguda (do inglês acute disseminated 

encephalomyelitis). 

APBS Adaptive Poisson–Boltzmann Solver. 

APC  Célula apresentadora de antígeno. 

APRIL  Ligante indutor de proliferação. 

APTES (3-aminopropil)trietoxisilano. 

BAFF  Fator ativador de linfócito B. 

BCR  Receptor de linfócito B. 

BHE  Barreira hematoencefálica. 

BOC Bandas oligoclonais. 

CaFE Calculation of Free Energy. 

CD Grupo de diferenciação (do inglês cluster of differenciation). 

CDR Região determinante de complementaridade (CDR, do inglês 

complementarity determining region). 

CH Domínio constante da cadeia pesada do anticorpo (do inglês constant 

heavy chain). 

CHARMM Chemistry at HARvard Molecular Mechanics. 

CL  Domínio constante da cadeia leve do anticorpo (do inglês constant 

light chain). 

D Doador numa ligação de hidrogênio. 

D-H-A Doador – Hidrogênio – Aceptor. 

DM  Dinâmica Molecular. 

EAE  Encefalomielite autoimune experimental.  

ElliPro  Antibody Epitope Prediction. 

EM  Esclerose múltipla. 

EMPP Esclerose múltipla primária progressiva. 

EMPR Esclerose múltipla progressiva recidivante. 

EMRR Esclerose múltipla remitente-recorrente. 

EMSP Esclerose múltipla secundária progressiva. 



xiv 

 

Fab Fragmento de ligação de antígeno (do inglês Fragment with specific 

antigen binding). 

Fad Força de adesão entre duas moléculas medida pelo microscópio de 

força atômica. 

Fc Fragmento cristalizável (do inglês Fragment crystallizable) 

Fv Região variável da porção Fab de um anticorpo. 

GNN Grupo de Pesquisa em Nanoneurobiofísica. 

GPU Graphics Processing Unit. 

HLA Antígeno Leucocitário Humano. 

IEDB  Immune Epitope Database. 

IgG  Imunoglobulina G. 

IL-10  Interleucina-10. 

IL-35  Interleucina-35. 

IL-6  Interleucina-6. 

L Ligante. 

LNBio Laboratório Nacional de Biociências da Unicamp. 

LR Complexo receptor-ligante. 

LT-α  Linfotoxina-α. 

MAG  Proteína associada à mielina (do inglês myelin-associated 

glycoprotein). 

MBP  Proteína básica da mielina (do inglês Myelin basic protein). 

MHC Complexo maior de histocompatibilidade 

MM-GBSA Molecular Mechanics Generalized Born Surface Area. 

MM-PBSA Molecular Mechanics-Poisson Boltzmann Surface Area. 

MOG  Glicoproteína oligodendrcítica da mielina (do inglês Myelin 

oligodendrocyte glycoprotein). 

NAMD Nanoscale Molecular Dynamics. 

NK  Células natural killer. 

NMOSD  Doenças do espectro da neuromielite óptica (do inglês neuromyelitis 

optica spectrum disorder). 

NpT Ensemble com número de partículas, pressão e temperatura 

constantes. 
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NVT Ensemble com número de partículas, volume e temperatura 

constantes.  

PBS Tampão fosfato salino. 

PEASE Predicting Epitopes using Antibody Sequence. 

PEG Polietileno glicol. 

pH Potencial hidrogênio iônico. 

PIGS Prediction of ImmunoGlobulin Structure. 

PLP  Proteína proteolipídica (do inglês proteolipid protein). 

PME Particle Mesh Ewald. 

R Molécula receptora. 

RMSD Raiz quadrada do desvio quadrático médio (do inglês Root-Mean-

Square Deviation). 

SASA Método de area de superfície acessível ao solvente (do inglês solvent 

accessible surface area). 

SMD Dinâmica molecular direcionada (do inglês Steered Molecular 

Dynamics). 

SN Sistema nervoso. 

SNC  Sistema nervoso central. 

TCR  Receptor de linfócito T. 

TNF-α  Fator de necrose tumoral-α. 

VH Domínio variável da cadeia pesada do anticorpo (do inglês variable 

heavy chain). 

VL Domínio variável da cadeia leve do anticorpo (do inglês variable light 

chain). 
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∆GLig
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∆Gsolv
Ag
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∆GLig
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∆H  Variação de entalpia. 

∆S  Variação de entropia. 

∆t  Passo de tempo usado numa simulação computacional. 

∆t Passo de tempo (ou incremento de tempo) de uma simulação. 

∆x Distância ultrapassada por um átomo da caixa de simulação. 

Å Ångström. 

ai  Aceleração da partícula i. 

bar Unidade de medida de pressão equivalente a aproximadamente 1 atm. 

C Coulomb. 

‒COO Grupo carboxila de um aminoácido. 

Cα  Carbono-alfa de um aminoácido. 

d  Comprimento da ligação entre os átomos i e j. 

d0  Comprimento de equilíbrio. 

Fi  Força agindo na partícula i. 
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fi  Força aleatória considerada nas equações que descrevem o termostato 

de Langevin. 

fs Femtossegundo, 10-15 segundos. 

k Constante de mola. 

K Kelvin. 

kB  Constante de Boltzmann. 

kcal mol-1 Quilocaloria por mol, relação da quantidade de energia para cada mol. 

kd  Constante de força à ligação química específica ij. 

kDa  Quilo Dalton. 

kUB Constante de força de interação Urey-Bradley. 

kθ  Constante para a restituição ao ângulo de equilíbrio θ0 entre as 

ligações químicas ij e jk. 

kφ  Constante que define a altura da barreira de rotação. 

kω  Constante de força do diedro impróprio. 

L  Dimensões da caixa de simulação. 

mi Massa da partícula i. 

MØ  Macrófago. 

n  Imagem periódica de uma caixa de simulação. 

n  Número de mínimos para a torção da ligação química. 

‒NH3 Grupo amino de um aminoácido. 

ns Nanossegundo, 10-9 segundos. 

pi Posição da partícula i. 

pN Piconewton, 10-12 Newton. 

ps Picossegundo, 10-12
 segundos. 

qi Magnitude da carga do átomo i. 

qj Magnitude da carga do átomo j. 

rcorte Raio de corte para computação da interação do átomo com os átomos 

vizinhos na caixa de simulação. 

ri Posição da partícula i. 

rij  Distância entre os átomos i e j. 

rik  Distância entre os átomos i e k. 

rik;0  Distância de equilíbrio i e k. 
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min  Distância em que o potencial de Lennard-Jones tem seu mínimo. 

s Segundo. 

T  Temperatura absoluta. 

t Tempo. 

v  Velocidade em que o átomo é puxado em SMD. 

V Energia potencial. 

VC  Potencial de Coulomb. 

Vd Potencial linear. 

VLJ  Potencial de Lennard-Jones.  

Vtotal Energia potencial total. 

VUB Potencial de Urey-Bradley. 

Vθ   Potencial angular. 

Vφ  Potencial torcional ou diedral próprio. 

Vω Potencial diedral impróprio. 

x  Posição atual do átomo puxado em SMD. 

x0  Posição inicial do átomo puxado em SMD. 

γi  Coeficiente de fricção. 

δ Ângulo de diferença de fase do ângulo diedral φ. 

ε  Profundidade do poço entre a barreira atrativa e repulsiva. 

ε1  Constante dielétrica efetiva do meio. 

θ  Ângulo entre duas ligações químicas consecutivas. 

θ0  Ângulo de equilíbrio entre as ligações químicas ij e jk. 

σi Dispersão descritiva da força aleatória considerada nas equações que 

descrevem o termostato de Langevin. 

φ  Ângulo diedral para a ligação central em uma sequência de quatro 

átomos. 

ϕ(ri)  Potencial eletrostático na posição da partícula i. 

ω  Ângulo diedral impróprio. 

ω0  Ângulo diedral impróprio de equilíbrio. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os recentes avanços tecnológicos conferiram à ciência estratégias para 

explorar e caracterizar sistemas em uma escala reduzida (da ordem de 10-9 m) por 

intermédio de aproximações advindas da nanociência e nanotecnologia1–4. 

Particularmente, as aplicações biomédicas da nanotecnologia têm recebido grande 

atenção da comunidade científica5,6. As contribuições nanotecnológicas envolvem o 

detalhamento e entendimento de doenças, com grande impacto na prevenção, 

diagnóstico, controle e tratamento destas6. Estratégias baseadas em nanotecnologia 

permitem a investigação, descrição e intervenção em processos biológicos em 

nanoescala, o que possibilita a geração de dados detalhados acerca de moléculas, seu 

respectivo funcionamento e eventos moleculares importantes em processos normais e 

patológicos7,8.  

Neste contexto, a aplicação de abordagens nanotecnológicas em sistemas 

relacionados às doenças complexas, como aquelas de caráter desmielinizante que 

acometem o sistema nervoso central (SNC), se mostra muito promissora8–10. Com 

base em estudos desta natureza, um novo ramo da ciência se consolidou, a 

nanoneurobiofísica11. A nanoneurobiofísica visa a investigação de mecanismos 

moleculares importantes no desenvolvimento de doenças desmielinizantes e 

neurodegenerativas bem como o desenvolvimento de novos métodos em 

nanotecnologia úteis no diagnóstico e tratamento de tais doenças11. 

Do ponto de vista computacional, os avanços técnico-científicos atuais 

contribuíram de forma a tornar o computador um elemento muito importante no 

planejamento de experimentos, interpretação de resultados obtidos e entendimento de 

eventos que norteiam o funcionamento dos sistemas orgânicos7,12,13. Atualmente, é 

possível a geração de dados computacionais de alta precisão, os quais fornecem 

informações representativas acerca de eventos importantes como interações 

intermoleculares e o reconhecimento biomolecular13,14. Em particular, os processos 

de reconhecimento molecular possuem grande relevância não apenas para a 

construção de novas tecnologias, como biossensores15,16, mas também no 

entendimento de processos patológicos, já que estes atuam de forma central no 

desenvolvimento de doenças14,17–19. Desta forma, a nanoneurobiofísica explora 

diretamente as estratégias computacionais no estudo de doenças desmielinizantes e 
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neurodegenerativas, de forma a embasar e otimizar o desenvolvimento de 

nanotecnologias baseadas em sensoriamento úteis no diagnóstico e avaliação de 

pacientes acometidos pelas referidas doenças11. 

A esclerose múltipla (EM), as doenças do espectro da neuromielite óptica 

(NMOSD, do inglês Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder) e a encefalomielite 

disseminada aguda (ADEM) são doenças de caráter inflamatório e desmielinizante 

que ocorrem no SNC, levando à destruição da bainha de mielina, uma camada que 

circunda as fibras nervosas e potencializa a propagação de impulsos nervosos, 

podendo levar à neurodegeneração20,21. Apesar dos vários esforços científicos nas 

últimas décadas, detalhes-chave dessas patologias inflamatórias ainda permanecem 

desconhecidos na literatura20. As lacunas existentes envolvem as origens do processo 

imune, os mecanismos moleculares importantes na imunopatogenia e evolução do 

quadro clínico, os biomarcadores moleculares úteis na distinção e diagnóstico das 

referidas doenças, bem como as ferramentas preditivas para detalhamento de 

respostas ao tratamento escolhido20.   

O mecanismo molecular das doenças desmielinizantes envolve a participação 

ativa de componentes do sistema imunológico num contexto de autoimunidade22,23. A 

mais comum dentre as doenças citadas é a EM, que predominantemente ocorre em 

adultos jovens de idade entre 27 a 34 anos, com maior proporção em mulheres20,24. A 

EM envolve uma resposta imunomediada resultante da interação de fatores 

específicos relacionados à (a) genética; (b) características ambientais e (c) 

desregulação do sistema imunológico25–27. Durante o processo inflamatório 

exacerbado característico, hipóteses apontam para a invasão do SNC por linfócitos T 

reativos a estruturas próprias, os quais iniciam e orquestram uma resposta celular 

envolvendo componentes inflamatórios contra a mielina. Concomitante à resposta 

celular mediada por linfócitos T, componentes do repertório imune, como linfócitos 

B e anticorpos, passam a atuar de forma a acentuar o processo desmielinizante28–30.  

Grandes esforços científicos têm sido direcionados à busca por alvos da 

resposta imune anormal em EM, no entanto, pouco progresso vem sendo obtido, 

permanecendo estes ainda elusivos na literatura31. Anticorpos contra peptídeos de 

proteínas da mielina, em particular da proteína básica da mielina (MBP, do inglês 

Myelin basic protein) e da glicoproteína oligodendrocítica da mielina (MOG, do 
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inglês Myelin oligodendrocyte glycoprotein), têm sido identificados em pacientes 

portadores de EM, fornecendo, assim, perspectivas positivas para uma possível 

utilização dos mesmos como marcadores para a confirmação do diagnóstico da 

doença32–35. Novas aproximações mais precisas e com maior resolução mostram-se 

necessárias para a definição adequada de tais anticorpos como possíveis indicadores 

de EM36. 

Com base no panorama apresentado, em 2014, foi iniciado o 

desenvolvimento de uma pesquisa computacional envolvendo a descrição, 

intermediada por estratégias de modelagem e simulação, de sistemas humorais 

envolvendo o complexo formado por possíveis autoantígenos da mielina e anticorpos 

de interesse em doenças desmielinizantes, com foco nas proteínas imunogênicas 

MOG e MBP em EM. Informações acerca da interação antígeno-anticorpo 

envolvendo os sistemas em estudo disponíveis na literatura nortearam a construção 

de modelos representativos do reconhecimento das proteínas MOG e MBP.  Da 

mesma forma, dados envolvidos na predição dos sítios reacionais das moléculas-alvo 

bem como das ligações e forças envolvidas nas interações moleculares de interesse 

foram obtidos computacionalmente, com a finalidade de explorar os mecanismos de 

reações importantes que são difíceis de serem interpretados em nível experimental.  

Os protocolos computacionais definidos neste trabalho permitiram a geração 

de informações em nanoescala acerca de moléculas, regiões específicas das proteínas 

MOG e MBP, bem como resíduos e eventos moleculares relevantes ao detalhamento 

de processos desmielinizantes, especialmente aqueles inclusos na EM. Além disso, os 

dados computacionais apresentaram-se em consonância com informações obtidas a 

partir de experimentos em andamento envolvendo o Microscópio de Força Atômica 

(AFM), explicitando a potencialidade computacional para o planejamento, 

entendimento e refinamento do protocolo de estudos de desenvolvimento de sensores 

baseados em AFM e nanopartículas, otimizando fases iniciais de aplicação de 

técnicas experimentais de nanotecnologia para investigação de doenças 

desmielinizantes. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

Caracterizar as interações moleculares específicas do complexo antígeno-

anticorpo relacionadas a doenças desmielinizantes, com ênfase nas interações MOG-

anticorpo e MBP-anticorpo, por intermédio de técnicas computacionais. 

 

2.2 Específicos 

a) Otimizar e validar os modelos estruturais constituintes dos sistemas moleculares 

envolvidos nas simulações computacionais, em especial das proteínas da mielina 

(MOG e MBP) e dos anticorpos (Imunoglobulina G – IgG), por aplicação de 

modelagem por homologia; 

b) Estabelecer um protocolo de investigação computacional aplicando estratégias de 

 docking molecular e dinâmica molecular na investigação das interações entre 

anticorpo e proteína MOG, anticorpo e proteína MBP, com base em sistemas 

moleculares relacionados à Encefalomielite Autoimune Experimental (EAE) e 

EM; 

c) Mensurar as interações intermoleculares entre os antígenos (MOG e MBP) e os 

anticorpos específicos por intermédio de simulações computacionais; 

d) Confrontar os resultados teóricos obtidos com os resultados experimentais 

advindos da aplicação do AFM envolvendo os mesmos sistemas de interação. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Neurônios, bainha de mielina e transmissão de impulsos nervosos 

A unidade básica estrutural e funcional do sistema nervoso (SN) é o neurônio, 

uma célula eletricamente excitável e altamente especializada que gera, integra e 

transmite informações via impulsos eletroquímicos (Figura 1)37,38. A estrutura de um 

neurônio apresenta os seguintes componentes: o corpo celular, que contêm o DNA 

nuclear e as organelas celulares que mantêm o funcionamento neuronal; uma série de 

ramificações denominadas dendritos, as quais recebem e integram informações 

advindas da rede neuronal; o axônio, um prolongamento estrutural do neurônio onde 

os impulsos nervosos são disparados e transmitidos; e os terminais do axônio, pelos 

quais há o contato do neurônio com células-alvo (as ramificações dos terminais 

podem permitir a ação em mais de uma célula-alvo)38,39 (Figura 1A). 

 

 

Figura 1 - Unidade básica do SN. (A) Estrutura de um neurônio destacando a 

presença da bainha de mielina. (B) Mielinização do axônio intermediada 

pelo oligodendrócito. (C) Estrutura da mielina formada por várias 

camadas (lamelas) envolvendo o axônio. Adaptado de Holtz40. 

 

O axônio de muitos neurônios contidos no SN é coberto por uma camada 

protetora específica denominada bainha de mielina (Figura 1A)37. Tal bainha é 

produzida por oligodendrócitos, em que o prolongamento da membrana plasmática 
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destas células envolve o neurônio, formando uma série de camadas em sua superfície 

(Figuras 1B e 1C)37. O recobrimento mediado pela mielina não é contínuo, ocorre em 

unidades que são separadas por um pequeno espaço no axônio, conhecido como 

nódulo de Ranvier (Figura 1)39,40. Desta forma, com a presença das bainhas de 

mielina, é possibilitado que os impulsos nervosos sejam transmitidos com grande 

velocidade, já que o movimento elétrico dos mesmos ao longo do axônio ocorre em 

pulos de um nódulo de Ranvier para outro, ou seja, ocorre a condução saltatória40–42. 

Esse movimento em saltos dos impulsos nervosos permite sua transmissão muito 

mais rápida em comparação ao movimento contínuo caso estes tivessem que 

percorrer toda a extensão do axônio (Figura 2)40,42. 

 

 

Figura 2 - Condução saltatória de impulso nervoso devido a presença da bainha de 

mielina. Adaptado de Chiras37. 

 

Com relação à composição da mielina, esta importante camada contem uma 

alta concentração de lipídeos (cerca de 70% a 85%), incluindo 

galactoesfingolipídios, alguns fosfolipídeos, ácidos graxos de cadeia-longa saturados 

e colesterol. Uma pequena proporção (de 15 a 30%) da mielina é formada por 

proteínas, dentre elas a MBP, a MOG, a proteína proteolipídica (PLP, do inglês 

proteolipid protein) e a proteína associada à mielina (MAG, do inglês myelin-

associated glycoprotein) (Figura 3)43,44. Dentre estas proteínas, a PLP está presente 

em maior quantidade, seguida pela MBP, MAG e MOG, esta última, representando 

apenas 0,05% da parcela total de proteínas da mielina45–49. 
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Figura 3 - Principais proteínas formadoras da bainha de mielina num neurônio. As 

demais proteínas são representadas de forma genérica em verde no 

esquema. Adaptado de Hemmer et al.44. 

 

3.2 Doenças desmielinizantes: esclerose múltipla 

O processo de desmielinização é caracterizado pela perda de mielina com 

relativa preservação dos axônios, em que o desenvolvimento de eventos moleculares 

específicos culmina em danos à bainha de mielina dos neurônios bem como às suas 

células formadoras, os oligodendrócitos50. As doenças caracterizadas por este quadro 

são referidas como desmielinizantes e podem ocorrer no SN periférico e no central50. 

Hipóteses apontam para um papel crucial de processos inflamatórios de natureza 

autoimune na patogenia destas doenças, as quais apresentam elevada complexidade e 

heterogeneidade acerca dos sintomas e evolução do quadro clínico51–53.  

Dentre as doenças classificadas nesta categoria, é possível citar a EM, 

NMOSD e a ADEM50,51,54, conforme abordado nos parágrafos introdutórios. Tendo 

em vista o escopo da pesquisa desenvolvida, maior ênfase é dada à EM, que é 

considerada uma doença autoimune com participação crucial de linfócitos T e B, os 

quais funcionam como mediadores dos mecanismos que levam à patologia55,56. Esta 

doença afeta primordialmente adultos jovens e resulta numa incapacidade 

neurológica significativa, sendo a causa mais frequente do processo desmielinizante 

do SNC55–58.  
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O processo de desmielinização do SNC característico da EM determina 

manifestações clínicas variadas, tendo em vista a disseminação espaço-temporal das 

lesões, sendo que os principais sintomas envolvem alterações sensoriais e visuais, 

disfunção cognitiva, fadiga e deficiência motora55–58. Neste contexto, quatro 

diferentes formas ou fenótipos da EM podem ser caracterizados: (1) remitente-

recorrente (EMRR), a forma mais predominante em pacientes acometidos por EM 

(cerca de 70% a 80% dos casos), caracterizada por períodos de surtos (exacerbação 

dos sintomas) seguida pela melhora completa ou parcial (Figura 4A); (2) primária 

progressiva (EMPP), correspondente a cerca de 15% dos casos, definida pela 

progressão do quadro desde o início da doença e acúmulo de sequelas, apresentando 

períodos de estabilização com pequenas melhoras (Figura 4B); (3) secundária 

progressiva (EMSP), equivalente a 20% dos casos, a qual apresenta recorrência 

inicial (surtos seguidos de melhora) com posterior progressão contínua e acúmulo de 

sequelas (Figura 4C); e (4) progressiva recidivante (EMPR), uma forma rara de EM 

que apresenta início progressivo seguido de períodos de surtos e evolução (Figura 

4D)24,59,60. 

 

 

Figura 4 - Perfil e evolução temporal da incapacidade apresentada por pacientes 

acometidos por: (A) EMRR; (B) EMPP; (C) EMSP; e (D) EMPR. 

Adaptado de Klineova e Lublin60. 

 



9 

 

 

3.2.1 Imunopatogenia da EM 

A EM é uma doença complexa de etiologia desconhecida e patogênese 

parcialmente entendida pela comunidade científica61–64. A principal característica da 

EM é a inflamação crônica do SNC que leva à desmielinização e consequente 

axonopatia e danos aos neurônios63,65,66. Hipóteses indicam que o início da EM é 

mediado pela invasão do SNC por linfócitos T autorreativos, num contexto de 

ruptura da barreira hematoencefálica (BHE)a 67–69. Quando essas células ganham o 

SNC, são apresentadas a componentes deste sistema reconhecidos como 

autoantígenos, especialmente fragmentos de mielina63,64,70. Este processo promove a 

ativação de tais células autorreativas, fazendo com que essas iniciem e orquestrem o 

processo inflamatório contra os autoantígenos do SNC64. Durante a inflamação há 

grande participação de células fagocíticas, principalmente os macrófagos, que 

liberam citocinas que promovem a quebra da bainha de mielina, permitindo, assim, a 

fagocitose e destruição dos fragmentos desta importante camada dos neurônios70 

(Figura 5). 

Com a resposta celular ocorrendo no referido processo inflamatório, a 

ativação dos linfócitos B no SNC é estimulada64,71. A partir deste estímulo, segundo 

hipóteses, os linfócitos B passam a atuar de diversas formas, sendo a produção de 

anticorpos reativos contra os autoantígenos do SNC uma das funções mais 

impactantes no processo patológico33,71. No mecanismo de resposta autoimune, os 

linfócitos B são estimulados e se diferenciam em plasmócitos, os quais liberam os 

anticorpos específicos contra os autoantígenos reconhecidos, acentuando o processo 

de desmielinização e dano axonal72 (Figura 5). 

Durante décadas a EM foi considerada uma doença cuja autoimunidade 

característica era mediada primordialmente por linfócitos T CD4+b, tendo em vista os 

vários progressos obtidos durante décadas de pesquisas utilizando o modelo animal 

da EM, a EAE56,74,75. No entanto, dados recentes indicam que o papel de linfócitos B 

na EM tem sido subestimado74. O importante papel desempenhado por linfócitos B 

                                                 

aBarreira seletiva formada por células específicas, os astrócitos, que circundam os vasos sanguíneos 

do SNC e controlam a entrada de substâncias neste ambiente67,68. 
bAs células do tipo linfócito são diferenciadas por proteínas de superfície as quais são identificadas 

por painéis de anticorpos monoclonais. A nomenclatura destas proteínas envolve a designação 

numérica referente ao grupo de diferenciação (CD, do inglês cluster of differenciation)73. 
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na imunopatogenia da doença foi indicado principalmente a partir de estudos de 

respostas em terapias imunomodulatórias em EM envolvendo anticorpos específicos 

contra o marcador de linhagens de linfócitos B, o CD2056,76–79. Nestes estudos, a 

depleção de linfócitos B mediada por anticorpos levou à uma supressão significativa 

do processo inflamatório em pacientes acometidos por EM, além da recuperação da 

incapacidade característica da EM56,76,77. Estes achados indicaram que o papel 

patogênico desempenhado por linfócitos B na EM não está restrito apenas à 

produção de anticorpos56,75. 

 

 

Figura 5 - Aspectos da imunopatogenia da EM. Legendas: BHE – barreira 

hematoencefálica; T – linfócitos T (CD4+); APC – célula 

apresentadora de antígeno; B – linfócitos B; TC – linfócitos T 

citolíticos (CD8+); NK – células Natural Killer; MØ – macrófago. 

Adaptado de Eixarch et al.80. 

 

Assim que estimulados, os linfócitos B iniciam a resposta imune humoral, na 

qual funcionam como mediadores-chave. De uma forma mais detalhada, as funções 

desempenhadas pelos linfócitos B no mecanismo da EM engloba: (a) produção e 

liberação de anticorpos contra componentes do SNC, após diferenciação em 
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plasmócitos; (b) produção de uma série de citocinas pró-inflamatórias [linfotoxina-α 

(LT-α), fator de necrose tumoral-α (TNF-α), interleucina-6 (IL-6)] e regulatórias 

[interleucinas-10 e 35 (IL-10 e IL-35)] com influência em outras células do sistema 

imunológico; (c) atuação na apresentação de antígenos aos linfócitos T; e (d) 

fornecimento de sinais co-estimulatórios, induzindo respostas linfocitárias 

apropriadas35,81,82 (Figura 6).  

 

 

Figura 6 - Funções efetoras do linfócito B no mecanismo autoimune da EM. 

Legendas: TCR – receptor de linfócito T; BCR – receptor de linfócito 

B; APRIL – ligante indutor de proliferação; BAFF – fator ativador de 

linfócito B. Adaptado de Claes et al.81. 

 

Durante a resposta imune no SNC, é observado que os linfócitos B formam 

espécies de folículos linfoides no encéfalo de pacientes portadores de EM, os quais 

suportam as respostas inflamatórias descritas na imunopatogenia da doença83,82,84 

(Figura 6d). Estes folículos apresentam características específicas de centros 

germinativos, sendo responsáveis por parte significativa da expansão de linfócitos B 

no SNC84. Tais centros germinativos, assim, forneceriam um microambiente 

apropriado para a maturação de afinidade e expansão de linfócitos B, propiciando a 

produção de imunoglobulinas específicas e, assim, contribuindo para o processo 

patogênico da EM84. 
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3.2.2 Funções dos autoanticorpos na imunopatogenia da EM 

A participação de anticorpos no mecanismo que descreve a EM passou a ser 

fortemente investigada após a identificação, mediante os estudos histopatológicos, de 

linfócitos B, plasmócitos e anticorpos no SNC, especialmente em lesões 

características no encéfalo de portadores85–87. Estudos em pacientes com diagnóstico 

recente de EM apontam para a existência de, no mínimo, quatro padrões diferentes 

de lesões desmielinizantesc 85,87. O tipo de lesão mais comumente encontrado 

caracteriza-se pela considerável proporção de anticorpos e componentes do 

complemento ativados, indicando, de forma indireta, contribuições de tais 

biomoléculas no processo patológico87,88. 

Grande maioria dos pacientes com EM apresentam plasmócitos produzindo 

imunoglobulinas de forma contínua no SNC, as quais são identificadas no líquido 

cefalorraquidiano pelas bandas oligoclonais (BOC)79,89,90. As BOC são consideradas 

uma forte evidência imunológica que fundamenta o diagnóstico de EM, indicando a 

ação humoral contra os autoantígenos, parte do processo inflamatório do SNC89,91. 

Candidatos a alvos de tais anticorpos contidos nas BOC incluem lipídeos, proteínas e 

peptídeos da mielina, bem como produtos virais 35,92,93. No entanto, até o momento, 

os alvos ainda não foram definidos com precisão pela comunidade científica89,92–94. 

Cabe salientar que a identificação destes autoantígenos mostra-se fundamental para a 

elucidação de mecanismos envolvidos na patogênese da EM89.   

Durante muito tempo, componentes da mielina foram considerados alvos 

primários da resposta humoral35. No entanto, estudos recentes mostraram que não 

apenas a bainha de mielina, mas também componentes dos oligodendrócitos e 

astrócitos, componentes de axônios e dos neurônios em si (como neurofilamentos, 

tubulina e contactina-2), bem como os próprios linfócitos e macrófagos foram 

reportados como alvos em potencial da ação de autoanticorpos35,95–97 (Figura 7). 

                                                 

cDevido à heterogeneidade do curso clínico da EM, lesões de diferentes características são 

encontradas no SNC de pacientes, sendo classificadas em: padrão I e II, que compartilham 

características similares de desmielinização ativa associada a linfócitos T e macrófagos e, no caso do 

padrão II,  ainda conta com a deposição de anticorpos e componentes do complemento; padrão III, 

característico pelo infiltrado celular e de microglias ativadas, com preferencial perda de MAG dentre 

as proteínas da mielina, características de apoptose celular e perda de oligodendrócitos evidente; e 

padrão IV, que apresenta infiltrado inflamatório dominado por linfócitos T e macrófagos, com 

desmielinização relacionada à morte de oligodendrócitos por fragmentação de DNA, sem sinais de 

apoptose e não há diferenças de perdas dentre as proteínas da mielina86. 
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Figura 7 - Ação de autoanticorpos no reconhecimento de componentes do SNC. 

Adaptado de Fraussen et al.35. 

 

Os anticorpos podem desempenhar inúmeras funções na patogênese da 

EM35,85. De forma isolada, tais biomoléculas não são capazes de causar inflamação 

no SNC, no entanto, num contexto de ruptura da BHE e invasão do SNC por células 

inflamatórias, as imunoglobulinas agem como agentes potencializadores da resposta 

autoimune contra componentes da mielina83. A ação efetora dos anticorpos envolve 

os seguintes mecanismos: (a) citotoxidade celular dependente de anticorpos, em que 

células do sistema imune inato ligam o anticorpo em complexo com o antígeno, 

levando à liberação de mediadores citotóxicos e lise antigênica; (b) opsonização, ou 

seja, ligação do anticorpo ao antígeno, facilitação do processo de fagocitose e 

destruição antigênica; (c) ativação do complementod e interação direta com 

componentes terminais na cascata do complemento, produzindo complexos danosos 

à bainha de mielina e aos oligodendrócitos; (d) indução da formação de aglomerados 

                                                 

dConjunto de proteínas séricas e de superfície celular que interagem entre si e com demais moléculas 

imunológicas culminando em efetores importantes na resposta imune. São ativadas em cascatas 

enzimáticas que geram mediadores inflamatórios participantes da formação de um complexo lítico na 

membrana de células73. 
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de antígenos, fosforilação de proteínas relacionadas ao estresse celular e 

desmielinização; e (e) neutralização antigênica mediada pela opsonização, em que 

anticorpos impedem que os antígenos se espalhem85,98–104. 

3.2.3 Alvos da autoimunidade: relevância da MOG e MBP 

Um dos indicativos mais comuns da EM é o aumento da quantidade de IgGs 

no líquido cefalorraquidiano105,106. Durante anos de estudo, estes anticorpos têm sido 

explorados como potenciais biomarcadores da EM106. No entanto, os alvos 

moleculares da resposta autoimune ainda não são claros para a comunidade 

científica, especialmente os autoantígenos contra os quais os anticorpos são 

produzidos na resposta humoral30,35,85,107. Proteínas componentes da mielina têm sido 

extensivamente estudadas como alvos primários do sistema imunológico, 

especialmente na resposta mediada por anticorpos107,108. No entanto, resultados têm 

mostrado que não apenas a mielina, mas quase todo o SNC pode ser reconhecido 

pelas referidas biomoléculas35,107.  

O candidato a autoantígeno mais estudado na literatura em termos de doenças 

desmielinizantes é a proteína MOG, conhecida como encefalitogênica e alvo de 

anticorpos desmielinizantes em modelos animais bem como em pacientes portadores 

de importantes doenças do SNC83,109,110. A MOG é uma proteína da superfamília das 

imunoglobulinas, com 28 kDa e composta por 245 aminoácidos46. Esta proteína é 

expressa apenas no SNC e é encontrada em oligodendrócitos e na bainha de mielina, 

representando uma pequena parcela das proteínas contidas na mielina46,47. A função 

exata desempenhada pela MOG permanece desconhecida, no entanto, sua expressão 

tardia no SNC sugere um possível papel na compactação e manutenção estrutural da 

mielina, assim como na maturação dos oligodendrócitos33,47,111. Apesar da função 

desempenhada no SNC, o papel da MOG como alvo no processo de desmielinização 

tem sido bastante investigado33,102,112,113. Estudos apontam para a associação da 

imunoglobulina anti-MOG a várias doenças, como ADEM114,115, EM infantil116,117, 

alguns casos específicos de EM em adultos, os quais envolvem padrão de lesão 

II118,119 e NMOSD120,121. 

A relação da MOG com processos de desmielinização, especialmente aqueles 

acometidos na EM, provém de estudos baseados em modelos animais, especialmente 

a EAE45,46. Esta têm sido amplamente utilizada como modelo animal da EM em que, 
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pela imunização de animais com componentes da mielina, um processo inflamatório 

fortemente orquestrado por linfócitos T acomete o encéfalo destes animais, com 

produção e ação de anticorpos anti-mielina46. A EAE apresenta elevada 

complexidade e não reproduz a EM em sua totalidade, mas tem auxiliado de forma 

ampla no entendimento do papel da MOG como possível alvo da resposta 

imunológica46. Com base nos estudos envolvendo a EAE, a MOG pode estar 

compreendida nos processos de autoimunidade do SNC de duas maneiras principais: 

(a) linfócitos T específicos contra a MOG iniciam a inflamação no SNC; e (b) 

anticorpos anti-MOG potencializam o processo de desmielinização33. 

Ainda que os dados obtidos pela aplicação do modelo EAE tenham sido 

muito esclarecedores à comunidade científica, os estudos envolvendo o anti-MOG 

em pacientes com EM têm apresentado resultados controversos que levam à 

redefinições frequentes na literatura com relação à sua importância e potencialidades 

na área45,122. Anticorpos anti-MOG são reportados com mais frequência em EM 

infantil que em pacientes adultos54. Em adultos, estudos demonstraram a presença de 

anticorpos anti-MOG apenas em pacientes acometidos por EM com lesões padrão II, 

caracterizadas por deposição de anticorpos e componentes do complemento bem 

como infiltração de linfócitos B54,118,119,123,124.  

Outro possível candidato a autoantígeno muito investigado é a proteína MBP, 

a qual é a segunda proteína mais abundante, sendo equivalente a 30% das proteínas 

totais da mielina49,125. A MBP apresenta uma sequência de aminoácidos altamente 

conservada e pode ser encontrada tanto na mielina do SNC quanto na periferia48,49. 

Esta proteína possui várias isoformas sendo que as apresentações clássicas vão de 14 

a 21,5 kDa. No SNC adulto, há a predominância da isoforma de 18,5 kDa48. Embora 

a função desta proteína esteja relacionada à manutenção estrutural da mielina, 

hipóteses apontam para importantes papéis da MBP em redes metabólicas tanto nos 

oligodendrócitos quanto na bainha de mielina em si125,126.  

As lesões no SNC de pacientes, identificadas na forma de placas na 

ressonância magnética, indicam pontos de desmielinização48,127. Neste contexto, as 

placas refletem que, em nível molecular, mudanças importantes já ocorreram na 

bainha de mielina destes pacientes48. Dentre estas mudanças, a composição lipídica 

da mielina mostra-se alterada, bem como modificações pós-traducionais da MBP são 
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evidentes48,128–130. As mudanças observadas na proteína MBP, de um modo geral, 

além de alterar a estrutura da bainha de mielina, contribuem para a apresentação da 

MBP como antígeno, já que o perfil de cargas diferente na proteína provoca a 

exposição de epítopos imunodominantese, como o MBP85-99, o que contribui para o 

início e manutenção da resposta autoimune em EM129,130. 

Outras proteínas da mielina, como a PLP, a mais abundante da mielina, e a 

MAG também se mostram passíveis de serem reconhecidas por autoanticorpos35,88. 

Além das proteínas, lipídeos formadores da mielina, componentes dos 

oligodendrócitos, de axônios e dos neurônios (como neurofilamentos, tubulina e 

contactina-2), e próprios linfócitos e macrófagos foram reportados como alvos de 

autoanticorpos35,95,96.  

De uma forma geral, os dados apresentados nos estudos, especialmente no 

caso das proteínas da mielina como autoantígenos, mostram-se inconclusivos, o que 

pode também estar relacionado à heterogeneidade da EM54,85,131. No entanto, esta 

limitação na obtenção e reprodutibilidade dos resultados pode ser estar estreitamente 

relacionada às limitações das aproximações bem como dos equipamentos utilizados 

nas investigações, o que baseia a necessidade do desenvolvimento e aplicação de 

novas abordagens, com maior precisão e resolução, para aferir com propriedade a 

respeito dos autoantígenos representativos da EM36,64. 

 

3.3 Estudo e descrição de anticorpos: abordagens computacionais 

 

3.3.1 Estrutura tridimensional de anticorpos 

Os anticorpos são proteínas altamente especializadas secretadas por linfócitos 

B ativados e diferenciados em plasmócitos73,132. Basicamente, estas proteínas são 

idênticas aos receptores de linfócito B (BCR), sendo muitas vezes referidas como 

formas secretadas destes receptores132. De natureza proteica, estes apresentam-se 

como polímeros formados pela repetição de unidades fundamentais denominadas 

aminoácidos133,134. Os aminoácidos são estruturas formadas por um átomo de 

hidrogênio um grupo carboxila (‒COO), um grupo amino (‒NH3) e uma cadeia 

                                                 

eRegião (sequência) de um antígeno reconhecida por grande parte dos linfócitos específicos ao 

referido antígeno73. 
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lateral (característica de cada tipo de aminoácido) ligados a um átomo de carbono 

denominado carbono-alfa (Cα)133–135. Ao todo, há 22 tipos de aminoácidos 

disponíveis, os quais diferem-se entre si pelas propriedades da cadeia lateral135. Para 

formar a estrutura proteica, os aminoácidos se ligam covalentemente formando as 

ligações peptídicas134,136 (Figura 8). A associação de vários aminoácidos forma uma 

cadeia peptídica e, quando em ligação com outros aminoácidos, dada a desidratação 

sofrida, estes aminoácidos são, então, referidos como resíduos136 (Figura 8). 

 

 

Figura 8 - Formação da ligação peptídica entre dois aminoácidos. As cadeias laterais 

dos aminoácidos são representadas pela letra R. 

 

A estrutura típica de uma proteína envolve quatro níveis organizacionais: (1) 

a estrutura primária, referente à sequência de aminoácidos que compõem a cadeia 

peptídica; (2) a estrutura secundária, que envolve o arranjo espacial local dos 

resíduos de uma cadeia peptídica resultante da interação entre resíduos vizinhos, 

formando padrões característicos na estrutura proteica, como α-hélices e folhas β; (3) 

a estrutura terciária, característica da interação de resíduos mais distantes na cadeia 

polipeptídica, geralmente provenientes de diferentes padrões de estrutura secundária, 

a qual gera a disposição espacial tridimensional da proteína; e (4) a estrutura 

quaternária, própria de proteínas com mais de uma cadeia peptídica, também 
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denominadas de subunidades, referente à conformação resultante da interação entre 

as cadeias componentes (Figura 9)133,134. 

 

 

Figura 9 - Níveis estruturais de uma proteína representados de acordo com a 

estrutura da IgG137. 

 

3.3.2 A molécula de anticorpo 

As moléculas de anticorpo são parte central da imunidade humoral e se 

caracterizam pela disposição de quatro cadeias polipeptídicas em um formato 

característico de "Y"138. Duas cadeias leves (light chain) e duas cadeias maiores 

denominadas pesadas (heavy chain) se dispõem de forma a gerar as três porções 

principais da molécula de anticorpo: duas porções idênticas referidas como 

fragmento de ligação de antígeno (Fab, do inglês Fragment with specific antigen 

binding) e uma porção sem atividade de ligação de antígeno, o fragmento 

cristalizável (Fc, do inglês Fragment crystallizable)139,140. Cada porção Fab do 

anticorpo é formada por uma cadeia leve e parte de uma cadeia pesada e a porção Fc 

é composta apenas de cadeias pesadas132 (Figura 10).  

Uma cadeia leve é composta por um domínio variável (VL, do inglês variable 

light chain) e um domínio constante (CL, do inglês constant light chain) e uma 

cadeia pesada é formada por um domínio variável (VH, do inglês variable heavy 

chain) e três ou quatro domínios constantes (CH, do inglês constant heavy chain) 
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dependendo do isotipof de anticorpo73,139,140 (Figura 10). Considerando escopo desta 

pesquisa, o detalhamento estrutural se limitará ao isotipo IgG.  

 

 

Figura 10 - Estrutura de uma molécula de anticorpo. (A) Representação esquemática 

estrutural evidenciando as cadeias leve (em azul) e pesada (em rosa) e 

suas respectivas regiões constante (C) e variável (V). (B) Estrutura 

tridimensional de uma IgG evidenciando as porções Fab e Fc que 

compõem a molécula. Imagem construída com base em Elgert et al.139 e 

Breithaupt et al.141. 

 

Cada região variável das cadeias pesadas possui três regiões hipervariáveis, 

ou também regiões determinantes de complementaridade (CDR, do inglês 

complementarity determining regions), as alças H1, H2 e H3. Da mesma forma, as 

regiões variáveis das cadeias leve também apresentam tais alças hipervariáveis, 

sendo estas L1, L2 e L373,142. Essas CDRs apresentam-se próximas à extremidade 

amino-terminal da porção Fab, em outras palavras, na extremidade superior dos 

braços do "Y" que descreve o anticorpo73,139.  

A especificidade e o poder de reconhecimento do anticorpo ao antígeno são 

atribuídos às CDRs, enquanto as demais regiões constantes da imunoglobulina 

funcionam como mediadores da ação da molécula, especialmente da ligação ao 

antígeno139,142. Com relação às seis CDRs mencionadas, a H3 possui a maior 

variabilidade e é a porção da molécula com maior contribuição na ligação com o 

                                                 

fOs isotipos ou classes de imunoglobulinas diferem-se entre si pelo tipo de cadeia pesada, as quais 

envolvem cadeias constantes distintas73. 
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antígeno143,144. Cinco das CDRs (L1, L2, L3, H1 e H2) adotam um número limitado 

de conformações distintas, enquanto a alça H3, dada a sua maior hipervariabilidade, 

permanece inclassificável, ou seja, não apresenta a possibilidade de predição de sua 

possível conformação, sendo uma das alças mais críticas de se obter por modelagem 

computacional143–146. 

Adicionalmente, as IgGs podem ser subdivididas em quatro subclasses, 

nomeadas em ordem decrescente de abundância: IgG1, IgG2, IgG3 e IgG473,147. 

Embora as subclasses apresentem uma elevada taxa de conservação dos resíduos, 

estas mostram diferenças em sua região constante (particularmente na região CH2) e 

em sua região de articulação147,148. Cada subclasse de IgG apresenta um perfil 

próprio de ligação ao antígeno, formação de complexo, ativação do complemento, 

estimulação de células efetoras e meia-vida147. 

A interação antígeno-anticorpo apresenta elevada especificidade e 

afinidade142,149. Desta forma, considerando suas características de 

biorreconhecimento, os anticorpos, bem como sua interação com os antígenos, têm 

sido muito explorados em pesquisa de doenças150–152, no desenvolvimento 

farmacêutico153–156, bem como no desenvolvimento de biossensores de alta 

especificidade157–159. Desta forma, o estudo dos anticorpos, envolvendo sua 

caracterização estrutural e detalhamento preciso da interação destas moléculas com 

os antígenos-alvo mostra-se crucial para o desenvolvimento científico e tecnológico 

das áreas relacionadas160.  

No entanto, apesar das décadas de caracterização e descrição dos anticorpos, 

a comunidade científica ainda conta com algumas lacunas no entendimento destas 

biomoléculas, principalmente no que diz respeito às características estruturais e 

físico-químicas que regem o reconhecimento e interação com o elemento 

antigênico142,160. Uma das formas mais adequadas de estudar uma interação em nível 

atômico se baseia na obtenção da estrutura tridimensionalg de complexos antígeno-

anticorpo160. Por intermédio da aplicação de algoritmos específicos, considerando o 

poder computacional da atualidade, técnicas computacionais têm se tornado 

                                                 

gCoordenadas nos eixos x, y e z que descrevem a posição de cada átomo componente da molécula em 

estudo. 
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importantes fontes de caracterização estrutural de complexos intermoleculares, 

particularmente aqueles de natureza antígeno-anticorpo160.  

 

3.3.3 Caracterização e modelagem da estrutura de anticorpos 

O aumento das aplicações científicas de anticorpos, especialmente no 

diagnóstico e tratamento de doenças, levaram ao desenvolvimento de uma série de 

ferramentas de engenharia envolvendo tais biomoléculas161. Neste cenário, algumas 

das principais abordagens englobam a humanização de anticorpos bem como sua 

otimização, a qual inclui refinamento de propriedades como especificidade, afinidade 

e solubilidade161–163. Tais aplicações exigem um conhecimento detalhado da estrutura 

tridimensional das moléculas em estudo, o qual pode ser auxiliado por bancos de 

dados específicos, informações e técnicas experimentais bem como aproximações 

computacionais de predição e modelagem estrutural164.  

Uma série de abordagens está disponível atualmente para auxiliar o 

entendimento das interações antígeno-anticorpo bem como para o planejamento e 

caracterização de experimentos envolvendo anticorpos165. Estruturalmente, métodos 

computacionais e servidores já se mostram disponíveis para: (a) identificação e 

caracterização dos epitoposh e paratoposi no complexo antígeno-anticorpo em estudo; 

(b) identificação dos resíduos de aminoácidos que compõem as CDRs; e (c) predição 

da estrutura tridimensional de anticorpos (Figura 11). 

Com relação à identificação de epitopos e paratopos, esta se mostra útil para 

caracterização de âncoras na estrutura tanto do anticorpo quanto do antígeno que 

fundamentam e mantém o complexo antígeno-anticorpo142,166. No caso dos epitopos, 

a aproximação empregada pelo servidor PEASE (Predicting Epitopes using Antibody 

Sequence)167 mostra-se bastante útil na caracterização estrutural do antígeno. Nesta 

abordagem, a partir das sequências das moléculas de antígeno e anticorpo, análises 

com base no pareamento dos resíduos formadores tanto do antígeno quanto do 

anticorpo, além de outras características da interface antígeno-anticorpo, resultam no 

mapeamento e predição do epitopo no complexo167. Outra ferramenta interessante 

                                                 

hPorção específica de um antígeno macromolecular à qual um anticorpo se liga. No caso de um 

antígeno de natureza proteica, o epítopo é definido pelo peptídeo o qual é ligado pela molécula de 

anticorpo73. 
iResíduos de aminoácidos na estrutura da imunoglobulina que reconhecem e ligam o antígeno166. 
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para identificação de epítopos é o ElliPro (Antibody Epitope Prediction)168, que 

aplica técnicas de alinhamento e modelagem de sequências e estruturas para 

identificação de epítopos antigênicos a partir dos dados dos aminoácidos ou estrutura 

3D do antígeno. No caso da identificação do paratopo, o servidor Paratome 

implementa um algoritmo para a identificação de regiões de ligação de antígeno na 

estrutura do anticorpo considerando dados estruturais disponíveis na literatura166. 

Bases de dados, como o IEDB (Immune Epitope Database)169, também podem 

auxiliar no detalhamento do biorreconhecimento mediado pelo anticorpo. 

 

 

Figura 11 - Abordagens computacionais úteis na caracterização da estrutura de 

anticorpos. 

 

A identificação das CDRs, ou também alças hipervariáveis, na estrutura dos 

anticorpos apresenta grande relevância na caracterização da interação antígeno-

anticorpo e também pode ser assistida por servidores específicos. O abYsis170 é um 

servidor avançado de detalhamento humoral, o qual é integrado a importantes bases 

de dados acerca da estrutura, sequência e informações básicas sobre anticorpos, 
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possibilitando uma série de análises da estrutura destas moléculas, dentre estas a 

identificação das CDR na porção Fab dos anticorpos de interesse. Esta identificação 

é feita de acordo com bases de dados e informações disponíveis na literatura sobre a 

região de ligação do antígeno, a qual compreende as alças CDR170. 

Com relação à obtenção da estrutura tridimensional de anticorpos, esta pode 

ser realizada experimentalmente, no entanto, aproximações derivadas da modelagem 

por homologia são aplicadas com mais frequência161. A modelagem por homologia é 

o método computacional mais usado para descrever a estrutura tridimensional de 

proteínas e grande maioria dos servidores disponíveis para predição estrutural fazem 

uso desta técnica para gerar um modelo preciso e total de biomoléculas171.  A 

modelagem por homologia, ou também modelagem comparativa, se baseia no 

conceito de homologia entre proteínas para descrever estruturas desconhecidas com 

base em proteínas similares já descritas experimentalmente172,173. Proteínas 

homólogas são aquelas que compartilham um ancestral comum na escala evolutiva, o 

que embasa o compartilhamento de similaridades estruturais que podem fundamentar 

a construção de modelos de alta resolução172,174.  

A aplicação da modelagem por homologia envolve quatro passos principais: 

(1) busca e seleção de estruturas homólogas já descritas em banco de dados 

específicos a serem usadas como molde; (2) alinhamento das sequências de resíduos 

da estrutura alvo da modelagem e dos moldes; (3) construção do modelo 

tridimensional da molécula alvo da modelagem com base nas similaridades com os 

moldes; e (4) otimização e validação do modelo estrutural obtido161,172,173. No caso 

da modelagem de anticorpos, esta se mostra uma tarefa árdua e complexa, tendo em 

vista, principalmente, a descrição das alças CDR, a qual se mostra muito difícil e 

trabalhosa144,160.  

Computacionalmente, várias aproximações são possíveis para a descrição 

estrutural de anticorpos, como o servidor PIGS (Prediction of ImmunoGlobulin 

Structure)175 e o Rosetta Antibody176,177. Basicamente, a descrição da estrutura do 

anticorpo se baseia em modelagem comparativa, envolvendo duas etapas principais: 

(1) descrição da parte conservada do anticorpo com base em estruturas similares em 

bancos de dados estruturais; e (2) modelagem das alças hipervariáveis com base nas 
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classes canônicas estruturais que estas regiões podem assumir de acordo com estudos 

de Chothia e Lesk178.  

A comparação estrutural dos anticorpos mostra que todas as alças 

hipervariáveis, com exceção da H3, originam um número limitado de formas, as 

quais estão agrupadas nas denominadas classes canônicas164. Uma classe canônica, 

assim, é composta por um conjunto de alças que assumem conformações similares164. 

Neste sentido, a estrutura destas alças é determinada com base nas classes canônicas 

considerando-se identidade de resíduos-chave da estrutura-alvo com as classes 

canônicas bem como o número de resíduos da alça a ser descrita164,179. No caso da 

CDR-H3, dada a sua variabilidade em termos de comprimento e sequência, esta 

apresenta apenas duas estruturas canônicas que definem somente uma região da 

alça179. O restante da alça é, assim, descrito usando aproximações padrões de 

modelagem de alças proteicas, o que impacta diretamente na precisão da estrutura 

obtida175,179. Após etapas de modelagem, refinamento e minimização de energia 

estrutural, é obtido o modelo 3D descritivo do anticorpo160,175–177.  

 

3.3.4 Docking molecular 

Na ausência dos dados de estruturas experimentais que descrevam o 

reconhecimento antígeno-anticorpo, uma alternativa bem aceita pela comunidade 

científica envolve métodos de docking molecular proteína-proteína180. A descrição e 

caracterização estrutural do complexo antígeno-anticorpo realizada pela aplicação de 

ferramentas de docking molecular envolve a busca pela orientação favorável  da 

molécula ligante, o antígeno, em relação à molécula receptora, o anticorpo, quando 

estas formam um complexo estável (Figura 12)160.  

Dadas as coordenadas estruturais do ligante e da molécula receptora, o 

problema de docking resume-se na predição da correta associação entre estas 

moléculas181. A estrutura que descreve o complexo receptor-ligante mais adequada 

do ponto de vista biológico é aquela que envolve menor energia (mais 

energeticamente favorável)160,165,182. Desta forma, o problema de docking pode ser 

dividido em duas abordagens principais: (1) descrição da orientação assumida pela 

molécula ligante no sítio de ligação da molécula receptora por intermédio de um 

algoritmo de buscas conformacionais que promove uma varredura da estrutura do 
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anticorpo pela molécula do antígeno; e (2) identificação da conformação do antígeno 

em relação ao anticorpo com a mínima energia de ligação por meio de uma função de 

scoring183–185. 

 

 

Figura 12 - Obtenção do complexo antígeno-anticorpo por estratégias de docking 

molecular. 

 

As possíveis conformações são geradas computacionalmente mediante ao 

acoplamento sucessivo da estrutura do antígeno à estrutura do anticorpo184,185. Nesta 

situação, a descrição das energias de ligação antígeno-anticorpo é essencial para a 

determinação das conformações, a qual é realizada com base na energia livre de 

ligação de Gibbs (∆Glig) (Equação 1)183,184:  

∆𝐺𝑙𝑖𝑔 = ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆                                                                                   (1) 
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onde ∆H corresponde à variação de entalpia do sistema, T é a temperatura absoluta e 

∆S equivale à variação de entropia. 

 A resolução do problema de docking deve necessariamente envolver um 

procedimento de busca eficiente e uma boa função de scoring181. O algoritmo de 

buscas deve ser rápido e efetivo ao cobrir o espaço conformacional bem como a 

função de scoring deve ser rápida o suficiente para ser aplicada num grande número 

de potenciais soluções para o complexo e deve classificar de forma efetiva as 

conformações, permitindo a seleção da mais adequada181. 

As funções de scoring, ou também chamadas de funções de avaliação, 

envolvem três classes principais: (a) baseadas em campos de força, que utilizam 

termos de interação derivados de fenômenos físico-químicos para avaliação da 

energia do sistema; (b) empíricas, que envolvem a soma de conjuntos de funções 

parametrizadas que reproduzem dados experimentais; e (c) aquelas que consideram 

dados estatísticos baseados em informações experimentais de complexo proteína-

ligante para definir interações favoráveis e, assim, classificar o conjunto de 

conformações183,184. Assim, o complexo mais bem avaliado com relação ao score de 

energia de interação é o mais representativo do sistema. 

 

3.3.5 Simulações de dinâmica molecular 

A dinâmica da interação antígeno-anticorpo pode ser estudada por métodos 

computacionais de dinâmica molecular (DM). Na literatura, estas simulações têm 

ganhado espaço, principalmente com relação ao detalhamento das ligações químicas 

ocorrendo na interface antígeno-anticorpo que mantêm o complexo, como as ligações 

de hidrogênio, muito importantes neste tipo de interação186–188.  

O desenvolvimento da computação científica de alta performance das últimas 

décadas forneceu ferramentas importantes para o estudo de componentes e processos 

celulares em detalhes da escala entre um átomo e um organismo inteiro (Figura 

13)189. A evolução da DM nas últimas três décadas permitiu o funcionamento desta 

como um "nanoscópio computacional" capaz de fornecer suporte ao estudo dos 

fenômenos celulares em detalhes atômicos (ou em dimensões bem próximas)189,190. 
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Figura 13 - Escala biomolecular associada aos variados níveis de descrição em 

simulações computacionais. Adaptado de Perilla et al.189. 

 

A DM fornece o detalhamento de movimentos de moléculas em função do 

tempo e foi pioneiramente aplicada por Alder e Wainwright no final da década de 

50191–193. Este detalhamento é realizado com base nas leis da Mecânica Clássica em 

que as equações de movimento de Newton são resolvidas para um sistema contendo 

n átomos (Equação 2)184,194. Os átomos componentes do sistema molecular são 

considerados partículas dotadas de carga capazes de interagir entre si, as quais são 

mantidas unidas por forças específicas184,194. 

𝐹𝑖 = 𝑚𝑖𝑎𝑖 = 𝑚𝑖
𝜕²𝑟𝑖

𝜕𝑡²
, 𝑖 = 1, 2, 3, … , 3𝑛         (2) 

 Na Equação 2, Fi corresponde à força interagindo na partícula i, mi é a massa 

da partícula i, ai equivale à aceleração da partícula i, a qual corresponde à segunda 

derivada da sua posição ri, e t conota o tempo. Cabe ressaltar que, em todos os 

cálculos, são considerados os componentes x, y e z das grandezas vetoriais 

envolvidas.  

Considerando a força Fi como o gradiente de energia potencial (V), esta pode 

ser expressa conforme a Equação 3195: 

𝐹𝑖 = −𝛻𝑉 =
−𝜕𝑉

𝜕𝑟𝑖
            (3) 

Com base na Equação 3, a descrição das forças num sistema de n átomos 

requer o cálculo do gradiente de energia potencial V. Esta energia potencial é 

definida em DM com base num campo de força, o qual é descrito como a soma de 
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uma série de potenciais de interação intra e intermoleculares que acometem os 

átomos constituintes do sistema194,195. Pelo campo de força, a energia potencial total 

(Vtotal) é obtida pela soma de um conjunto de potenciais ligados e não ligados 

descritivos das interações entre os átomos (Equação 4)194. 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑑 + 𝑉𝜃 + 𝑉𝑈𝐵 + 𝑉𝜑 + 𝑉𝜔 + 𝑉𝐿𝐽 + 𝑉𝐶                                (4) 

O campo de força define as funções de energia potencial em duas classes 

principais: (a) os potenciais ligados, que envolvem potencial linear (Vd), o potencial 

angular (Vθ), o potencial de Urey-Bradley (VUB), o potencial torcional ou diedral 

próprio (Vφ) e o potencial diedral impróprio (Vω); e (b) os potenciais não ligados, 

que se referem às interações entre átomos que não estabeleceram uma ligação 

química, mas que estão próximos o suficiente para interagir, envolvendo o potencial 

de Lennard-Jones (VLJ) bem como o potencial de Coulomb (VC)194–196 (Tabela 1). 

Estes últimos são computados a partir de uma lista de átomos vizinhos não ligados, 

atualizada periodicamente de acordo com um determinado raio de corte194–196.  

 

Tabela 1 - Descrição dos potenciais inclusos no campo de força em DM. 

Potencial Descrição 

Linear (Vd) 

Quando em temperatura ambiente, os comprimentos 

das ligações químicas podem oscilar perto de seu 

valor de equilíbrio. Assim, a energia associada ao 

estiramento entre dois átomos ligados i e j é descrita 

pela Equação 5. 

𝑉𝑑 = 𝑘𝑑(𝑑 − 𝑑0)²                                                    (5) 

onde d é o comprimento da ligação entre os átomos i 
e j, d0 é o comprimento de equilíbrio e kd a constante 

de força da ligação química específica ij. 

 

Angular (Vθ) 

Tal como o Potencial Linear, refere-se à energia 

potencial relacionada às oscilações dos ângulos i, j e k 

(Equação 6). 

𝑉𝜃 = 𝑘𝜃(𝜃 − 𝜃0)²                                                    (6) 

θ corresponde ao ângulo entre duas ligações químicas 

consecutivas e kθ a constante para a restituição ao 

ângulo de equilíbrio θ0 entre as ligações ij e jk. 
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Urey-Bradley 

(VUB) 

Potencial incluso em alguns campos de força que 

introduz uma correlação entre comprimento de 

ligação e o potencial angular. O potencial de Urey-

Bradley insere uma ligação virtual entre os átomos i e 

k, cuja descrição é similar ao potencial linear 

(Equação 7): 

𝑉𝑈𝐵 = 𝑘𝑈𝐵(𝑟𝑖𝑘 − 𝑟𝑖𝑘;0)2                                           (7) 

onde kUB é a constante de força de interação Urey-

Bradley, rik é a distância entre os átomos i e k e rik;0 se 

refere à distância de equilíbrio i e k. 

 

Torcional/ 

diedral 

próprio (Vφ) 

Considerando quatro átomos ligados i, j, k e l, o 

ângulo diedro φ refere-se àquele entre os planos 

formados pelos átomos ijk e jkl. Assim, Vφ   (Equação 

8): 

𝑉𝜑 = 𝑘𝜑[1 + 𝑐𝑜𝑠(𝑛𝜑 − 𝛿)]                                     (8) 

onde kφ é a constante que define a altura da barreira 

de torção, n é o número de mínimos para a torção da 

ligação química, φ é o ângulo diedral para a ligação 

central em uma sequência de quatro átomos e 𝛿 o 

ângulo de diferença de fase do ângulo diedral φ. 

 

Diedral 

impróprio 

(Vω) 

Relacionado às deformações dos ângulos de torção 

impróprios, ou seja, aqueles que geram deformações 

fora do plano (Equação 9): 

𝑉𝜔 = 𝑘𝜔(𝜔 − 𝜔0)2                                                  (9) 

sendo kω a constante de força do diedro impróprio, ω 

o ângulo diedral impróprio e ω0 o ângulo diedral 

impróprio de equilíbrio. 

 

Lennard-

Jones (VLJ) 

Envolve a descrição das interações do tipo van der 

Waals (Equação 10). 

𝑉𝐿𝐽 = 휀 [(
𝑅𝑖𝑗

𝑚𝑖𝑛

𝑟𝑖𝑗
)

12

− (
𝑅𝑖𝑗

𝑚𝑖𝑛

𝑟𝑖𝑗
)

6

]                                (10) 

rij refere-se à distância entre os dois átomos, ε à 

profundidade do poço entre a barreira atrativa e 

repulsiva e 𝑅𝑖𝑗
𝑚𝑖𝑛 é a distância em que o potencial de 

Lennard-Jones tem seu mínimo. 

 

Coulomb 

(VC) 

Descreve as interações de cargas entre os átomos i e j 
(Equação 11). 

𝑉𝐶 =
𝑞𝑖𝑞𝑗

𝜀1𝑟𝑖𝑗
                                                                (11) 

qi e qj cargas parciais dos átomos i e j, rij é a distância 

entre os átomos, ε1 a constante dielétrica efetiva do 

meio. 

 

Fontes: Jensen194; Kukol195; Cramer 196, Satoh197 e MacKerell et al.198 
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Os campos de força podem ser obtidos por intermédio de metodologias 

diversas, as quais combinam cálculos quânticos e dados experimentais. A descrição 

dos parâmetros com relação à energia potencial (Equação 4) bem como dos 

potenciais ligados e não-ligados apresentados na Tabela 1 consideraram o campo de 

força Chemistry at HARvard Molecular Mechanics (CHARMM)198–200, o qual foi 

aplicado nos estudos computacionais desta tese. Para a definição completa da função 

de energia potencial do sistema, é necessária a especificação da carga parcial de cada 

átomo do sistema, a conectividade dos átomos, os comprimentos e ângulos de 

ligação específicos de equilíbrio, constantes de força de ângulos e ligações, diedros 

próprios e impróprios do sistema200. 

3.3.5.1 Execução de uma simulação de DM 

A definição de Frenkel e Smit201 ilustra bem uma situação de simulação de 

DM. Este método computacional se assemelha muito aos experimentos reais, os 

quais envolvem: (a) a preparação da amostra a ser estudada; (b) a conexão da 

amostra ao instrumento de medição, como um termômetro, espectrofotômetro ou 

microscópio; (c) medição das propriedades de interesse durante um intervalo de 

tempo; e (d) tratamento dos dados obtidos201.  

No caso de uma simulação de DM, a mesma aproximação é seguida: (a) a 

amostra é preparada, em que o modelo do sistema contendo N partículas é 

selecionado; (b) A conexão com o instrumento de medida é realizada por intermédio 

da configuração dos parâmetros de simulação e minimização de energia do sistema; 

(c) após a adequação do sistema para simulação, as medidas são realizadas num 

determinado intervalo de tempo, com obtenção das energias e, posteriormente, 

valores de força e posição dos átomos em cada passo de tempo; e (d) após a obtenção 

da trajetóriaj de simulação, os parâmetros de interesse são obtidos para descrição do 

sistema numa etapa de tratamento dos dados computacionais201. 

Mais detalhadamente, a partir desta alusão, podemos nos referir ao processo 

de simulação molecular como um experimento computacional, cuja execução se dá 

pelas seguintes etapas202,203:  

                                                 

jConjunto de velocidades e coordenadas de cada átomo do sistema ao longo do intervalo de tempo 

simulado202,203. 
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1) Geração das configurações iniciais, em que a obtenção do modelo para a 

biomolécula é realizada, seja por banco de dados experimentais ou por 

modelagem mediada por programas especializados, e inserido nas moléculas 

componentes do meio de simulação, como por exemplo, no caso de meio 

líquido, é realizada a representação das moléculas de água componentes do 

mesmo;  

2) Otimização da estrutura, ou minimização de energia, na qual a energia de uma 

estrutura é avaliada e as geometrias distorcidas são reparadas pela 

movimentação dos átomos e minimização da energia interna;  

3) Equilibração e termalização do sistema, em que o sistema molecular é levado a 

uma conformação de equilíbrio termodinâmico em valores específicos de 

pressão e temperatura;   

4) Cálculo da energia potencial do sistema de acordo com a posição dos átomos, a 

qual é realizada em função do campo de força; 

5) Obtenção das forças exercidas sobre cada átomo do sistema pela diferenciação 

da energia potencial em relação às coordenadas atômicas;  

6) Atualização das informações atômicas do sistema;  

7) Repetição das etapas 4, 5 e 6 durante o intervalo de tempo especificado; 

8) Obtenção da trajetória da simulação. 

Do ponto de vista computacional, a simulação de DM requer a execução de 

muitas tarefas para que o comportamento do sistema em estudo seja reproduzido 

como um todo194. Neste contexto, as equações de movimento de Newton são 

integradas numericamente ao longo do tempo, com a caracterização da dinâmica das 

partículas componentes do sistema em estudo a cada novo passo de tempo. Este 

passo de tempo, ou também incremento de tempo (∆t), define a frequência de 

atualização das informações do sistema, envolvendo as novas posições atômicas, 

com obtenção dos valores de velocidades e força para cada átomo do 

sistema183,194,195. O passo de tempo geralmente é dado em femtossegundos (fs), que 

representa 10-15 segundos194. Considerando uma simulação de 100 nanossegundos 

(ns, 10-9 s), um número aproximado de 50 milhões de passos de tempo é necessário 

para a reprodução computacional da dinâmica dos átomos do sistema203.  
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Pelo apresentado no parágrafo anterior, é possível observar que uma 

simulação de DM depende de atualizações sequenciais de posições e velocidades dos 

átomos em cada passo de tempo e esta atualização é realizada por algoritmos 

específicos195,204. Alguns dos principais algoritmos usados para este fim são o 

Verlet205, o Velocity Verlet206 e o Leap-Frog207 (ver APÊNDICE A - ALGORITMOS 

PARA SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS desta tese). De uma forma geral, a 

partir das informações iniciais do sistema, especialmente com relação às posições e 

velocidades iniciais de todos os átomos, o algoritmo de DM calcula as forças agindo 

nas moléculas e sequencialmente estima as posições e velocidades de todas as 

moléculas no passo de tempo seguinte197. A partir destas novas informações de 

posição e velocidade dos componentes do sistema em simulação, novamente as 

forças são obtidas bem como as posições e velocidades do próximo passo de 

tempo194,197. Assim, de forma sequencial, a trajetória do sistema vai se formando a 

cada novo passo de tempo, o qual é caracterizado a partir do passo de tempo anterior 

(Figura 14)197,203. 

 

 

Figura 14 - Obtenção da trajetória de simulação de DM pela atualização sucessiva 

dos passos de tempo. 

 

3.3.5.2 Representação do solvente e condições periódicas de 

contorno 

No caso de simulações em meio aquoso, como sistemas proteicos envolvendo 

anticorpos, é necessária a representação do meio, o qual engloba a inserção de 
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moléculas de água durante a construção da caixa de simulação. A utilização do 

solvente é um ponto crítico em simulações computacionais, tendo em vista que esta 

aumenta de forma significativa o tamanho do sistema em estudo, impactando 

diretamente no custo computacional das tarefas em DM e o tempo requerido para 

representação do sistema208,209. Apesar disso, a representação do solvente em DM 

permite a descrição mais precisa do sistema, especialmente de proteínas, 

caracterizando seu comportamento em relação às moléculas do meio bem como as 

propriedades envolvidas209. 

A estimativa das forças na presença das moléculas de solvente pode ser 

comprometida considerando alguns efeitos de superfície208. Desta forma, visando 

eliminar estes efeitos, o sistema molecular em estudo é incluso numa caixa de 

simulação contendo o solvente, a qual recebe um tratamento específico como se esta 

estivesse rodeada por imagens idênticas (Figura 15)197,201,208. 

 

 

Figura 15 - Representação esquemática das condições periódicas de contorno numa 

simulação. 
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Este tratamento envolve considerar a extremidade oposta como continuação 

de cada extremidade da caixa de simulação197. Neste contexto,  quando um átomo do 

sistema ultrapassa uma distância ∆x do limite direito da caixa, este é posto a uma 

mesma distância ∆x à direita do limite esquerdo da caixa, mantendo o número de 

partículas da caixa constante (Figura 15)197. Esta reprodução permite o cancelamento 

dos efeitos de superfície presentes nos limites da caixa de simulação, permitindo 

simulação do sistema em solução com correta estimativa de força em todos os 

átomos197. Na representação da Figura 15, o rcorte se refere ao raio de corte para 

computação da interação do átomo com os átomos vizinhos na caixa de 

simulação197,210. 

3.3.5.3 Ensembles e controle de parâmetros de uma simulação 

Ao considerarmos sistemas reais, uma série de propriedades microscópicas 

levam a uma característica macroscópica observável. Nesta situação, há inúmeras 

combinações de propriedades microscópicas que juntas podem resultar nas mesmas 

propriedades macroscópicas211. Exemplificando o apresentado, se a temperatura de 

um sistema for relacionada a uma média de energia cinética apresentada pelas 

partículas componentes deste sistema, há várias maneiras de se obter as velocidades 

das partículas de acordo com a energia cinética total, todas estas resultando na 

mesma medida de temperatura. Assim, cada maneira de obtenção das velocidades 

refere-se a um estado microscópico diferente e único211. 

O conceito de ensemble originalmente introduzido por Gibbs deriva da ideia 

apresentada no parágrafo anterior, sendo este definido como um conjunto de sistemas 

descritos pelo mesmo grupo de interações microscópicas, compartilhando um 

conjunto em comum de propriedades macroscópicas, como a mesma energia total, 

volume e número de moléculas211,212. No caso das simulações, um ensemble refere-se 

a um conjunto de réplicas do sistema molecular em estudo que diferem-se entre sim 

nas atribuições das coordenadas e do momento às partículas183,211,212. Com a 

definição de um ensemble, as propriedades macroscópicas são calculadas pelas 

médias apresentadas pelas réplicas do conjunto183,211. Uma grande variedade de 

propriedades podem ser caracterizadas por ensembles, como temperatura, pressão, 

estrutura média, entre outras183,211. 
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Nos ensembles, alguns parâmetros podem ser mantidos constantes de forma 

concomitante, como pressão, temperatura e volume do sistema, visando o controle da 

simulação. Uma série de métodos pode ser aplicada para controle de parâmetros num 

ensemble. No caso da temperatura, um método muito utilizado é o termostato de 

Langevin. Neste método, é considerado que o sistema está imerso em um conjunto de 

partículas friccionais de tamanho menor cuja dinâmica é descrita pelas Equações 12 

e 13213,214. Desta forma, a cada passo de tempo, as partículas do sistema sofrem a 

ação de uma força de viscosidade, a qual advém das velocidades e coeficiente de 

fricção do sistema, além de forças aleatórias resultantes de uma série de colisões 

simuladas entre as partículas do sistema e as partículas menores do banho térmico213. 

𝜕𝑟𝑖

𝜕𝑡
=

𝑝𝑖

𝑚𝑖
            (12) 

𝜕𝑝𝑖

𝜕𝑡
= 𝐹𝑖 − 𝛾𝑖𝑝𝑖 + 𝑓𝑖            (13)  

Nas equações 12 e 13, ri e pi equivalem à posição e momento da partícula i, 

respectivamente, mi se refere à massa da partícula i, Fi é a força agindo na partícula i, 

γi é o coeficiente de fricção e fi representa uma força aleatória com dispersão σi 

relacionada ao coeficiente de fricção γi via Equação 14215,  

𝜎𝑖
2 =

2𝑚𝑖𝛾𝑖𝑘𝐵𝑇

∆𝑡
                                                                                                                   (14) 

onde ∆t é o passo de tempo usado em DM para integrar as equações de movimento, 

kB refere-se à constante de Boltzmann e T é a temperatura. Desta forma, a força 

aleatória fi está relacionada à temperatura do sistema215. 

No caso da pressão do sistema, visando a manutenção deste parâmetro num 

ensemble, o volume do sistema deve flutuar211. Em conjunto com as condições 

periódicas de contorno, a caixa de simulação é acoplada a um “pistão” imaginário 

que comprime ou deixa o sistema expandir em resposta a flutuações na pressão 

interna do sistema durante a simulação, de forma que a pressão externa exercida 

mecanicamente pelo pistão e a pressão interna da caixa se igualem211. Assim, a 

pressão do sistema é controlada ajustando-se dinamicamente o tamanho da caixa de 

simulação e reescalando todas as coordenadas atômicas durante a simulação216.  
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3.3.5.4 Descrição das cargas eletrostáticas do sistema 

Outro ponto importante durante a condução de uma simulação de DM é o 

tratamento das interações de longo alcance e sua contribuição à energia potencial de 

um sistema com condições periódicas de contorno. Um protocolo amplamente 

utilizado para este fim é o método de Ewald201,217. Considerando um sistema 

molecular constituído de N partículas positivamente e negativamente carregadas, as 

quais estão localizadas numa caixa de simulação com condições periódicas de 

contorno, quando eletricamente neutro, ou seja, o somatório das cargas for 

equivalente a zero (∑ q = 0i ), a contribuição de Coulomb (Vc) à energia potencial é 

dada pela Equação 15201: 

𝑉𝐶 =
1

2
∑ 𝑞𝑖

𝑁

𝑖=1

𝜙(𝑟𝑖)                                                                                                               (15) 

onde qi se refere à carga da partícula i, ϕ(ri) representa o potencial eletrostático na 

posição da partícula i (Equação 16)201.  

𝜙(𝑟𝑖) = ∑  

𝑁

𝑖=1

∑
𝑞𝑗

|𝑟𝑖𝑗 + 𝑛𝐿|
                                                                                                (16)

′

|𝑛|

 

Na Equação 14, n representa a imagem periódica, L representa as dimensões 

da caixa de simulação, qi  e qj representam, respectivamente, as cargas das partículas 

i e j. O apóstrofo indica que a soma envolve todas as imagens periódicas n e todas as 

partículas j, exceto no caso de i = j se n = 0. Desta forma, são consideradas as 

interações da partícula i com todas as imagens periódicas, exceto com ela mesma216. 

No entanto, as Equações 15 e 16 não podem ser aplicadas em uma simulação 

considerando que estas são condicionalmente convergentes, dependendo da forma 

como as imagens periódicas são consideradas. Desta forma, num sistema de cargas 

neutras, o método de somas de Ewald substitui a Equação 15 por um conjunto de 

séries que convergem rapidamente no espaço real e recíproco (imaginário ou de 

Fourier), conforme mostrado (Equação 17)201,216,218,219. 

ϕ(r) =
1

𝑟
=  

𝑓(𝑟)

𝑟
+  

1 − 𝑓(𝑟)

𝑟
= ϕrecíproco(r) + ϕreal(r)                                        (17) 
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A soma de Ewald considera que cada carga do sistema é cercada por uma 

distribuição de cargas opostas, de forma a neutralizá-la. Esta distribuição de cargas 

opostas limita o número de interações entre partículas para uma distância mais 

curta201,218. Variantes do método de Ewald mostram-se eficientes com relação à 

precisão e velocidade de processamento183. Um exemplo é o Particle Mesh Ewald 

(PME)220, o qual aplica um esquema de interpolação para gerar uma aproximação 

para a densidade de carga atômica do sistema e está incorporado ao pacote 

Nanoscale Molecular Dynamics (NAMD)183,216. 
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4 MÉTODOS 

As atividades de descrição computacional da resposta humoral da IgG anti-

MOG e a proteína MOG bem como da IgG anti-MBP e o peptídeo MBP85-99 

ocorreram conforme a aplicação das seguintes etapas: (1) obtenção e refinamento das 

estruturas de cada componente dos complexos auxiliada por bancos de dados de 

estruturas tridimensionais e execução de tarefas de modelagem estrutural; (2) 

construção dos sistemas de simulação, em que a estrutura tridimensional obtida e 

refinada para cada complexo foi inserida numa caixa de simulação contendo 

moléculas de solvente; (3) simulação de DM, em que a evolução temporal do 

comportamento de cada complexo foi descrita computacionalmente; e (4) descrição 

das forças de desprendimento (ou forças de adesão) entre os componentes de cada 

sistema em estudo, mediada pela condução de simulações de dinâmica molecular 

direcionada (SMD, do inglês Steered Molecular Dynamics) para comparação com 

experimentos de AFM envolvendo os mesmos sistemas. 

Cabe salientar que, para fins de organização desta tese, durante a descrição 

dos protocolos desenvolvidos e aplicados, os sistemas tratados computacionalmente 

foram abordados de forma separada e referidos como: (a) sistema 1 – composto pelo 

complexo formado entre o domínio externo da proteína MOG e o anticorpo 

específico anti-MOG; e (b) sistema 2 – composto pelo complexo formado entre o 

peptídeo imunogênico MBP85-99 e o anticorpo específico anti-MBP85-99. A utilização 

do referido peptídeo da MBP ao invés da estrutura como um todo, conforme 

realizado no caso da proteína MOG, foi impossibilitada devido a ausência de dados 

estruturais acerca desta molécula. Desta forma, em consonância com as análises 

experimentais em andamento no Grupo de Pesquisa em Nanoneurobiofísica (GNN), 

as etapas de pesquisa foram conduzidas considerando o reconhecimento deste 

importante peptídeo na literatura de doenças desmielinizantes221,222. 

 

4.1 Obtenção, modelagem e refinamento das estruturas de interesse 

4.1.1 Sistema 1: complexo anti-MOG e domínio externo da MOG 

A estrutura 3D inicial do complexo antígeno-anticorpo foi obtida com base 

nos dados cristalográficos da interação entre a porção Fab da IgG anti-MOG e o 

domínio externo da proteína MOG descritas por Breithaupt et al.141 e disponíveis no 
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PDB sob o código PDB 1PKQ. Algumas modificações prévias à construção da caixa 

de simulação foram realizadas na estrutura do complexo, as quais incluíram a adição 

de resíduos perdidos em cristalografia bem como átomos de hidrogênio segundo o 

protocolo de Franca et al.223 e Ierich et al.224. 

4.1.2 Sistema 2: complexo anti-MBP85-99 e peptídeo MBP85-99 

Após uma busca realizada nos bancos de dados específicos, poucas 

informações foram obtidas acerca do sistema 2 de interação. Para o estudo do 

complexo anti-MBP e peptídeo imunogênico MBP85-99, a estrutura do peptídeo 

descrita nos estudos de Smith e colaboradores225, disponível no PDB sob o código 

PDB 1BX2, foi tomada como base na execução do presente estudo. Com a ausência 

de dados estruturais que pudessem descrever o anticorpo anti-MBP, especialmente 

aquele específico contra o peptídeo imunogênico em estudo, foi necessária a 

aplicação de uma estratégia nova baseada em mutações computacionais em 

estruturas disponíveis na literatura para descrição da estrutura do anticorpo de 

interesse.  

O protocolo de obtenção do anticorpo anti-MBP85-99 foi baseado na realização 

de mutações pontuais em resíduos das CDRs selecionados em uma estrutura 

tridimensional da IgG de forma a torná-la específica contra o antígeno em questão. 

Por intermédio de variações no protocolo de mutação de CDRs descrito 

preliminarmente por Atiqah Abdul-Karim et al. (2015)226, foi definido um protocolo 

inicial de obtenção de estruturas tridimensionais de anticorpos com base em técnicas 

de mutação computacional (Figura 16). O protocolo computacional aplicado se 

dividiu em oito passos principais até a obtenção de um modelo representativo do 

sistema. No fluxograma da Figura 16, as etapas de obtenção estrutural estão 

agrupadas em cores diferentes de acordo com o método computacional utilizado.  

Passo 1: seleção de uma estrutura 3D inicial representativa do anticorpo a ser 

considerada como base para a obtenção do anti-MBP, considerando critérios 

específicos sobre: (a) o isotipo de imunoglobulina-alvo; (b) a subclasse de interesse; 

e (c) as propriedades do antígeno-alvo. Este passo foi realizado com base nos dados 

estruturais disponíveis no repositório on-line PDB. 

Passo 2: identificação de resíduos na região de interação com contribuições 

significativas durante a interação com o antígeno seguida da seleção dos resíduos a 
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serem mutados por ordem de contribuição na interação em questão. As tarefas 

envolvidas neste passo foram guiadas por informações disponíveis sobre a estrutura-

base do anticorpo no repositório específico PDBSum227–229. 

Passos 3 e 4: mutação por substituição dos resíduos selecionados pela 

aplicação do programa específico Interactive Mutator, desenvolvido com base na 

adaptação de um script computacional próprio do MODELLER230–232 denominado 

Mutate Model233,234. Este programa permite aplicação do MODELLER como 

ferramenta de mutação de um conjunto de resíduos selecionados seguido da 

minimização e otimização das coordenadas atômicas da estrutura gerada. Cabe 

ressaltar que adaptações no script original capacitaram o programa a selecionar os 

resíduos substituintes de forma aleatória dentre os aminoácidos existentes nos 

programas de modelagem.  

Passo 5: geração de um número específico de modelos mutantes a partir da 

estrutura inicial pela aplicação do programa de mutação Interactive Mutator. Desta 

forma, 20 modelos preliminares candidatos a anti-MBP foram obtidos e subsidiaram 

as etapas de avaliação e refinamento estrutural. 

Passo 6: avaliação da afinidade dos modelos gerados com o antígeno-alvo, 

ou seja, o peptídeo MBP85-99, pela aplicação de estratégias de docking molecular. As 

análises de docking foram realizadas por intermédio da aplicação do programa 

Autodock Vina235, com a caixa de buscas posicionada na região de interação na parte 

superior da porção Fab dos mutantes, conforme segue: (i) dimensões da caixa em x, 

y e z definidas como 90, 46 e 76, respectivamente; (ii) o centro da caixa configurada 

em x = 13.033, y = - 90.421 e z = 58.629; (iii) parâmetro spacing usado foi de 1.0 Ǻ; 

e (iv) o parâmetro de exaustividade da busca global por conformações foi definido 

como 20, conforme recomendações do Autodock Vina dado o volume do espaço de 

busca ser maior que 27.000 Ǻ. Após a aplicação de estratégias de docking molecular, 

os modelos foram avaliados considerando valores adequados de afinidade de ligação 

menores ou iguais a  6,1 kcal mol-1, o qual representa valores de interação específica 

segundo estudos empregando o Vina para caracterização de complexos envolvendo 

anticorpos236–238.  
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Passo 7: seleção do modelo mais adequado a ser aplicado nas simulações de 

DM do sistema 2 com base nos dados de afinidade com o antígeno obtidos pela 

análise de docking.  

Passo 8: validação do modelo refinado por métodos aplicados em 

modelagem comparativa, mediados pela construção do gráfico de Ramachandran239 

para avaliação da qualidade do empacotamento global do modelo pela aplicação do 

programa PROCHECK240. Finalmente, o modelo descritivo para o anticorpo anti-

MBP foi obtido e subsidiou etapas posteriores de análises do sistema 2. 

 

 

Figura 16 - Fluxograma do protocolo desenvolvido obtenção do modelo da IgG anti-

MBP. 
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4.2 Construção das caixas de simulação para os complexos 

As simulações de DM realizadas para estudo do complexo antígeno-anticorpo 

em doenças desmielinizantes foram realizadas considerando apenas a porção Fab dos 

anticorpos anti-MOG e anti-MBP tendo em vista a ênfase maior no reconhecimento e 

interação com o antígeno que em relação às demais funções do anticorpo. Desta 

forma, considerando o disposto, bem como o tempo de processamento e o custo 

computacional para simulação dos sistemas (ver APÊNDICE B – MODELAGEM 

DA IGG ÍNTEGRA ANTI-MOG), optou-se por explorar a porção Fab durante as 

simulações descritas neste item. 

Após o referido processo de modelagem e refinamento estrutural dos 

sistemas, os complexos foram solvatados com moléculas de água modelo TIP3P241 

por intermédio do plugin solvate contido no VMD 1.9.2242,243. As dimensões da caixa 

de água foram criadas de forma a manter uma camada de água de 13 Å ao redor do 

sistema 1 e 20 Å ao redor do sistema 2 em cada direção da partir do átomo com 

maiores coordenadas nesta direção216. As cargas do sistema foram analisadas para 

verificação da necessidade de adição de contra-íons para neutralização das cargas do 

sistema. Tendo em vista a carga total inicial do sistema 1 muito próxima de 0 

(aproximadamente 5,5 x 10-6 C), não houve a necessidade de uniformização das 

cargas. No caso do sistema 2, uma carga inicial de aproximadamente 4 C foi 

constatada, seguida da inserção de quatro íons cloreto no sistema, de forma a obter 

uma carga total de 3,9 x 10-6 C. A Tabela 2 resume a caixa de simulação construída 

para tratamento computacional de ambos os sistemas moleculares. 

 

Tabela 2 - Descrição dos sistemas simulados. 

Sistema Átomos do 

soluto 

Contra-íons Átomos do 

solvente 

Total 

1 8.447 0 102.726 111.173 

2 6.813 4 142.554 149.371 

 

Além disso, alguns ajustes nos sistemas de interação foram realizados para a 

obtenção das trajetórias. Primeiramente, para ambos os sistemas, o átomo Cα do 



43 

 

 

resíduo número 440 (cisteína – CYS) da cadeia pesada (B) da porção Fab foi 

considerado fixo visando mimetizar computacionalmente a presença da porção Fc da 

IgG num contexto da estrutura íntegra do anticorpo. Adicionalmente, para o sistema 

1, considerando que os dados cristalográficos da MOG se referem ao domínio 

extracelular da proteína, o átomo Cα do resíduo número 121 (fenilalanina – PHE) da 

MOG foi também considerado fixo, mimetizando a presença da MOG intacta na 

membrana plasmática da mielina244. 

 

4.3 Condução das simulações de DM 

Com a caixa de simulação devidamente construída e caracterizada com 

relação às cargas para os dois sistemas, as simulações de DM foram conduzidas para 

os dois complexos separadamente pela aplicação do programa NAMD versão 2.9216 

utilizando o campo de força CHARMM36199 e aceleração GPU (do inglês Graphics 

Processing Unit). 

Os sistemas descritos na Tabela 2 foram minimizados em condições de 

controle de número de partículas, volume e temperatura (ensemble NVT), 

considerando um passo de tempo de 2 fs, raio de corte de 12 Å para tratamento das 

interações de curto alcance, definido com base em estudos similares245,246, e 

aplicação do método PME220 para computar as contribuições de longa distância para 

energia dos sistemas. Após a minimização, a temperatura dos sistemas foi 

gradativamente elevada em passos de 62 K, iniciando em 0 K até atingir a 

temperatura final de 310 K (ver APÊNDICE C – ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO 

DAS ETAPAS DE MINIMIZAÇÃO E SIMULAÇÃO USANDO O NAMD). A 

temperatura de simulação foi definida em 310 K com base em estudos recentes na 

literatura nos quais os sistemas moleculares também continham anticorpos245–249. 

Após atingir energia constante, a simulação então foi conduzida num tempo 

de 200 ns para o sistema 1 e 100 ns para o sistema 2, sob número de partículas, 

pressão e temperatura constantes em ensemble NpT. O controle de temperatura e 

pressão em 310 K e 1 bar, respectivamente, foi realizado utilizando o termostato e 

pistão de Langevin250,251. Valores médios obtidos para o sistema em ensemble NpT 

foram analisados com os programas VMD e Origin versão 8. 
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4.4 Análise das trajetórias de DM 

A análise das trajetórias obtidas por simulações de DM consideraram: (1) 

valores de energia de interação, os quais englobaram a obtenção das energias 

eletrostáticas e de van der Waals referentes à interação das biomoléculas do 

complexo com as moléculas de água da caixa de simulação; (2) formação das 

ligações de hidrogênio, em que o número de ligações de hidrogênio foi quantificado 

tanto para avaliação da solvatação do sistema quanto para caracterização do 

complexo antígeno-anticorpo; (3) formação de pontes salinas, em que o sistema foi 

avaliado com relação à quantificação do número de pontes salinas estabelecidas na 

estrutura das proteínas do complexo; e (4) flutuações conformacionais na cadeia 

principal das proteínas formadoras do complexo, avaliadas em termos da evolução 

temporal dos valores de raiz quadrada do desvio quadrático médio (RMSD, do inglês 

Root-Mean-Square Deviation) das cadeias polipeptídicas em relação às 

configurações iniciais do sistema.  

4.4.1 Obtenção das energias de interação 

Com a finalidade de aferir sobre a estabilidade dos sistemas, em termos de 

energias de interação entre as macromoléculas do complexo antígeno-anticorpo com 

as moléculas de água da caixa de simulação, foi obtida a evolução temporal dos 

valores das energias de interação de van der Waals, eletrostática e total (soma dos 

valores de energia de interação de van der Waals e eletrostática) a partir das 

trajetórias obtida. O cálculo dos respectivos valores de energia foram realizados pela 

aplicação do plugin NAMD Energy252 implementado ao VMD 1.9.2.  

4.4.2 Quantificações das ligações de hidrogênio 

A quantificação das ligações de hidrogênio foi utilizada como parâmetro de 

avaliação para aferições sobre: (a) os efeitos de solvatação do sistema, em que foram 

computadas as ligações estabelecidas entre as biomoléculas formadoras do complexo 

e as moléculas de água da caixa de simulação; e (b) a manutenção do complexo 

antígeno-anticorpo, em que as ligações de hidrogênio estabelecidas entre a porção 

Fab e o antígeno do complexo em análise foram identificadas. O número de ligações 

de hidrogênio foi obtido pela aplicação do plugin HBonds implementado ao VMD 

1.9.2253. O critério para formação de ligação de hidrogênio utilizado considerou que 
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uma ligação de hidrogênio foi formada entre um átomo com hidrogênio ligado a ele 

(o doador – D) e outro átomo (o aceptor) desde que a distância A-D seja menor que a 

distância de corte, tal como o ângulo D-H-A (doador – hidrogênio – aceptor) seja 

menor que o ângulo de corte estabelecido pelo usuário253.  

Para aferir sobre as ligações de hidrogênio no sistema, foi realizado uma 

modificação no protocolo com relação aos valores de corte configurados no Hbonds. 

Esta alteração levou em consideração os estudos de Osajima e colaboradores187,188,os 

quais realizaram a descrição computacional intermediada por simulações de DM para 

vários complexos formados entre a porção Fab e diferentes antígenos. Desta forma, 

para os cálculos do número de ligações de hidrogênio, foram considerados os 

seguintes parâmetros: (i) 3,5 Å para distância de corte A-D e (ii) 60,0º para o ângulo 

entre centros de referência escolhidos no doador e no aceptor. 

4.4.3 Quantificações das pontes salinas 

Para complementar os dados obtidos acerca da estrutura dos sistemas, 

considerando que as pontes salinas são muito importantes na manutenção dos 

padrões tridimensionais das proteínas133,223, estas foram contabilizadas durante o 

tempo de simulação. Para obtenção do número de pontes salinas foi aplicado o 

plugin Salt Bridges implementado ao VMD 1.9.2254. Uma ponte salina foi 

quantificada na trajetória de simulação quando a distância entre qualquer átomo de 

oxigênio de resíduos ácidos e os átomos de nitrogênio de resíduos básicos estivesse 

dentro da distância de corte em ao menos um quadro da trajetória254. A distância de 

corte considerada para quantificação das pontes salinas foi de 3,2 Å entre os átomos 

de oxigênio e nitrogênio, com base em protocolos previamente estabelecidos e 

aplicados pelo nosso grupo de pesquisa em sistemas similares223,224. 

4.4.4 Caracterização da flutuação conformacional 

A flutuação estrutural dos complexos antígeno-anticorpo foi acompanhada 

durante o tempo total de simulação com base na evolução temporal dos valores de 

RMSD. Os cálculos computacionais do RMSD permitiram à caracterização da 

movimentação de todos os átomos do sistema, possibilitando a medida do quanto a 

cadeia principal das biomoléculas variou durante a simulação a partir da 

configuração inicial196. A obtenção dos valores de RMSD neste estudo englobou a 



46 

 

 

cadeia principal da porção Fab dos anticorpos e também dos antígenos (domínio 

externo da MOG e peptídeo imunogênico MBP85-99), para a verificação do 

comportamento de tais biomoléculas num contexto de interação.  

Com relação à porção Fab dos anticorpos de ambos os sistemas, esta teve sua 

dinâmica analisada considerando a flutuação conformacional da: (1) região 

constante; (2) região variável; e (3) as CDR inclusas na região variável. Esta análise 

visou detalhar as contribuições de cada região na variação estrutura da porção Fab 

durante a ligação do antígeno.  Durante todas as análises de RMSD dos sistemas, os 

átomos leves (átomos de hidrogênio) não foram inclusos nos cálculos. 

 

4.5 Obtenção dos valores de energia livre de ligação (∆Glig) dos 

complexos 

A caracterização dos sistemas humorais com relação aos valores de ∆GLig foi 

necessária tendo em vista a maior confiabilidade deste parâmetro para aferições a 

respeito da estabilidade estrutural dos sistemas, bem como da interação antígeno-

anticorpo propriamente dita. Com base na literatura, uma série de estudos disponíveis 

envolvendo a interação antígeno-anticorpo fazem uso de estratégias que combinam 

métodos de mecânica molecular para a descrição de energia e modelos de solvatação 

implícitos, principalmente os métodos de MM-PBSA/GBSA (do inglês Molecular 

Mechanics-Poisson Boltzmann or Generalized Born Surface Area)187,188,255–258. Desta 

forma, para fins de comparação com dados disponíveis na literatura a respeito do 

sistema de natureza antígeno anticorpo, bem como considerando o tamanho do 

sistema em termos de número de átomos, o que impactaria no tempo e custo 

computacional, as aferições a respeito da energia livre de ligação antígeno-anticorpo 

foram realizadas com base no método MM-PBSA259.  

O método de MM-PBSA permite a análise das contribuições de energia 

individuais intermediada pela decomposição da energia livre260. Neste método, a 

energia livre de ligação (∆Glig) entre um ligante (L) e uma molécula receptora (R) 

que formam um complexo (LR) é descrita como261: 

∆GLig = ∆H − T∆S ≈ ∆EMM + ∆Gsol − T∆S     (18) 

∆EMM = ∆Einterna + ∆Eeletrostática + ∆EvdW     (19) 

∆Gsol = ∆GPB + ∆GSA        (20) 
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sendo, na Equação 18, ∆EMM referente às mudanças na energia de mecânica 

molecular referentes à fase gasosa, ∆Gsol a energia livre de solvatação e – T∆S a 

entropia conformacional após a ligação. Na Equação 19, ∆EMM inclui os valores de 

energia interna (∆Einterna, considerando energias de ligações, ângulos e diedros), a 

contribuição eletrostática ∆Eeletrostática e de van der Waals ∆EvdW. Na Equação 20, 

∆Gsol é obtida pela soma da energia de solvatação eletrostática, ∆GPB, que diz 

respeito às contribuições polares, e o componente de solvatação não eletrostático, 

∆GSA, o qual reflete as contribuições não-polares. A contribuição polar, ∆GPB, é 

calculada usando o modelo de Poisson-Boltzmann, enquanto a energia não-polar 

∆GSA é obtida pelo método de área de superfície acessível ao solvente (SASA, do 

inglês solvent accessible surface area)262. Por fim, a mudança na entropia é calculada 

a partir de um conjunto de quadros advindos das simulações de DM259,263. 

O protocolo computacional aplicado considerando o método de MM-PBSA 

para a descrição dos valores de ∆GLig para o sistema 1 e 2 envolveu o estudo de 

quadros da simulação de DM que apresentaram a menor flutuação conformacional 

com base nos valores de RMSD. Ao todo, 15 ns (15.000 quadros obtidos) e 5 ns 

(5.000 quadros obtidos) foram selecionados das simulações de DM realizadas 

anteriormente para a análise de ∆GLig para a simulação do sistema 1 e 2, 

respectivamente. A obtenção de ∆GLig ocorreu com base na média dos valores de 

energias de ligação obtidos para cada 10 ps da trajetória de simulação, seguindo o 

ciclo termodinâmico da Figura 17 e as Equações 21 e 22264–266.  

∆GLig
Água

= ∆GLig
Gás + ∆Gsolv

Ag−Ac
− ∆Gsolv

Ag
− ∆Gsolv

Ac       (21) 

∆GLig
Gás = ∆Einterna + ∆Eeletrostática + ∆EvdW + T∆S     (22) 

O método MM-PBSA foi aplicado por intermédio do plugin Calculation of 

Free Energy (CaFE)264 implementado ao VMD. Trajetórias adicionais requeridas 

para o cálculo do ∆GLig foram obtidas usando o mesmo protocolo descrito para as 

simulações de DM. Os cálculos das contribuições polares por intermédio do modelo 

de Poisson-Boltzmann foram realizados a partir do programa APBS (do inglês 

Adaptive Poisson–Boltzmann Solver)267. 
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Figura 17 - Ciclo termodinâmico para o cálculo de ∆GLig, onde Ag se refere à 

estrutura do antígeno, Ac se refere à estrutura do anticorpo e Ag-Ac se 

refere ao complexo antígeno-anticorpo. Adaptado de Liu e Hou264. 

 

4.6 Simulações de Dinâmica Molecular Direcionada – SMD 

De uma forma geral, a abordagem de SMD envolve uma simulação de DM 

em que uma força externa F é aplicada a um ou mais átomos do sistema biomolecular 

visando induzir a remoção de moléculas de um complexo bem como mudanças 

conformacionais268, conforme mais bem especificado na Equação 23269: 

𝐹 = 𝑘(𝑥0 + 𝑣𝑡 − 𝑥)         (23) 

onde k é a constante de mola, x0 é a posição inicial do átomo puxado, x é a posição 

atual do átomo puxado, v é a velocidade em que o átomo é puxado e t é o tempo.  

Neste trabalho, as simulações de SMD foram realizadas considerando a 

porção Fv da IgG (região variável da porção Fab), que é a região do anticorpo que 

comporta a ligação com o antígeno. No caso do sistema 1, as abordagens de SMD 

envolveram as seguintes configurações: (1) o complexo formado entre o domínio 

externo da MOG e a porção Fv; e (2) a interação entre a porção Fv e o peptídeo 

imunogênico MOG92-106, o qual mostra-se muito importante no reconhecimento 

autoimune da proteína MOG33,270,271 e vem sendo utilizado em experimentos de AFM 

e nanopartículas para as mesmas biomoléculas no GNN (Figura 18).  
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Figura 18 - Modelo esquemático das configurações moleculares exploradas em 

SMD para o sistema 1. (A) Configuração do complexo composto pelo 

domínio externo da MOG e a porção Fv do anticorpo anti-MOG. (B) 

Configuração do complexo composto pelo peptídeo imunogênico 

MOG92-106 e a porção Fv do anticorpo anti-MOG. 

 

Na primeira configuração (Figura 18A), os átomos Cα dos resíduos Arginina 

114 e Serina 337 foram considerados fixos na estrutura da porção Fv do anticorpo. A 

força externa foi aplicada no átomo Cα do resíduo Fenilalanina 121 da estrutura do 

domínio externo da MOG. Na segunda configuração (Figura 18B), os átomos 

considerados fixos foram os mesmos da configuração 1 e a força externa foi aplicada 

no átomo Cα do resíduo Aspartato 92 do peptídeo MOG92-106.  

No caso do sistema 2, dada a ausência de dados cristalográficos do complexo 

antígeno-anticorpo para orientar os cálculos, duas configurações foram consideradas: 

(1) aplicação da força externa na região do grupo carboxila terminal do peptídeo 

MBP85-99 durante sua interação com a porção Fv do anti-MBP modelado; e (2) 

aplicação da força externa na região do grupo amino terminal do peptídeo MBP85-99 

durante sua interação com a porção Fv do anti-MBP modelado (Figura 19). Desta 

forma, na primeira configuração (Figura 19A), os átomos fixos englobaram o Cα dos 

resíduos Arginina 114 e Serina 337 na estrutura da porção Fv do anticorpo. A força 

externa foi aplicada no átomo Cα do resíduo Arginina 99 da estrutura do peptídeo 

MBP85-99. Na segunda configuração (Figura 19B), os mesmos átomos foram 
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considerados, com aplicação de força externa no átomo Cα do resíduo Asparagina 86 

do peptídeo MBP85-99.  

 

 

Figura 19 - Modelo esquemático das configurações moleculares exploradas em 

SMD para o sistema 2. (A) Configuração do complexo composto entre 

o peptídeo MBP85-99 e a porção Fv do anticorpo anti-MBP com 

aplicação de força externa no Cα do resíduo Arginina 99. (B) 

Configuração do complexo composto entre o peptídeo MBP85-99 e a 

porção Fv do anticorpo anti-MBP com aplicação de força externa no 

Cα do resíduo Asparagina 86. 

 

Nas Figuras 18 e 19 a ponta de AFM e o substrato de mica estão indicados em 

posições representativas. Para cada situação do sistema 1 e do sistema 2 foram 

realizadas 20 simulações de SMD, das quais foram calculadas as médias e o desvio 

padrão das forças medidas. Em todas as simulações foi utilizado o tempo total de 3 

ns, com uma constante de 2,15 kcal (mol Å2)-1, correspondente a aproximadamente 

1,5 N/mk, em velocidade constante de 0,00005 Å timestep-1 (0,025 Å ps-1), definidos 

com base em testes computacionais realizados previamente bem como estudo na 

literatura envolvendo sistemas similares273,274. 

 

                                                 

kConsiderando 1 kcal (mol Å2)-1 equivalente a 0,695 N/m272. 
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4.7 Caracterização dos sistemas por Espectroscopia de Força Atômica 

Medidas de AFM com relação às respostas humorais contra as proteínas 

MOG e MBP envolvidas em doenças desmielinizantes foram realizadas como forma 

de corroborar os achados de curvas de força em simulações de SMD. Os 

experimentos de AFM foram realizados em parceria com as doutorandas pelo 

Instituto de Medicina Tropical de São Paulo Pâmela Soto Garcia e Akemi Martins 

Higa utilizando o equipamento da Veeco, modelo Nanoscope V (Veeco Instruments 

Inc, Plainview, Nova York, EUA), sistema Multimode-VS, com pacote PicoForce. 

Para as medidas de AFM, foram utilizadas pontas de nitreto de silício (DNP-10, 

Bruker Nano Inc, Billerica, Massachusetts, EUA) com uma constante de mola 

nominal de 0,24 N/m e raio nominal de 20 nm.  

Primeiramente, as pontas foram esterilizadas por luz ultravioleta e ozônio 

para posterior funcionalizaçãol. Peptídeos MOG92-106, obtidos em parceria com o 

Laboratório de Química e Peptídeos (Instituto de Química – Universidade de São 

Paulo, São Paulo, SP), foram imobilizados sobre uma camada previamente 

construída de (3-aminopropil)trietoxisilano (APTES) e moléculas de polietileno 

glicol (PEG, Sigma-Aldrich®, St. Louis, Missouri, EUA) funcionando como 

espaçadores. O mesmo procedimento foi seguido para os experimentos envolvendo o 

peptídeo MBP85-99 obtido comercialmente (AminoTech Research and Development, 

Diadema, SP). 

Em um protocolo similar, a superfície do substrato de mica (Mica muscovita, 

Ted Pella Inc., Redding, California, EUA), previamente clivadas, foram esterilizadas 

e funcionalizadas com moléculas de IgG anti-MOG92-106 de coelhos (Rheabiotech, 

Campinas, SP) com base no protocolo de imobilização orientada de anticorpos 

utilizando proteína A276. As curvas de força foram obtidas via AFM em meio líquido, 

utilizando tampão fosfato salino (PBS) pH 7,4 (Sigma-Aldrich®, St. Louis, Missouri, 

EUA), e os dados foram analisados usando o programa Origin (OriginLab, 

Northampton, Massachusetts, EUA). O mesmo protocolo foi aplicado para os 

experimentos envolvendo o anti-MBP85-99 de coelhos (Rheabiotech, Campinas, SP). 

                                                 

lModificação química da nanossuperfície para imobilização de biomoléculas nas pontas e substratos 

analisados275. 



52 

 

 

Com relação às medidas controle, estas envolveram: (1) a ponta não 

funcionalizada interagindo com o substrato imobilizado com anticorpos específicos 

(anti-MOG para o sistema 1 e anti-MBP para o sistema 2) e (2) a ponta 

funcionalizada com peptídeos imunogênicos (MOG92-106 no caso do sistema 1 e 

MBP85-99 no caso do sistema 2) interagindo com o substrato funcionalizado com 

anticorpos inespecíficos (anti-glutationa-S-transferase nos experimentos o sistema 1 

e o anti-MOG em experimentos do sistema 2). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Análise computacional aplicada ao Sistema 1 

5.1.1 Flutuação estrutural na formação do complexo antígeno-anticorpo 

Para detalhar a dinâmica da interação antígeno-anticorpo, o complexo 

formado pelo domínio externo da MOG e a porção Fab anti-MOG foi simulado por 

abordagens de DM durante 200 ns. A variação estrutural tanto da MOG quanto da 

porção Fab anti-MOG foi monitorada e avaliada de acordo com o cálculo do RMSD. 

Os valores de RMSD foram obtidos considerando: (1) apenas a porção Fab anti-

MOG; (2) apenas o domínio externo da MOG; e (3) o complexo composto pelas 

moléculas da porção Fab anti-MOG e da proteína MOG (Figura 20). 

 

 

Figura 20 - Evolução no tempo dos valores de RMSD das biomoléculas do sistema 1 

a partir da estrutura inicial. (A) Valores de RMSD calculados durante o 

tempo de simulação para o complexo, porção Fab e MOG. (B) A 

evolução do RMSD de cada região da porção Fab considerando a região 

variável, as CDR e a região constante do anticorpo. 

 

A porção Fab anti-MOG apresentou uma flutuação conformacional maior em 

comparação ao domínio externo da MOG durante a simulação, com valores médios 

de 0,63 ± 0,08 nm contra 0,30 ± 0,03 nm, respectivamente (Figura 20A). Este padrão 

de variação distinto entre o Fab anti-MOG e a MOG está estritamente relacionado à 

função destas moléculas no organismo. O maior grau de flexibilidade da estrutura da 

porção Fab anti-MOG era esperado visto que esta molécula é composta de várias 

alças e sua mobilidade é requerida para a ligação adequada do antígeno durante a 
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formação do complexo antígeno-anticorpo277,278. De fato, a flutuação da porção Fab 

anti-MOG durante a ligação do domínio externo da MOG teve uma influência maior 

das mudanças conformacionais na região variável, a qual inclui as seis alças CDR279, 

em relação às mudanças estruturais na região constante (Figura 20B). Cabe ressaltar 

que as seis alças CDR, compostas de 55 resíduos, foram identificadas na estrutura da 

porção Fab do anti-MOG pela aplicação do sistema abYsis170 e destacadas em verde 

na estrutura da Figura 20. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, uma estrutura mais rígida da MOG, 

com menor variação conformacional, é necessária considerando sua possível função 

na compactação e manutenção da estrutura da mielina do SNC (Figura 20A)33. 

5.1.2 Manutenção da estrutura das moléculas e do complexo  

Complementando as análises acerca das variações conformacionais do 

sistema 1 e estabilidade deste em meio aquoso, foram quantificadas as ligações de 

hidrogênio entre as biomoléculas componentes do complexo antígeno-anticorpo e as 

moléculas de água TIP3P do meio bem como as pontes salinas nas estruturas 

proteicas em estudo. As ligações de hidrogênio e as pontes salinas são parâmetros 

úteis na análise de efeitos de solvatação do sistema, na manutenção da estrutura 3D 

de proteínas bem como da estabilidade das biomoléculas280–283. Neste contexto, o 

comportamento do sistema 1 durante os 200 ns de simulação foi caracterizado em 

termos dos referidos parâmetros (Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Número de ligações de hidrogênio entre proteínas e moléculas de água 

bem como as pontes salinas nas estruturas proteicas medidas a cada 20 

ns de simulação do sistema 1. 

Tempo  

(ns) 

 

Interação 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

Ligações de 

hidrogênio  
1.894 2.071 2.107 2.113 2.142 2.116 2.120 2.149 2.194 2.181 

Pontes salinas 72 69 63 64 63 63 65 63 65 62 
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Na Tabela 3 são mostrados os valores das ligações de hidrogênio medidas a 

cada 20 ns de simulação bem como a evolução temporal do número de pontes salinas 

identificados no sistema. Para ambos os parâmetros, não houve uma variação 

considerável da média de interações medidas durante os 200 ns (número médio de 

2.093 ± 56 ligações de hidrogênio e 65 ± 4 pontes salinas), o que aponta estabilidade 

da estrutura do complexo em meio aquoso com a manutenção dos padrões 

tridimensionais estruturais das biomoléculas.  

Como é possível observar a partir dos dados obtidos, os valores iniciais e 

finais de ligações de hidrogênio e pontes salinas mostraram-se inversamente 

proporcionais. Tal fato também foi observado por Franca e colaboradores (2011)223 e 

em nossos trabalhos anteriores224, em que um aumento no número de ligações de 

hidrogênio acompanhado do decréscimo na formação de pontes salinas ocorreu em 

sistemas similares envolvendo proteínas. Este resultado pode ser explicado por dois 

fatores principais: (1) as pontes salinas são enfraquecidas por efeitos de 

solvatação284; e (2) os aminoácidos carregados induzem novas ligações de hidrogênio 

com as moléculas de água na estrutura das biomoléculas224,285. Desta forma, o 

número de pontes salinas diminui e, consequentemente, a flutuação conformacional é 

induzida ao longo da simulação (Figura 20A). 

Da mesmo forma, além da verificação de efeitos de solvatação das moléculas, 

as ligações de hidrogênio são cruciais para o reconhecimento e ligação de um 

antígeno pela molécula de anticorpo186. Assim, a formação deste tipo de interação foi 

medida na simulação como forma de detalhamento da ligação entre o domínio 

externo da MOG e a porção Fab anti-MOG.  

Tendo em vista a contribuição das CDR para a formação do sítio de ligação 

do antígeno na estrutura do anticorpo, a análise do complexo antígeno-anticorpo do 

sistema 1 considerou as ligações de hidrogênio formadas entre: (1) os resíduos da 

porção Fab anti-MOG e o domínio externo da MOG; e (2) os resíduos das CDR e o 

domínio externo da MOG (Figura 21). Todas as análises foram baseadas na 

caracterização das CDR na estrutura da anti-MOG previamente obtida usando o 

sistema abYsis conforme mostrado nas Figuras 21A e 21B, sendo L1 em vermelho, 

L2 em azul, L3 em laranja, H1 em amarelo, H2 em ciano e H3 em roxo. 
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Figura 21 - Contribuição das ligações de hidrogênio para a formação do complexo 

antígeno-anticorpo. (A) Complexo formado entre o domínio externo da 

MOG (verde) e a porção Fab anti-MOG (cadeia leve em branco e 

cadeia pesada em cinza). (B) Identificação das seis CDR na estrutura da 

porção Fab anti-MOG. (C) Ligações de hidrogênio quantificadas para o 

complexo a cada 10 ns de simulação. (D) Contribuições dos resíduos 

das CDR nas ligações de hidrogênio (linhas prontilhadas) na interação 

entre MOG (verde) e anti-MOG a cada 40 ns de simulação.   

 

Os dados obtidos mostraram uma contribuição das CDR de 60% nas ligações 

de hidrogênio estabelecidas na formação do complexo antígeno-anticorpo (Figura 

21C). A partir destes dados, foi observado que a cadeia pesada do anti-MOG 

apresentou uma maior contribuição para a ligação antígeno-anticorpo em 

comparação com a cadeia leve. Dentre as seis CDR formadoras do sítio de ligação do 

antígeno, a H3, a H2 e a L3 foram as mais interativas com o antígeno, enquanto as 
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alças H1, L1 e L2 apresentaram um suporte menor à interação antígeno-anticorpo 

(Figura 21D). Osajima e colegas187,188 apresentaram resultados similares para 

simulações de DM de um total de 40 complexos Fab-antígeno, especialmente 

considerando a maior contribuição da alça CDR-H3 contra uma menor contribuição 

da alça CDR-L2. Além disso, a contribuição total das alças CDR na formação de 

ligações de hidrogênio com o antígeno também apresentaram-se de acordo com os 

valores obtidos para os complexos Fab-antígeno mencionados187,188. 

Com relação à estrutura do domínio externo da MOG, foram identificados e 

classificados de acordo com a contribuição total para manutenção do complexo os 

resíduos que figuraram como “âncoras” da interação com a porção Fab anti-MOG, 

em termos da formação de ligações de hidrogênio. Desta forma, ordenados do maior 

para o menor contribuinte, os resíduos da MOG envolvidos nas ligações de 

hidrogênio foram: Glutamato 108, Glicina 1, Serina 104, Histidina 103, Asparagina 

53, Treonina 33, Aspartato 102, Glutamina 106, Glutamato 107, Arginina 52, 

Glutamina 4, Tirosina 105 e Tirosina 40.  

Dos treze resíduos identificados, dez estão relacionados a alguns peptídeos da 

MOG referidos como encefalitogênicos, especialmente o MOG1-22
111,270,286 (Glicina 1 

e Glutamina 4), MOG35-55
244,287 (Tirosina 40, Arginina 52 e Asparagina 53) e MOG92-

106
33,270,271

 (Aspartato 102, Histidina 103, Serina 104, Tirosina 105 e Glutamina 106). 

Além disso, foram identificados três resíduos da MOG (Treonina 33, Glutamato 107 

e Glutamato 108) muito próximos aos três peptídeos imunogênicos mencionados, 

especialmente o MOG92-106, com uma grande contribuição para a formação e 

manutenção do complexo antígeno-anticorpo. Assim, os estudos computacionais aqui 

descritos mostram-se consistentes com os peptídeos da MOG, candidatos a epítopos 

do reconhecimento desta proteína pelo seu anticorpo específico, corroborando 

achados previamente descritos a respeito das regiões imunogênicas da MOG, as 

quais são alvos do sistema imunológico no SNC. 

De forma curiosa, Yannakakis e colaboradores288 exploraram elementos da 

resposta imune mediada por linfócitos T contra proteína MOG e demonstraram 

resíduos-chave do peptídeo MOG35-55 no estímulo e ativação destas células 

imunológicas durante o processo de apresentação de antígenos mediado pelo 

Antígeno Leucocitário Humano (HLA) e pelo TCR usando técnicas computacionais. 
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Os resultados obtidos indicaram uma participação importante de alguns resíduos da 

MOG, particularmente a Tirosina 40 e a Arginina 52, durante o processo de 

apresentação de antígenos aos linfócitos T288. Desta forma, em comparação com os 

dados obtidos nesta tese, uma correlação entre os processos de resposta celular 

mediado por linfócitos T e humoral mediado por anticorpos é evidenciada, na qual é 

destacada uma sobreposição de resíduos-chave para o reconhecimento antigênico. 

5.1.3 Caracterização do complexo em termos de energia do sistema 

Como uma estratégia para avaliação da estabilidade e manutenção da 

estrutura tridimensional do complexo formado entre a porção Fab da IgG anti-MOG 

e o domínio externo da MOG, o sistema 1 foi caracterizado em termos das energias 

de interação (eletrostática, van der Waals e total) com moléculas do meio durante os 

200 ns de simulação (Figura 22). 

 

 
Figura 22 - Energias de interação calculadas durante os 200 ns de simulação do 

sistema 1 referentes à interação entre o complexo antígeno-anticorpo 

(porção Fab e domínio externo da MOG) e moléculas de água. 

 

A Figura 22 aponta um perfil bem definido de variação das energias 

descritivas da interação entre as biomoléculas componentes do complexo e as 

moléculas TIP3P do meio, sugerindo estabilidade do sistema 1 em meio aquoso. As 

médias referentes aos valores de energia de interação obtidos durante a trajetória 

foram de –15.500 ± 498 kcal mol-1 para a eletrostática, –1.099 ± 64 kcal mol-1 para 

van der Waals e – 16.598 ± 398 kcal mol-1 para a energia de interação total.  
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Com relação à energia de sistemas de natureza antígeno-anticorpo, esta foi 

caracterizada com base na energia livre de ligação (∆Glig), para fins de comparação 

dos valores de energia do complexo simulado com sistemas similares. Assim, o 

cálculo do ∆GLig para a interação entre a porção Fab anti-MOG com o domínio 

externo da proteína MOG foi realizado considerando trechos da trajetória de DM 

com as menores variações estruturais. Foram selecionados 15.000 quadros da 

simulação, entre 53 e 68 ns, em que foram observadas variações menores na estrutura 

do complexo, conforme detalhado no item 5.1.1 Flutuação estrutural na formação 

do complexo antígeno-anticorpo.  

Assim, usando um intervalo de 10 ps para as medidas, um grupo de 1.500 

valores de energia foi descrito para o trecho selecionado da trajetória de DM. 

Consequentemente, o valor médio calculado para ∆GLig do complexo foi de –43,1 ± 

17,6 kcal mol-1. Os dados obtidos para as contribuições eletrostáticas (∆EElec) e van 

der Waals (∆EvdW) para o valor de ∆GLig calculado foram, respectivamente, –438,4 ± 

45,9 kcal mol-1 e –79,0 ± 6,4 kcal mol-1. Tais resultados estão de acordo com os 

vários complexos antígeno-anticorpo analisados por métodos similares de obtenção 

de ∆GLig, tanto em termos de magnitude da média de ∆GLig quanto com relação à 

contribuição eletrostática para a ligação antígeno-anticorpo187,188. 

O valor menor apresentado para ∆EElec em comparação com ∆EvdW sugere 

uma contribuição eletrostática crucial para a formação e manutenção do complexo 

entre domínio externo da MOG e porção Fab. Este dado era esperado visto que as 

forças e energias eletrostáticas apresentam um papel crucial na especificidade e 

interação entre macromoléculas biológicas, especialmente proteínas, as quais 

apresentam-se altamente carregadas289,290.  

Tendo em vista esta importância, as características eletrostáticas do sistema 1 

foram analisadas de acordo com o potencial eletrostático obtido pela aplicação do 

programa APBS (Figura 23). Os sítios de interação tanto do domínio externo da 

MOG quanto da porção Fab anti-MOG (Figuras 23C e 23D) apresentaram suas 

regiões mais interativas opostamente carregadas e isso resultou numa forte interação 

durante as simulações. Estas regiões envolvem as CDR da porção Fab com maior 

interação (H3, H2 e L3) bem como os resíduos da MOG fortemente envolvidos nas 

ligações de hidrogênio (Figura 23C). Assim, as cargas de superfície mostraram-se 
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essenciais para a ligação MOG e Fab.  Em suma, as análises das trajetórias indicaram 

um papel eletrostático importante na formação e manutenção do complexo antígeno-

anticorpo, o que se refletiu na formação de pontes salinas e ligações de hidrogênio 

durante a ligação antígeno-anticorpo290.  

 

 

Figura 23 - Potencial eletrostático (-5.0 kBT/e a +5.0 kBT/e) do complexo Fab-

MOG. (A) Complexo composto pelo domínio externo da MOG (verde) 

e a porção Fab anti-MOG (preto). (B) Representação do potencial 

eletrostático do complexo em que o sítio de interação é destacado pelo 

plano horizontal. (C) Vista superior do plano horizontal com a região 

mais interativa da molécula de MOG destacada pelo quadro em preto. 

(D) Vista inferior do plano horizontal com a região mais interativa da 

porção Fab anti-MOG destacada pelo quadro em preto. 

   

5.2 Análise computacional aplicada ao Sistema 2 

5.2.1 Obtenção do modelo estrutural do anticorpo anti-MBP 

Tendo em vista o descrito na metodologia sobre a ausência de dados 

computacionais acerca do anticorpo anti-MBP para análise, uma estratégia 

computacional de obtenção da estrutura tridimensional do anticorpo anti-MBP a 

partir de experimentos computacionais de mutagênese das alças de interação com o 

antígeno foi proposta. Esta estratégia, basicamente, considera pontos na estrutura do 

anticorpo os quais possuem grande possibilidade de contribuição na ligação com o 

antígeno, sendo estes alvos de consecutivas mutações e avaliações por docking 
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molecular com o antígeno. A aplicação de tal estratégia apresentou-se efetiva na 

descrição computacional de um modelo para o anti-MBP85-99 e a execução dos passos 

envolvidos é explorada nos itens seguintes. 

5.2.1.1 Escolha da estrutura de partida 

 Primeiramente, para a aplicação dos experimentos de mutação, foi escolhida 

a estrutura da IgG anti-MOG construída a partir do PDB 1PKQ como molde para a 

obtenção do anti-MBP. Esta escolha embasou-se em três fatores principais: (1) a 

especificidade da IgG em questão é para ligação de antígeno proteico, natureza do 

antígeno da MBP em estudo; (2) o contexto de processo de desmielinização no qual a 

referida estrutura está inserida; e (3) o refinamento estrutural prévio realizado em 

etapas de construção e simulação do sistema 1, adequando o sistema à aplicação de 

abordagens computacionais de docking e DM. 

5.2.1.2 Identificação e Seleção dos resíduos alvos de mutação 

Esta etapa foi subsidiada pelo uso integrado do servidor abYsis291 para 

identificação das CDRs na estrutura-alvo do anticorpo e dos dados cristalográficos 

disponíveis para estrutura PDB 1PKQ no repositório PDBSum. Conforme descrito 

nos itens anteriores, o sistema abYsis identificou 55 resíduos na estrutura do anti-

MOG que compõem as CDR, e são mais bem detalhadas nas Figuras 24 e 25.  

Após a identificação dos resíduos que fazem parte das CDRs na estrutura da 

IgG anti-MOG, uma seleção mais refinada envolveu os resíduos diretamente ligados 

à interação com o antígeno, segundo dados mostrados na Tabela 4. Os resíduos 

mostrados na Tabela 4 estão coloridos conforme a posição na região variável do 

anticorpo. A maioria dos resíduos que participam diretamente das interações com o 

antígeno, seja por ligação de hidrogênio ou interação eletrostática, está inserida nas 

CDRs identificadas. Alguns resíduos identificados se mostraram muito próximos às 

CDRs, contribuindo também para a interação com o antígeno. 
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Figura 24 - Identificação das três CDRs (em vermelho) na sequência de aminoácidos 

que formam a cadeia pesada da porção Fab anti-MOG. 

 

 
Figura 25 - Identificação das três CDRs (em vermelho) na sequência de aminoácidos 

que formam a cadeia leve da porção Fab anti-MOG. 
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Com base nos dados apresentados, assim, os resíduos selecionados para 

primeira modificação foram aqueles nove envolvidos com ligações de hidrogênio 

apresentados na Tabela 4, dada a maior força envolvida na interação.  

 

Tabela 4 - Conjuntos de resíduos das cadeias leve e pesada da porção Fab da anti-

MOG (PDB 1PKQ) envolvidos na interação com o antígeno MOG. A 

numeração dos resíduos foi ajustada após passo prévio de refinamento 

estrutural. 

Cadeia leve (A) Cadeia pesada (B) 

Ligações de 

hidrogênio 

Interações 

Eletrostáticas 

Ligações de 

Hidrogênio 

Interações 

Eletrostáticas 

SER32 ASN31 SER250 THR247 

TYR38 SER32 TRP252 SER250 

- GLY33 GLU269 PHE251 

- ASN34 ARG274 TRP252 

- TYR38 ARG276 GLU269 

- HIS98 GLY318 LEU271 

- TYR100 ASN319 ARG274 

- - - ARG276 

- - - GLY318 

- - - ASN319 

- - - THR320 

- - - MET321 

- - - VAL322 

Legendas:       L1     L3      H1      Próximo a CDR-H1      Próximo ao CDR-H2       H2      H3 
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5.2.1.3 Aplicação do programa Interactive Mutator e geração dos 

modelos 

A geração do modelo inicial se deu pela aplicação do Interactive Mutator 

(Figura 26), baseado em scripts e funções do MODELLER, capaz de gerar mutações 

aleatórias dos nove resíduos selecionados na etapa anterior. Inicialmente foram 

gerados 20 modelos com as mutações aleatórias nos nove resíduos selecionados, 

conforme mostrado na Tabela 5.  

 

 

Figura 26 - Passos da geração de modelos de estruturas de anticorpos pela aplicação 

do Interactive Mutator baseado na execução de funções do programa 

MODELLER. 

 

Após a construção dos 20 modelos iniciais candidatos a anti-MBP85-99, estes 

foram avaliados com relação ao parâmetro afinidade, medido a partir do complexo 

formado com o antígeno-alvo (peptídeo MBP85-99) pela aplicação do programa 

Autodock Vina. Os resultados para as poses mais favoráveis para cada modelo estão 

mostrados na Tabela 6. 

Na Tabela 6, os melhores modelos segundo os valores de energia de ligação 

com o antígeno MBP85-99 estão destacados em amarelo. Destes modelos, a pose 1 do 

modelo 1 obteve uma afinidade maior com o peptídeo MBP85-99, sendo, assim, 

selecionada para compor as próximas etapas de simulações computacionais 

envolvendo o sistema 2 referente a resposta humoral contra o peptídeo de interesse. 
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Tabela 5 - Substituições realizadas para os 20 modelos iniciais candidatos a anti-MBP pela aplicação do programa Interactive Mutator. 

Estrutura 

original 

Resíduos substituintes dos modelos gerados 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

SER32 ASN THR MET GLU HIS PRO LEU TRP ASP THR ASN PHE ASP GLU PHE GLU ASP HIS SER MET 

TYR38 HIS SER GLY PRO ARG PHE CYS SER PHE LEU SER GLN SER LEU HIS GLU LEU ILE TRP SER 

SER250 PHE LYS ALA TYR SER GLU LEU MET ILE LYS ARG ASP CYS SER ASN GLU ARG ASN ARG SER 

TRP252 TYR ILE GLN LEU THR MET LYS MET ILE THR LYS ASN ASP ILE LEU GLU GLU LEU PRO ASN 

GLU269 ASN TRP ASP CYS GLN GLY HIS ILE LEU GLU ILE GLN LYS VAL GLU GLU THR ASP ASN ASN 

ARG274 HIS VAL PRO HIS ALA VAL LEU ARG PRO HIS HIS ALA CYS PHE ILE THR SER ARG THR SER 

ARG276 LYS ILE HIS TYR GLY LEU HIS TYR LYS ASN CYS VAL THR ARG ASN MET PHE GLN TYR LYS 

GLY318 CYS MET GLN GLN THR HIS ALA MET MET LYS LEU SER LYS ASP CYS GLU ASP PRO MET CYS 

ASN319 PRO CYS LEU LEU MET PHE MET LEU ASN ASP GLN ARG GLU ILE TYR ARG ALA MET GLN TRP 
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Tabela 6 - Avaliação das energias de afinidade dos 20 modelos gerados com o 

peptídeo MBP85-99. 

Modelo avaliado Melhor pose 

apresentada 

Afinidade (kcal mol-1) 

1 1 -6,6 

2 1 -4,9 

3 1 -5,7 

4 1 -5,6 

5 3 -5,1 

6 4 -6,2 

7 1 -5,3 

8 1 -6,0 

9 3 -6,5 

10 1 -5,3 

11 1 -5,3 

12 2 -6,1 

13 1 -5,6 

14 1 -5,6 

15 1 -5,7 

16 1 -5,6 

17 1 -5,3 

18 1 -5,6 

19 1 -5,3 

20 1 -6,0 

 

5.2.1.4 Avaliação da qualidade do modelo obtido para o anti-MBP 

A última etapa de aplicação do protocolo desenvolvido para a descrição 

estrutural do anticorpo anti-MBP85-99 envolveu algumas análises realizadas para a 

verificação da qualidade do modelo obtido após a aplicação das mutações dos nove 

resíduos contidos no sítio de ligação do antígeno (Figura 27A). Esta avaliação foi 

intermediada pelo  gráfico de Ramachandran239, o qual avalia a estrutura de proteínas 

com base nas posições dos resíduos componentes da mesma. Este gráfico representa 
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os valores possíveis dos ângulos de ligação resultantes das rotações no Cα dos 

aminoácidos, os ângulos φ e ψ, identificando resíduos em regiões favoráveis ou não 

permitidas, os quais podem indicar problemas estruturais, assim como direcionar 

refinamentos futuros no modelo173,239. Para avaliar o impacto das modificações 

computacionais na qualidade da estrutura do anticorpo, foi obtido o gráfico de 

Ramachandran da estrutura PDB 1PKQ (cadeias A e B) utilizada como molde na 

obtenção do anti-MBP85-99 (Figura 27B). 

 

 

Figura 27 - Avaliação estrutural do modelo tridimensional obtido para a porção Fab 

anti-MBP85-99. (A) Gráfico de Ramachandran do modelo obtido. (B) 

Gráfico de Ramachandran da estrutura PDB 1PKQ usada como molde. 

 

A partir da análise intermediada pelo programa PROCHECK, dois gráficos 

foram obtidos, os quais evidenciam regiões permitidas (em vermelho), regiões 

permitidas adicionais (em amarelo), regiões generosamente permitidas (em beje) e 

regiões não permitidas (em branco). A análise do modelo obtido para o anti-MBP 

mostrou que, dos resíduos componentes, 82% se concentraram em regiões 

permitidas, 17,2% dos resíduos se concentraram em regiões permitidas adicionais, 

0,8% dos resíduos se concentraram em regiões generosamente permitidas (Alanina 

57 da cadeia leve, Metionina 324 da cadeia pesada e Serina 351 também da cadeia 

pesada) e nenhum dos resíduos se concentrou em regiões proibidas.  

Considerando que a qualidade de um modelo está estritamente relacionada à 

estrutura tomada como molde na modelagem173,292, as cadeias leve e pesada do PDB 
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1PKQ também foram analisadas e apresentaram as mesmas proporções de resíduos 

nas regiões mencionadas para o modelo. Desta forma, foi observado que os pontos 

destacados pelo PROCHECK no gráfico de Ramachandran do modelo do anti-MBP 

em relação aos resíduos  Alanina 57, Metionina 324 e Serina 351 advém do molde 

utilizado no processo de obtenção estrutural e, portanto, as mutações sequenciais 

realizadas não impactaram na qualidade global da estrutura. 

 

5.2.2 Análise do sistema por DM 

5.2.2.1 Flutuação estrutural na formação do complexo antígeno-

anticorpo 

Usando a mesma abordagem aplicada no sistema 1, para detalhamento da 

interação antígeno-anticorpo, o complexo referente à ligação da porção Fab anti-

MBP ao peptídeo imunogênico MBP85-99 foi simulado computacionalmente durante 

100 ns. A variação estrutural tanto do MBP85-99 quanto da porção Fab do anti-MBP85-

99 modelado foi medida com base no cálculo do RMSD. Tais valores foram obtidos 

considerando: (1) apenas a porção Fab anti-MBP85-99; (2) apenas o peptídeo MBP85-

99; e (3) o complexo composto por ambas as moléculas (Figura 28). 

 

 

Figura 28 - Evolução no tempo dos valores de RMSD das biomoléculas do sistema 2 

a partir da estrutura inicial. (A) Valores de RMSD calculados durante o 

tempo de simulação para o complexo, porção Fab e MBP85-99. (B) A 

evolução do RMSD de cada região da porção Fab anti-MBP85-99 

considerando a região variável, as CDR e a região constante do 

anticorpo. 
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A porção Fab anti-MOG apresentou uma flutuação conformacional menor em 

comparação ao peptídeo MBP85-99, com valores médios de 0,46 ± 0,11 nm contra 

0,58 ± 0,11 nm, respectivamente (Figura 28A). Este valor era esperado visto que o 

um peptídeo apresenta uma estrutura mais desordenada, sem a formação de padrões 

tridimensionais locais como acontece nas proteínas133,134, o que impactou em uma 

maior variação conformacional. Ao comparar a média obtida para a flutuação da 

molécula de Fab apresentada pelo sistema 1 com os valores referentes à simulação do 

sistema 2 é possível notar uma maior variação do Fab anti-MOG ao ligar a molécula 

de MOG em relação ao Fab anti-MBP85-99 em complexo com o MBP85-99. Tal fato 

sugere que a ligação de um antígeno maior, como o domínio externo da MOG, exige 

um ajuste estrutural maior da estrutura da porção Fab comparado à ligação de 

antígenos menores, como o MBP85-99. 

A análise da variação conformacional das regiões do Fab anti-MBP85-99 

mostrou uma contribuição maior da região variável, que compreende o sítio de 

ligação do antígeno, em relação à variação da região constante. Nos primeiros 100 ns 

de simulação do sistema 1, uma flutuação conformacional sutilmente menor da 

região variável, especialmente das CDR, é notada em comparação ao sistema 2 

(Figura 28B). Este fato pode estar relacionado também ao tamanho do antígeno em 

ligação com a porção Fab. No caso do peptídeo, algumas alças CDR não participam 

da interação, ficando livres apenas para interagir com as moleculas do meio aquoso, 

o que estaria contribuindo para uma maior variação conformacional. Apesar disso, a 

extensão da simulação do sistema 2 se mostra necessária para uma comparação mais 

efetiva do comportamento dos sistemas. O padrão de variação da região constante se 

mostrou similar para os dois casos. 

5.2.2.2 Manutenção da estrutura das moléculas e do complexo 

As ligações de hidrogênio entre as biomoléculas do complexo Fab-MBP85-99 e 

as moléculas de água TIP3P, bem como as pontes salinas nas estruturas proteicas em 

estudo, foram quantificadas visando avaliar as estruturas moleculares do sistema 2 

durante a simulação. As ligações de hidrogênio e as pontes salinas são parâmetros 

úteis na análise de efeitos de solvatação do sistema, na manutenção da estrutura 3D 

de proteínas bem como da estabilidade das biomoléculas280–283. Assim, a 

quantificação destas ligações durante a simulação de 100 ns é mostrada na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Número de ligações de hidrogênio entre proteínas e moléculas de água 

bem como as pontes salinas medidas nas estruturas proteicas a cada 10 

ns de simulação do sistema 2. 

Tempo  

(ns) 

 

Interação 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Ligações de 

hidrogênio  
1.409 1.602 1.640 1.634 1.580 1.643 1.674 1.625 1.693 1.649 

Pontes salinas 48 49 41 43 39 39 44 41 38 41 

 

A Tabela 7 evidencia os valores de ligações de hidrogênio e pontes salinas 

medidos a cada 10 ns de simulação. Pelo monitoramento destes parâmetros no tempo 

de simulação, não foi notada uma variação significativa dos valores obtidos 

indicativa de anomalias na simulação do sistema 2, apresentando valores médios de 

1.634 ± 40 ligações de hidrogênio e 42 ± 4 pontes salinas. Os valores de média e 

desvio padrão identificados, assim, indicam estabilidade estrutural do complexo Fab-

MBP85-99 em meio aquoso, em que as moléculas preservaram os padrões 

tridimensionais estruturais durante os 100 ns. 

De maneira semelhante ao sistema 1, os valores de ligações de hidrogênio e 

pontes salinas do sistema 2 mostraram-se inversamente proporcionais, indicando a 

redução das pontes salinas em resposta a efeitos de solvatação e aumento de ligações 

de hidrogênio em resposta a indução por parte de aminoácidos carregados223,224,284. 

Assim, com a diminuição das pontes salinas, as variações conformacionais ocorrem 

nas proteínas, conforme evidenciado pela evolução temporal do RMSD (Figura 28). 

Comparando os valores obtidos para o sistema 1 e 2, é evidente a maior quantidade 

de ligações de hidrogênio e pontes salinas do primeiro sistema, o que reflete o seu 

tamanho maior, considerando o reconhecimento do domínio externo inteiro da 

proteína MOG, em relação ao segundo, que considera apenas o peptídeo MBP85-99. 

Com relação ao detalhamento do reconhecimento e ligação do MBP85-99 pela 

porção Fab anti-MBP85-99, foi analisada a formação de ligações de hidrogênio entre 

estas moléculas durante a simulação. Esta análise envolveu as ligações formadas 

entre (1) os resíduos da porção Fab anti-MBP85-99 e o peptídeo MBP 85-99; e (2) os 

resíduos das CDR e o peptídeo MBP85-99 (Figura 29). As CDR foram identificadas na 
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estrutura do anti-MBP85-99, sendo L1 em vermelho, L2 em azul, L3 em laranja, H1 

em amarelo, H2 em ciano e H3 em roxo (Figuras 29A e 29B). 

 

 

Figura 29 - Contribuição das ligações de hidrogênio para a formação do complexo 

antígeno-anticorpo no sistema 2. (A) Complexo formado entre o 

peptídeo MBP85-99 (verde) e o Fab anti-MBP85-99 (cadeia leve em branco 

e cadeia pesada em preto). (B) Identificação das seis CDR na estrutura 

da porção Fab anti-MBP85-99. (C) Ligações de hidrogênio quantificadas 

para o complexo a cada 5 ns de simulação. (D) Contribuições dos 

resíduos das CDR nas ligações de hidrogênio (linhas prontilhadas) na 

interação entre MBP85-99 (verde) e anti-MBP85-99 a cada 20 ns de 

simulação.   

 

Durante a formação do complexo antígeno-anticorpo, as CDR apresentaram 

uma contribuição de 75% no estabelecimento de ligações de hidrogênio entre a 
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porção Fab anti-MBP85-99 e o peptídeo MBP85-99 (Figura 29C). Neste contexto, a 

cadeia pesada contribuiu mais para a ligação do peptídeo em relação à cadeia leve. 

As alças L3, H3 e H1 apresentaram maior interação com o antígeno contra pouca 

contribuição das alças H2, L1 e L2 na manutenção do complexo antígeno-anticorpo. 

Os resultados obtidos estão de acordo com os dados descritos para o reconhecimento 

humoral estudado no sistema 1 bem como apresentam simularidades com estudos 

computacionais de complexos de natureza antígeno-anticorpo descritos na 

literatura187,188. 

Na estrutura do peptídeo MBP85-99, foram identificados os resíduos mais 

interativos em termos de ligações de hidrogênio com o anti-MBP85-99. Estes resíduos 

são, do mais interativo para o menos interativo: Arginina 99, Lisina 93, Asparagina 

94, Histidina 90, Fenilalanina 92, Asparagina 86 e Valina 96. Na literatura, vários 

estudos descrevem o reconhecimento da MBP, especialmente do peptídeo MBP85-99 

em nível de resposta celular, mais especificamente durante a apresentação de 

antígenos mediada pelos receptores do complexo maior de histocompatibilidade 

(MHC), com as proteínas HLA, e o TCR293–297. A Tabela 8 evidencia os resíduos 

importantes no processo de apresentação de antígeno e ativação dos linfócitos T 

contra peptídeos da região do MBP85-99. 

Wucherpfennig e colaboradores298 estudaram a interação do MBP82-100 com 

autoanticorpos anti-MBP purificados de lesões de EM de casos postmortem e 

verificaram que os resíduos âncoras do complexo antígeno-anticorpo são similares 

aos reconhecidos pelos receptores MHC (HLA) e TCR, especialmente a Fenilalanina 

91, a Fenilalanina 92 e a Asparagina 94. Desta forma, considerando o disposto na 

Tabela 8 bem como as informações acerca do reconhecimento humoral da MBP em 

EM, seis dos sete resíduos mais interativos do MBP85-99 mostram-se em consonância 

com os dados da literatura.  

 

 

 

 



73 

 

 

Tabela 8 - Estudos envolvendo o reconhecimento de peptídeos da MBP durante a 

apresentação de antígenos ao linfócito T mediada pelos receptores MHC 

(HLA) e TCR. 

Referência Peptídeo 

Resíduos importantes para a ligação dos 

receptores 

MHC-HLA TCR 

Wucherpfennig 

et al.293 
MBP84-102 PHE92, LYS93 e ARG99 

ASN94, VAL96 e 

ARG99 

Wucherpfennig 

et al.294 
MBP85-99 VAL89 e PHE92 HIS90, PHE91 e LYS93 

Li et al.295 MBP86-105 

PHE92, ASN94, VAL96, 

THR97 e ARG99 

LYS93, ASN94, VAL96, 

THR97, PRO98, HIS90, 

PHE91, ILE95, VAL96 

Krogsgaard et 

al.296 
MBP86-105 VAL89 e PHE92 HIS90, PHE91 e LYS93 

Lang et al.297 MBP85-99 
VAL88, PHE92, ASN94 

e THR97  
VAL88, HIS90 e LYS93 

  

Adicionalmente, o resíduo Asparagina 86 mostrou-se interativo com as CDR 

do anti-MBP85-99, diferentemente dos estudos de resposta celular reportados, mas a 

sua contribuição apresentou-se pequena quando comparado ao mais interativo 

Arginina 99. Foi observada uma média de 4 ± 2 ligações de hidrogênio deste resíduo 

estabelecidas com o anti-MBP85-99 para cada quadro de simulação, corroborando 

achados na literatura em que um importante ponto de interação com componentes 

imunológicos na estrutura do MBP85-99 se localiza próximo à região do terminal 

carboxila296,298. Ademais, em concordância com os estudos de Wucherpfennig et 

al.298, os dados computacionais obtidos nesta tese confirmaram a sobreposição de 

resíduos-chave no reconhecimento do MBP85-99 entre os processos de resposta 

celular mediado por linfócitos T e humoral mediado por anticorpos. 

5.2.2.3 Caracterização da energia do sistema 

Visando a avaliação da estabilidade do sistema em meio aquoso, a interação 

das biomoléculas componentes do sistema 2 com as moléculas de água TIP3P foram 
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avaliadas em termos das energias de interação eletrostática, de van der Waals e total 

durante os 100 ns de simulação, conforme mostrado na Figura 30. Não foram 

observadas variações significativas sobre as médias obtidas para as energias do 

sistema 2, o que é um indício de estabilidade do complexo no meio aquoso. As 

médias das energias de interação obtidas foram: –11.649 ± 309 kcal mol-1 para a 

eletrostática, –872 ± 46 kcal mol-1 para van der Waals e – 12.521 ± 308 kcal mol-1 

para a total. Tais valores se aproximaram dos dados descritos para o sistema 1 

envolvendo o complexo entre o anti-MOG e o domínio externo da MOG.  

 

 

Figura 30 - Energias de interação calculadas durante os 100 ns de simulação do 

sistema 2 obtidas para a interação entre o complexo antígeno-anticorpo 

(Fab anti-MBP85-99 e peptídeo MBP85-99) e moléculas de água. 

 

 

Para caracterizar a interação antígeno-anticorpo, foram obtidos valores 

médios de ∆GLig a partir dos quadros de simulação com menor flutuação 

conformacional, conforme caracterizado no item 5.2.2.1 Flutuação estrutural na 

formação do complexo antígeno-anticorpo. Desta forma, foram selecionados 5.000 

quadros de simulação, mais precisamente entre 58 ns e 63 ns de simulação, no qual a 

variação estrutural foi pequena para o complexo MBP85-99-Fab. Utilizando um 

intervalo de 10 ps para aferições acerca das energias do sistema, foi obtido o valor 

médio calculado para ∆GLig do complexo de –28,3 ± 13,0 kcal mol-1. As 

contribuições eletrostáticas (∆EElec) e van der Waals (∆EvdW) medidas para o valor de 
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∆GLig foram, respectivamente –174,9 ± 53,0 kcal mol-1 e –47,1 ± 7,5 kcal mol-1. Os 

valores de energia referentes à afinidade entre anti-MBP e MBP85-99 apresentaram-se 

de acordo com valores advindos de estudos de sistemas antígenos-anticorpos 

analisados por métodos similares tanto com relação ao valor médio de ∆GLig quanto 

acerca da contribuição eletrostática maior para a formação do complexo187,188. 

A contribuição eletrostática mencionada foi explorada na Figura 31, em que o 

potencial eletrostático do complexo composto entre o Fab anti-MBP e o peptídeo 

MBP85-99 foi descrito pelo programa APBS. A visualização da distribuição das cargas 

superficiais das faces interativas tanto do peptídeo da MBP (Figura 31B, com a 

região carboxi-terminal à esquerda e a região amino-terminal à direita) quanto do 

anti-MBP (Figura 31C) não evidencia tão claramente as cargas opostas durante a 

interação. Desta forma, alguns dos resíduos mais interativos do MBP85-99 foram 

destacados na estrutura (Figuras 31D, 31E e 31F).  

  

 

Figura 31 - Potencial eletrostático (-5.0 kBT/e a +5.0 kBT/e) do complexo anti-MBP-

MBP85-99. (A) Representação do potencial eletrostático do complexo em 

que o sítio de interação é destacado pelo plano horizontal. (B) Vista 

superior do plano horizontal com a face interativa do MBP85-99. (C) Vista 

inferior do plano horizontal com a face interativa Fab anti-MBP. (D) 

Região de interação com o resíduo Arginina 99 (verde) do peptídeo 

MBP85-99. (E) Região de interação com o resíduo Lisina 93 (verde) do 

peptídeo MBP85-99. (F) Região de interação Histidina 90, Fenilalanina 91 

e Fenilalanina 92 (verde) do peptídeo MBP85-99. 
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Na Figura 31D, o sítio de ligação do resíduo mais interativo Arginina 99 (em 

verde) mostra-se mais negativo. Como o referido resíduo é de natureza polar 

(positivamente carregado), este mostra forte interação com a região do anticorpo 

negativamente carregada. O mesmo é observado para o resíduo Lisina 93, 

positivamente carregado com maior interação com pontos negativos do anticorpo 

(Figura 31E). No caso da Figura 31F, é mostrada a sequência de resíduos Histidina 

90, Fenilalanina 91 e Fenilalanina 92, dos quais a Histidina é a mais interativa. Esta 

região foi destacada por ser acomodada por uma pequena cavidade no sítio de 

interação do anticorpo, a qual se mostra negativamente carregada na região da 

Histidina 90, que também se apresenta positivamente carregada, resultando em uma 

interação maior. Desta forma, a análise das cargas superficiais do sítio de interação 

do anticorpo com o antígeno evidencia pontos de maior interação, os quais envolvem 

resíduos identificados como âncoras do complexo antígeno-anticorpo. As 

contribuições eletrostáticas do sistema ficam evidenciadas pela complementação de 

cargas em pontos de maior interação do peptídeo com o anticorpo. 

 

5.3 Forças envolvidas na ligação antígeno-anticorpo: SMD e AFM 

Em uma etapa prévia aos cálculos de SMD, foram adequados alguns 

parâmetros do protocolo computacional visando a melhor reprodução dos eventos de 

desprendimento dos complexos em estudo por esta estratégia. Considerando os 

detalhes da ponta empregada nos experimentos de AFM, cujos resultados serão mais 

bem abordados nos itens seguintes, bem como o tempo para obtenção das trajetórias 

de SMD, após várias simulações com a variação da constante de mola, k, do 

protocolo de simulação, verificou-se que, em termos de formato da curva de força e 

valores de força de desprendimento, com base em estudos similares na 

literatura273,274,299, o valor de k equivalente a 2,15 kcal (mol Å2)-1 foi o mais 

adequado aos sistemas em estudo. Desta forma, os experimentos de SMD descritos a 

seguir, para ambos os sistemas, consideraram a constante mencionada para descrição 

das forças. Todas as curvas de SMD, os valores de força e instante de 

desprendimento dos complexos abordados neste item são detalhados de forma mais 

aprofundada no APÊNDICE D - CURVAS DE FORÇA OBTIDAS POR SMD PARA 

OS COMPLEXOS ANTÍGENO-ANTICORPO desta tese. 
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5.3.1 Estudos computacionais e epítopo de reconhecimento da MOG 

Os valores de força referentes ao desprendimento do antígeno do complexo 

com o anticorpo para o sistema 1 foram obtidos a partir de um conjunto de 40 

simulações de SMD envolvendo a porção Fv anti-MOG interagindo tanto com o 

domínio externo da MOG quanto com o peptídeo imunogênico MOG92-106. 

Primeiramente, o sistema envolvendo o reconhecimento do domínio externo inteiro 

via Fv foi analisado, sendo que a Figura 32A reflete a evolução da força aplicada 

durante os 3 ns de simulação para o complexo MOG-Fv. De acordo com os dados 

obtidos, o evento de despendimento do complexo ocorre em aproximadamente 1 ns 

de simulação depois da aplicação de uma força externa de 1.042 pN, com um desvio 

padrão de 192 pN dentre os dados referentes às 20 simulações realizadas. O valor 

médio de força obtido foi similar a dados de sistemas envolvendo a interação Fv-

antígeno, especialmente os estudos de Su e Wang273 que apresentaram dados 

comparáveis tanto de magnitude de força (~2,000 pN) quanto da forma da curva de 

força de SMD após aplicação de um protocolo semelhante.   

 

 

Figura 32 - Forças computacionais envolvidas no complexo antígeno-anticorpo para 

o sistema 1. (A) Curva de força de SMD típica representativa da média 

obtida para a interação entre o domínio externo da MOG e a porção Fv. 

(B) Curva de força de SMD representativa da média obtida para a 

interação entre o MOG92-106 e a porção Fv. 
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A Figura 32B ilustra a dinâmica de desprendimento do complexo formado 

pela MOG92-106 e a porção Fv anti-MOG com base nas 20 simulações realizadas, A 

força de desprendimento média foi de 780 pN medida após 970 ps de simulação, na 

qual um desvio de 128 pN foi observado. A Figura 32 destaca os eventos 

biomoleculares envolvidos no processo de desprendimento reproduzido pela SMD: 

(a) manutenção do complexo (amarelo), em que a força externa não é suficiente para 

superar as forças mantendo com complexo; (b) o desprendimento das moléculas 

(rosa), em que a força externa aplicada é maior que as forças de manutenção do 

complexo, levando ao rompimento das ligações e desprendimento do complexo; e (c) 

afastamento molecular (azul), em que a força externa aplicada afasta as moléculas do 

biossistema. As modificações estruturais das moléculas em cada etapa são mostradas 

na parte superior da Figura 32. 

Os valores computacionais descritos para o desprendimento da interação entre 

MOG92-106 e porção Fv estão de acordo com medidas de AFM para o mesmo 

complexo, conforme eviendenciado pela Figura 33. A curva de força obtida por AFM 

(Figura 33A) indicou uma força de adesão (Fad) de 765 pN, a qual está incluída na 

faixa de variação do boxplot das medidas de AFM representado na Figura 33C. Os 

sistemas na Figura 33C são descritos de acordo com a interação entre: (1) ponta não 

funcionalizada e anti-MOG de coelho; (2) peptídeo MOG92-106 e anticorpo 

inespecífico (anti glutationa-S-transferase); (3) peptídeo MOG92-106 e anticorpo 

específico (anti-MOG92-106 de coelho); e (4) dados de SMD acerca ligação entre a 

MOG92-106 e o anti-MOG. A Figura 33B destaca a similaridade entre as informações 

advindas dos experimentos de AFM e computacionais, especialmente considerando 

os valores de força e o formato da curva. 

Os boxplots da Figura 33C mostram as variações nas medidas de força tanto 

para o AFM quanto para a SMD, na qual 100% das forças de desprendimento obtidas 

computacionalmente estão incluídas na faixa de forças referentes ao AFM. A posição 

do valor da mediana do boxplot da SMD (linha central da caixa verde-claro) está 

contido no intervalo do boxplot do AFM (caixa verde-escuro presente no gráfico), 

que representa 50% dos valores de força de adesão experimental representativos do 

sistema, denotando a correspondência entre os valores das medianas de AFM e SMD. 

Além disso, esses valores de mediana são diferentes das medidas controles, 
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validando os dados obtidos como indicativos do comportamento do sistema 

específico MOG92-106 e anticorpo. 

 

 

Figura 33 - Interação entre o peptídeo MOG92-106 e a porção Fv anti-MOG. (A) 

Curva de força típica do AFM registrada a partir dos dados de interação 

do complexo. (B) Curva de força do AFM em comparação com os 

dados de SMD acerca do desprendimento antígeno-anticorpo. (C) 

Gráfico de boxplot acerca dos dados de AFM e SMD, incluindo as 

medidas controle. 

 

A Figura 32A comparada à Figura 32B indica uma contribuição importante 

do peptídeo MOG92-106 para a interação antígeno-anticorpo com relação às forças 

envolvidas na manutenção do complexo. Os valores de força medidos 

computacionalmente para ambos os complexos da Figura 32 mostram que a força 

necessária para desprender o peptídeo MOG92-106 representa 75% da força necessária 

para remover completamente o domínio externo da MOG do complexo com o 

anticorpo. Desta forma, os resultados obtidos em SMD sugerem um papel crucial do 

MOG92-106 no reconhecimento da MOG por anticorpos desmielinizantes, destacando 

este peptídeo como um epítopo âncora da ligação do domínio externo da MOG. 

Técnicas computacionais mostraram-se valiosas na caracterização de epítopos300,301 

e, adicionalmente, no estudo desenvolvido foram aplicadas técnicas de DM e SMD 

na identificação de epítopos reconhecidos por anticorpos desmielinizantes anti-MOG 

de forma inédita. 
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5.3.2 Estudos computacionais e reconhecimento do MBP85-99 

A dinâmica do desprendimento do complexo antígeno-anticorpo também foi 

explorada por técnicas de SMD para o sistema 2. Diferentemente do sistema 1, as 40 

simulações de SMD conduzidas visaram explorar pontos diferentes de aplicação de 

forças externas, de forma a comparar os resultados obtidos. No complexo formado 

entre a porção Fv anti-MBP85-99 e o peptídeo MBP85-88, dois pontos de aplicação de 

força foram considerados: um no Cα do resíduo amino-terminal do peptídeo 

(Asparagina 86) e outro no Cα do resíduo carboxi-terminal do peptídeo (Arginina 

99). A evolução das forças durante os 3 ns de simulação para ambos os casos é 

mostrada na Figura 34. 

 

 

Figura 34 - Forças computacionais envolvidas no complexo antígeno-anticorpo para 

o sistema 2. (A) Curva de força de SMD típica representativa da média 

obtida para a interação entre MBP85-99 e a porção Fv com força externa 

aplicada no resíduo Asparagina 86. (B) Curva de força de SMD 

representativa da média obtida para a interação entre MBP85-99 e a 

porção Fv com força externa aplicada no resíduo Arginina 99. 

 

Primeiramente, com relação ao sistema amino-terminal, o evento de 

desprendimento do MBP85-99 ocorreu em um tempo aproximado de 700 ps depois da 

aplicação de uma média de força externa equivalente a 568 pN, com um desvio 

padrão de 129 pN observado dentre as 20 curvas medidas (Figura 34A). No caso do 
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sistema carboxi-terminal, o evento de desprencimento do peptídeo do complexo com 

o anti-MBP ocorreu em aproximadamente 400 ps de simulação, com uma média 

obtida das forças de 407 pN e um desvio padrão de 85 pN considerando as 20 curvas 

obtidas (Figura 34B). Os valores obtidos estão similares aos estudos de Morfill e 

colaboradores302 que também variaram os pontos de aplicação de forces externas em 

estruturas peptídicas e obtiveram resultados diferentes em termos de formato da 

curva e magnitude da força de desprendimento em SMD. 

Pela comparação dos dados das Figuras 34A e 34B, é evidenciada uma 

redução nas médias encontradas. Tal redução pode estar fundamentada na 

importância da Arginina 99  para o reconhecimento do MBP85-99, conforme destacado 

pelos resultados obtidos por simulações de DM para o sistema 2 bem como demais 

estudos envolvendo o reconhecimento celular da MBP293–297. Constituindo forte 

ponto de interação antígeno-anticorpo, com a aplicação da força externa no resíduo 

Arginina 99, a força referente a interação neste ponto, por se romper nos momentos 

iniciais, não é refletida no momento do desprendimento. Desta forma, é notada uma 

pequena redução nos valores de força de desprendimento obtidos. 

Os dados descritos por SMD para o sistema 2 foram corroborados por 

medidas de AFM envolvendo o peptídeo MBP85-99 e seu anticorpo específico (Figura 

35). Os valores obtidos por SMD tanto para a força aplicada no resíduo carboxi-

terminal quanto no resíduo amino-terminal apresentaram concordância com os 

valores obtidos pelo AFM. A curva de força obtida por AFM (Figura 35A) indicou 

uma Fad de 415 pN, a qual está incluída na faixa de variação do boxplot das medidas 

de AFM representado na Figura 35C. Segundo estudos em andamento no GNN 

envolvendo doenças desmielinizantes, as informações no AFM são melhores 

representadas na forma de boxplots e valores da mediana (Figura 35C), conforme 

também mostrado para as análises do sistema 1.  Desta forma, os dados obtidos em 

SMD também foram plotados neste gráfico para fins de comparação. 

Com relação aos sistemas moleculares referentes aos boxplots da Figura 35C, 

(1) refere-se às medidas obtidas para a ponta não funcionalizada interagindo com o 

substrato contendo as IgGs anti-MBP; (2) refere-se à interação entre a ponta 

funcionalizada com MBP85-99 e o anticorpo inespecífico (anti-MOG); (3) refere-se às 

medidas de AFM envolvendo o peptídeo MBP85-99 e o anticorpo anti-MBP; (4) e (5) 
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referem-se às medidas de SMD envolvendo a aplicação das forças nos terminais 

amino e carboxila, respectivamente.  

 

 

Figura 35 - Interação entre o peptídeo MBP85-99 e a porção Fv anti-MBP. (A) Curva 

de força do AFM registrada a partir dos dados de interação do 

complexo. (B) Curva de força típica do AFM em comparação com os 

dados de SMD para o complexo considerando a força externa tanto no 

resíduo amino-terminal quanto carboxi-terminal. (C) Gráfico de boxplot 

acerca dos dados de AFM e SMD, incluindo as medidas controle. 

 

Pelos boxplots computacionais fica evidente que as medidas de SMD com 

pontos distintos de aplicação de forças externas são diferentes, considerando tanto a 

mediana (linha central nas caixas) quanto a caixa central representada, que denota 

50% dos valores mais representativos dos sistemas. Além disso, a mediana das 

simulações envolvendo o resíduo carboxi-terminal (azul-claro), está contida na caixa 

central das medidas de AFM, o que indica que esta é equiparável às medidas 

representativas experimentais.  

As medidas relacionadas às SMDs envolvendo o resíduo amino-terminal 

(azul-escuro) mostram-se um pouco acima do 50% das medidas mais representativas 

do AFM, no entanto, ainda se apresentam inclusas na dispersão dos valores obtidos 

experimentalmente. De fato esta diferença e a maior concordância do sistema 

carboxi-terminal com o AFM era esperada visto que a imobilização do peptídeo na 

ponta do AFM ocorre via grupo carboxila275,303,304, o que impacta nos valores 

medidos, principalmente com relação ao ponto de interação peptídeo-anticorpo na 
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região do resíduo Arginina 99. Por fim, a diferença das medidas obtidas para os 

sistemas MBP85-99-anticorpo dos controles apresentados valida os dados obtidos 

acerca do reconhecimento específico deste peptídeo pelo seu anticorpo específico.  
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6 CONCLUSÃO 

Neste trabalho, técnicas computacionais de modelagem e simulação foram 

aplicadas para o entendimento do reconhecimento de proteínas de mielina por 

anticorpos específicos inseridos num contexto de desmielinização, particularmente 

relacionados à EM. Modelos representativos refinados dos complexos antígeno-

anticorpo de interesse foram obtidos, especialmente a descrição computacional de 

um modelo aproximado para o anticorpo anti-MBP com afinidade ao peptídeo 

imunogênico MBP85-99. O protocolo de obtenção de estruturas de anticorpos a partir 

da estrutura dos antígenos-alvo baseado em mutação de estruturas conhecidas foi 

efetivo em caracterizar um modelo de anticorpo anti-MBP, mostrando perspectivas 

promissoras nas pesquisas envolvendo a resposta humoral em doenças 

desmielinizantes.  As atividades de modelagem não apresentaram impacto na 

qualidade global das estruturas, permitindo a condução de simulações 

computacionais descritivas dos sistemas em estudo. 

As simulações foram efetivas no detalhamento dos sistemas em termos da 

flutuação estrutural dos complexos, ligações químicas estabelecidas e forças 

envolvidas na ligação antígeno-anticorpo. Estruturalmente, os complexos formados 

entre anti-MOG e domínio externo da MOG bem como anti-MBP e MBP85-99 

apresentaram indícios de estabilidade em meio aquoso tanto em termos de flutuação 

conformacional e energias de interação como com base em dados acerca de ligações 

de hidrogênio e pontes salinas. Com a condução das simulações, para ambos os 

sistemas, foi constatada uma contribuição importante dos resíduos das CDR no 

processo de ligação das proteínas MOG e MBP por anticorpos específicos. Na 

estrutura autoantigênica, resíduos âncoras do complexo antígeno-anticorpo tanto para 

o reconhecimento do domínio externo da MOG quanto do peptídeo MBP85-99 foram 

identificados, mostrando-se similares a resíduos identificados em pesquisas 

anteriores, especialmente aquelas envolvendo o reconhecimento das proteínas MOG 

e MBP por linfócitos T mediado por receptores específicos.  

No caso da MOG, os resíduos mais interativos mostraram-se posicionados em 

regiões referentes a três resíduos encefalitogênicos de grande relevância em 

pesquisas de doenças desmielinizantes (MOG1-22, MOG35-55 e MOG92-106). Com 

relação à MBP, resíduos carregados, como a Arginina 99, Lisina 93 e Histidina 90, se 
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mostraram essenciais para a ligação antígeno-anticorpo a qual, tanto para o sistema 

da MOG quanto da MBP, contou com grande contribuição eletrostática. Foi 

verificado tanto com relação às energias de ligação antígeno-anticorpo, refletidas na 

forma de ∆GLig, quanto em relação ao mapa de potencial eletrostático dos complexos, 

que as energias eletrostáticas em ambos os casos foram essenciais para o 

reconhecimento e ligação das referidas proteínas de mielina por seus anticorpos 

específicos. Regiões âncoras do complexo tanto na estrutura dos autoantígenos 

quanto nos anticorpos se mostraram opostamente carregadas, sugerindo uma 

interação forte entre os resíduos envolvidos. 

A afinidade e especificidade tanto para o sistema 1 quanto para o sistema 2 

foram analisadas e comprovadas considerando dados computacionais e aqueles 

advindos do AFM. As simulações de SMD para ambos os sistemas foram 

corroboradas por dados experimentais, validando os modelos computacionais 

propostos. A abordagem de SMD, no caso da MOG, sugeriu um papel central do 

peptídeo MOG92-106 durante o processo de reconhecimento estrutural desta proteína. 

Sobre a MBP, a SMD foi capaz de fornecer indícios acerca dos pontos mais 

interativos do sistema, mostrando que a região carboxi-terminal (região do resíduo 

Arginina 99) é muito importante na ligação MBP85-99 e anti-MBP, corroborando 

achados nas simulações de DM e nos experimentos de AFM. 

Por fim, os resultados computacionais obtidos mostraram-se consistentes com 

com as informações estruturais acerca do reconhecimento das proteínas MOG e 

MBP, especialmente considerando as regiões mais interativas destas proteínas. Os 

dados descritos se mostram de acordo com décadas de pesquisas envolvendo tais 

proteínas, o que sugere que os protocolos aqui detalhados mostram potencialidades 

descritivas para serem aplicadas em moléculas ainda não exploradas em pesquisas de 

doenças desmielinizantes, de forma a caracterizar novos alvos e mecanismos 

envolvidos em tais doenças. Desta forma, a modelagem e simulação podem 

contribuir substancialmente para esforços futuros neste campo, reduzindo custos e 

utilização de modelos animais nas pesquisas relacionadas. 
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7 DIFICULDADES E DESAFIOS ENCONTRADOS NO 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

O desenvolvimento do projeto proposto durante o doutorado da aluna 

apresentou uma série de dificuldades as quais culminaram em mudanças de 

estratégias e estabelecimento de novos protocolos visando o cumprimento dos 

objetivos originais. A aplicação de abordagens computacionais na descrição de 

eventos moleculares é recente e vem aumentando consideravelmente nos últimos 

anos, em que resultados promissores vem sendo obtidos288,305–310. Com relação aos 

anticorpos, os processos de modelagem e obtenção de estruturas novas se mostram 

ainda mais desafiadores, o que foi refletido no andamento da pesquisa em questão. 

Inicialmente, a estratégia a ser aplicada para as estruturas de anticorpos, 

especialmente do sistema 2 envolvendo o anti-MBP, considerou alguns programas, 

como o pacote Antibody Modeling do BIOVIA Discovery Studio®. No entanto, a 

ideia principal era modelar a estrutura do anticorpo partindo-se apenas da estrutura 

do antígeno e, após conversas com a equipe técnica representante do referido pacote, 

constatou-se que este necessitava de, ao menos, a sequência de aminoácidos 

formadora do anticorpo-alvo que se pretendia modelar. Neste ponto, a estratégia 

principal voltou-se para o sequenciamento prévio do anticorpo anti-MBP para 

posterior modelagem computacional. 

O sequenciamento do anticorpo anti-MBP seria, assim, obtido em conjunto 

com colaboradores do GNN, intermediado pelo Dr. Luís Antonio Peroni, da empresa 

Rheabiotech - Desenvolvimento, Produção e Comercialização de Produtos de 

Biotecnologia Ltda. (Campinas, SP). No entanto, três fatos impossibilitaram a 

obtenção do sequenciamento: (a) ausência de programas específicos para auxiliar em 

tarefas de sequenciamento de anticorpos em laboratórios brasileiros; (b) necessidade 

de obtenção de anticorpos monoclonais anti-MBP, o que levaria muito tempo não 

apenas pelo procedimento em si (6 meses a 1 ano), mas também pelo fato da 

necessidade de aplicação de procedimentos específicos para desenvolver 

autoimunidade em modelos experimentais, visto que o antígeno em questão 

(peptídeo da MBP) apresentou uma homologia muito elevada com proteínas próprias 

de modelos mais comumente utilizados, como camundongos e coelhos; e (c) 

impossibilidade de realização do sequenciamento com empresas no exterior, dada a 
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elevada homologia do antígeno com proteínas próprias dos modelos animais, o qual 

não desenvolveria resposta imune e, consequentemente, não proporcionaria a 

produção de anticorpos.  

Outros pesquisadores foram contatados, como a Dra. Adriana Franco Paes 

Leme, ligada ao Laboratório Nacional de Biociências (LNBio) da Universidade 

Estadual de Campinas, em Campinas-SP, para verificar sobre a possibilidade de 

sequenciamento, no entanto, as colaborações não puderam ser realizadas pela 

ausência de programas próprios para auxílio ao sequenciamento de anticorpos. Neste 

contexto, foi necessário o desenvolvimento de abordagens computacionais capazes 

de gerar um modelo total da molécula de anticorpo anti-MBP e foi então que o 

protocolo envolvendo a aplicação de mutações computacionais foi proposto e 

aplicado no desenvolvimento das pesquisas. Assim, considerando o cenário das 

mudanças e estratégias novas apresentadas para o sistema 2, um tempo maior foi 

requerido na etapa de obtenção estrutural em relação ao sistema 1, culminando num 

tempo menor para dedicação às simulações, o que resultou num tempo menor de 

simulação. 

Além disso, para ambos os sistemas, considerando que estes envolviam 

anticorpos, grandes desafios foram encontrados no estabelecimento do protocolo. 

Embora com o advento da computação e tecnologia das últimas décadas, mais 

potencialidades e pespectivas foram proporcionadas às abordagens computacionais, 

especialmente com relação aos tamanhos dos sistemas que poderiam ser simulados, 

muitas considerações se fizeram necessárias, especialmente acerca da flexibilidade 

molecular característica do anticorpo. Tendo em vista a mudança de ênfase do GNN 

focando as potencialidades de nanobiossensores e técnicas envolvidas em 

monitoramento ambiental para o desenvolvimento biomédico, com aplicação direta 

na solução de problemas em doenças desmielinizantes e autoimunes, ajustes em 

protocolos se fizeram necessários.  

As primeiras tentativas de construção da caixa de simulação e condução da 

DM foram falhas ao se depararem com a maior variação estrutural do complexo 

antígeno-anticorpo em comparação com sistemas ambientais antes estudados pelo 

grupo. Mudanças sucessivas foram sendo realizadas objetivando manter as proteínas 

dentro dos limites da caixa de simulação com pouca influência no comportamento 
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nativo do sistema, considerando que as movimentações, especialmente da porção 

Fab, eram requeridas para a formação e manutenção do complexo antígeno-anticorpo 

e sua reprodução computacional de forma fidedigna deveria considerar a referida 

situação. Assim, caixas de simulações maiores foram empregadas para permitir o 

padrão de movimentação da molécula de Fab. Considerações foram feitas limitando 

a movimentação de alguns resíduos, mimetizando tanto a estrutura íntegra da IgG 

como a presença da membrana plasmática da mielina durante o reconhecimento de 

seus componentes. 

Com as caixas de simulação maiores e a maior proproção de moléculas de 

solvente, considerando o cronograma de projeto bem como o processamento dos 

dados de trajetórias de simulação, foi necessária a redução dos sistemas simulados, 

focando diretamente na região de interação antígeno-anticorpo, ou seja, optou-se pela 

simulação da porção Fab, que apresenta função ligadora de antígeno, e da porção Fv, 

que representa o sítio de ligação do antígeno na estrutura do anticorpo, nas 

simulações de DM e SMD, respectivamente. Desta forma, as simulações foram 

otimizadas em termos de custo computacional, tempo e movimentações proteicas. 

O protocolo de SMD aplicado foi baseado em sistemas similares na literatura 

e se mostrou diferente daquele aplicado em sistemas proteicos envolvendo sistemas 

ambientais311,312. Esta etapa de ajustes no protocolo de SMD exigiu uma interação 

intensiva com a área experimental envolvendo AFM e nanopartículas do grupo, 

maximizando a interface computacional-experimental e permitindo a aplicação 

otimizada de métodos capazes de gerar dados equiparáveis considerando os mesmos 

sistemas. No entanto, esta etapa de ajuste e refinamento de protocolo exigiu um 

período de testes, em que as medidas tanto de SMD quanto de AFM foram sendo 

obtidas e comparadas, até que uma consonância pôde ser observada. Isso exigiu da 

aluna um aprofundamento nos princípios nas técnicas experimentais do grupo, 

considerando e explorando informações acerca da funcionalização e propriedades das 

medidas experimentais tanto na obtenção quanto na interpretação dos resultados. 

Por fim, a proposta inicial de projeto abordava a necessidade de 

considerações de simulações utilizando a Mecânica Quântica, as quais são capazes 

de gerar dados acerca do comportamento do sistema com base em equações advindas 

da Física Quântica. A aplicação de cálculos híbridos era uma das frentes de descrição 
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do complexo antígeno-anticorpo. No entanto, após reuniões científicas e visitas a 

colaboradores do GNN, foi verificado que, para sistemas flexíveis e grandes como os 

sistemas proteicos representantes do complexo antígeno-anticorpo, a aplicação de 

tais técnicas poderia gerar artefatos e resultados arbitrários. Considerando a 

disponibilidade e refinamento dos campos de força disponíveis atualmente para a 

simulação de sistemas proteicos, foi preferido tanto o aumento do tempo de 

simulação dos sistemas por DM quanto a realização de mais simulações 

computacionais para explorar as médias de força em SMD, as quais foram exigências 

de revistas específicas renomadas da área. 

Assim, após sucessivas adequações, mudanças de cronograma, ajustes nos 

protocolos, métodos e no projeto como um todo foi possibilitada a descrição 

computacional dos sistemas propostos de forma a manter o objetivo original do 

início das pesquisas. Essas mudanças são características do desenvolvimento 

científico e do curso normal da pesquisa, exigindo sucessivas atualizações do 

pesquisador e da equipe de projeto, de forma a possibilitar o estabelecimento e 

proposição de novos protocolos, efetivos para a descrição de problemas específicos. 
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8 PERSPECTIVAS 

Com a descrição computacional do reconhecimento das proteínas da mielina 

MOG e MBP, tanto com relação a este estudo, quanto com relação às pesquisas 

envolvendo as doenças desmielinizantes e autoimunes, as pespectivas de atividades 

futuras com base nos dados obtidos envolvem: 

a) Extensão das simulações de DM para o sistema 2, para fins de comparação 

com o sistema 1, bem como divulgação dos resultados por meio de revistas 

especializadas; 

b) Refinamento do protocolo computacional desenvolvido para obtenção de 

estruturas de anticorpos por mutações computacionais e automatização do processo 

envolvido; 

c) Relacionar os experimentos de SMD, os quais envolvem processos de não-

equilíbrio, realizados para ambos os sistemas, a processos de equilíbrio 

termodinâmico por meio do potencial de força média (PMF, do inglês potential of 

mean force); 

d) Aplicação do protocolo computacional desenvolvido para a descrição de 

anticorpos relacionados a outros possíveis alvos da EM e demais doenças 

desmielinizantes, envolvendo, por exemplo, epítopos da MAG e da PLP, também 

componentes da mielina; 

e) Aplicação de simulações de DM e SMD para investigar demais proteínas da 

mielina, como MOG e PLP, candidatas a autoantígenos em EM; 

f) Investigação de eventos humorais em demais doenças desmielinizantes, como 

aquelas relacionadas à NMOSD, tanto pela aplicação do protocolo de descrição de 

anticorpos para descrição do anti-aquaporina-4, um marcador molecular da doença, 

bem como sua interação com epítopos da proteína aquaporina-4, alvo inicial do 

processo autoimune característico da NMOSD; 

g) Utilização dos modelos dos complexos antígeno-anticorpo desenvolvidos 

nesta tese para construção de modelos  descritivos da imobilização destas 

biomoléculas em nanossuperfícies311,312, os quais são úteis para o entendimento dos 

nanoimunossensores em desenvolvimento no grupo. 
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A. ALGORITMOS PARA SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS 

Uma simulação de DM envolve a integração de forma iterativa das equações 

de movimento de Newton num intervalo de tempo. Essa integração necessita da 

discretização do tempo seguida da aplicação da expansão de Taylor, obtenção da 

posição das partículas num passo de tempo posterior como uma função da posição, 

velocidade e aceleração atual das mesmas, conforme as Equações A.1 a A.41:  

r(t + t) = r(t) + tv(t) +
1

2
t2a(t) +

1

6
t3b(t) +

1

24
t4c(t) …                        (A.1) 

(t + t) =  (t) +  ta(t) +
1

2
t2b(t) + 

1

6
t3c(t) + ⋯              (A.2) 

a(t + t) = a(t) +  tb(t) + 
1

2
t2c(t) …                (A.3) 

b(t +  t) = b(t) +  tc(t) + …                 (A.4) 

onde r corresponde à posição da partícula em estudo,  equivale à velocidade (a 

primeira derivada da posição em função do tempo), a é a aceleração (a segunda 

derivada de r em função de t), b é a terceira derivada, e assim por diante. 

A integração das equações de movimento para cada partícula requer os 

valores referentes às posições e velocidades iniciais dos componentes do sistema. A 

partir desses valores, as forças atuando nas partículas no instante t = 0 são 

computadas. Considerando a aceleração proporcional à força, esta também pode ser 

computada de forma exata em cada passo de tempo. Com a aplicação das Equações 

A.1 e A.2, é possível, então, realizar a atualização das posições e velocidades das 

partículas na simulação de um sistema molecular1,2.  

A Equação A.1 pode ser reescrita na Equação A.5 considerando a equação 

de movimento de Newton3,4, onde rn indica a posição da partícula no passo n (no 

tempo t), rn+1 indica a posição no passo seguinte n + 1 (no tempo t + δt) e O (δtn) são 

os termos de ordem δtn. 

rn+1 = rn + vnδt +
1

2
(

Fn

m
) δt² + O(δt3)                (A.5) 

Um dos algoritmos de integração mais comumente utilizados no estudo de 

biomoléculas é o método de Verlet5, que envolve duas expansões de Taylor, uma 

expansão para frente no tempo (t + δt) e outra para trás (t – δt) (Equação A.6 e 
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A.7)3,4. A soma destas duas expansões, assim, fornece um algoritmo para a 

propagação da posição (Equação A.8)2,3,6. 

rn+1 = rn + vnδt +
1

2
(

Fn

m
) δt² + O(δt3)                             (A.6) 

rn−1 = rn − vnδt +
1

2
(

Fn

m
) δt² − O(δt3)                (A.7) 

rn+1 = 2rn − rn−1 +
Fn

m
δt2 + O(δt4)                    (A.8) 

Em suma, o Verlet é executado em duas etapas: primeiramente a posição atual 

rn das partículas é utilizada para calcular a força Fn atuante entre estas partículas e, 

posteriormente, as posições atuais e anterior rn e rn-1 são utilizadas em conjunto com 

a força Fn para a obtenção das posições no passo posterior, rn+1 (Equação A.8)2,3,6. 

Estas etapas são aplicadas em cada passo de tempo, para cada átomo do sistema, de 

forma que a trajetória da dinâmica do sistema molecular é descrita como um todo2,3,6. 

Outro algoritmo muito aplicado na integração das equações de movimento em 

simulações de DM é o Leap-Frog7, o qual é equivalente ao método de Verlet. No 

referido algoritmo, o cálculo das velocidades ocorre em duas etapas: (1) cálculo das 

velocidades no tempo (t + 1/2t) e (ii) cálculo das posições no tempo (t + t) com 

base nas velocidades calculadas para a partícula i, conforme as equações A.9 e 

A.102,8: 

vi(t +  t/2) = vi (t −
t

2
) +

Fi(t)

mi
δt                (A.9) 

ri(t +  t) = ri(t) + vi (t +
t

2
) δt                        (A.10) 

A propagação da posição das partículas é equivalente ao método de Verlet 

com a diferença que as velocidades das partículas são atualizadas a cada metade de 

passo de tempo2.  
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B. MODELAGEM DA IGG ÍNTEGRA ANTI-MOG 

 

A estrutura da IgG específica contra a proteína MOG foi obtida em sua 

apresentação íntegra, ou seja, contando com as duas porções Fab ligadas à porção Fc. 

A estrutura da região do domínio externo da proteína MOG foi descrita em complexo 

com a região Fab da IgG em 2003 por Breithaupt e colaboradores1, estando 

disponível no repositório PDB sob o código PDB 1PKQ. Esta estrutura foi de 

fundamental importância na construção da IgG íntegra por descrever a região Fab do 

anticorpo específico anti-MOG.  

Considerando que as variações principais da estrutura da IgG ocorrem 

primordialmente nas regiões variáveis, onde estão concentradas as CDRs específicas, 

estas regiões são as mais críticas dentre as tarefas de modelagem de anticorpos2,3. 

Desta forma, sendo as demais regiões do anticorpo (i.e. a porção Fc do anticorpo) 

constantes para moléculas da mesma subclasse4,5, a estrutura completa do anti-MOG 

foi obtida pelo alinhamento estrutural da região Fab do arquivo PDB 1PKQ com a 

região Fc da IgG usando a estrutura PDB 1IGT6 como molde para a modelagem, 

conforme protocolos aplicados em estudos similares na literatura7–9. 

De uma forma mais detalhada, o modelo referente à IgG anti-MOG íntegra 

foi obtido por intermédio do seguinte protocolo: (i) sobreposição da porção Fab anti-

MOG disponíveis no arquivo PDB 1PKQ com os respectivos Fab1 e Fab2 do arquivo 

PDB 1IGT intermediado pelo uso integrado do plugin MultiSeq10 implementado no 

programa VMD 1.9.211 com a função sobreposição estrutural do Swiss-PDB viewer 

(SPDBv)12,13, permitindo a obtenção das porções Fab do arquivo PDB 1PKQ com as 

coordenadas similares aos Fab da estrutura da IgG PDB 1IGT; (ii) aproximação das 

porções Fab das alças da região de articulação da IgG para integração com a porção 

Fc por intermédio do programa VMD 1.9.2; (iii) geração das informações (ligação, 

ângulos, diedros e impróprios) a respeito da ligação peptídica entre os resíduos finais 

das porções Fab com os resíduos iniciais das alças da região de articulação pela 

aplicação do plugin TopoTools14 implementado no programa VMD 1.9.2; e (iv) 

geração das informações a respeito da ligação dos carboidratos cofatores aos resíduos 

âncora da porção Fc da IgG de acordo com informações estruturais do arquivo PDB 

1IGT auxiliado pelo plugin TopoTools integrado ao VMD 1.9.2. 
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B.1 Resultados obtidos com a modelagem da IgG anti-MOG 

A estrutura da IgG específica anti-MOG em sua apresentação íntegra foi 

realizada quase que em sua totalidade utilizando o programa VMD 1.9.2. Neste 

contexto, foram consideradas a porção Fab referente às cadeias A (leve) e B (pesada) 

do arquivo PDB 1PKQ, o qual ilustra a interação da porção Fab da IgG e a proteína 

MOG, e a porção Fc juntamente com a região de articulação (alças centrais) do 

arquivo PDB 1IGT, referente à estrutura de uma IgG íntegra.  

Após alinhamento das duas porções Fab da estrutura 1IGT pela aplicação do 

módulo SALIGN15 parte do programa MODELLER16, verificou-se que as duas 

partes compartilham 100% de similaridade em resíduos componentes, bem como 

99,5% de similaridade estrutural. Desta forma, a estrutura do Fab anti-MOG foi 

considerada a mesma para compor a Fab1 e Fab2 do modelo da IgG anti-MOG. 

Posterior a esta análise, foi realizado um alinhamento estrutural entre a porção Fab 

anti-MOG (cadeias A e B da estrutura PDB 1PKQ) com os Fab 1 e 2 da estrutura 

PDB 1IGT, obtendo as coordenadas da estrutura do Fab1 e 2 que iriam compor a IgG 

íntegra (Figura B.1). 

 

 

Figura B.1 - Sobreposição da porção Fab anti-MOG (PDB 1PKQ) com as porções 

Fab1 e 2 da IgG (PDB 1IGT). (A) sobreposição das estruturas Fab 

anti-MOG (laranja) e Fab1 da IgG (verde). (B) sobreposição das 

estruturas Fab anti-MOG (azul) e Fab2 da IgG (vermelho). 

 

Com a obtenção das novas coordenadas das porções Fab anti-MOG, agora 

compondo as porções Fab1 e Fab2 do modelo, tais estruturas foram aproximadas e 
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ligadas às alças de articulação e, consequentemente, formaram a IgG íntegra com as 

três porções principais da biomolécula (Figura B.2A). Duas ligações peptídicas 

foram construídas auxiliadas pela ferramenta TopoTools integradas ao VMD 1.9.2. 

Estas ligações envolveram os resíduos finais Cisteína (CYS440 e CYS1109), mais 

precisamente os átomos Carbono do grupo carboxila, e os resíduos Glutamato 

(GLU441 e GLU1110), mais precisamente os átomos Nitrogênio do grupo amina, 

conforme evidencia a Figura B.2B. 

 

 

Figura B.2 - Modelo preliminar obtido pela ligação das porções Fab1 e 2 específicas 

anti-MOG à porção Fc da IgG. (A) IgG íntegra com as três porções 

principais, sendo destacadas em azul as cadeias leve e em rosa as 

cadeias pesadas. (B) Representação evidenciando a ligação peptídica 

(em amarelo) entre os resíduos Cisteína e Glutamato. 

 

Finalmente, para obtenção do modelo da IgG anti-MOG íntegra (Figura 

B.3A) foram adicionados à estrutura os carboidratos cofatores, os quais possuem 

importância na estabilização conformacional da IgG (especialmente com relação à 

porção Fc), mantendo-a adequada à ligação do antígeno17. Dados disponíveis sobre a 

estrutura cristalográfica sugerem que um resíduo Asparagina (ASN) de cada uma das 

cadeias pesadas que compõem a porção Fc ligam-se ao carboidrato N-acetil-D-

glicosamina (NAG), parte do conjunto de açúcares cofatores estruturais da IgG. A 

ligação gerada envolveu os átomos Carbono (C1) do carboidrato NAG e Nitrogênio 

(ND2) do resíduo de Asparagina, conforme evidenciado na Figura B.3B. 
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Figura B.3 - Modelo final obtido pela ligação das porções Fab1 e 2 específicas anti-

MOG à porção Fc da IgG. (A) IgG íntegra com as três porções 

principais, sendo destacadas em azul as cadeias leve e em rosa as 

cadeias pesadas. Os carboidratos são mostrados em preto. (B) 

Representação evidenciando a ligação construída (em azul escuro) 

entre o resíduo Asparagina e a molécula de NAG. 
 

Após a obtenção do modelo da IgG íntegra anti-MOG, algumas análises 

foram realizadas para a verificação da qualidade do modelo obtido após a aplicação 

de técnicas de modelagem e manipulação de moléculas (Figura B.4). Esta avaliação 

foi realizada em termos das posições dos resíduos na estrutura proteica, por 

intermédio do gráfico de Ramachandran18,19. Os moldes PDB 1PKQ (cadeias A e B) 

e PDB 1IGY (porção Fc) também foram avaliados em termos de gráfico de 

Ramachandran para a avaliação do impacto das modificações computacionais na 

qualidade da estrutura do anticorpo (Figura B.4). 

Pela avaliação do modelo, dos 1338 resíduos componentes da IgG íntegra, foi 

verificado que 80,4% dos seus resíduos estão na região mais favorável (em 

vermelho), 18,1% dos resíduos estão em regiões permitidas adicionais (em amarelo), 

1,3% dos resíduos estão em regiões generosamente favoráveis (em amarelo-claro) e 

0,2% dos resíduos em regiões não permitidas (em branco), conforme observado na 

Figura B.4A. Segundo o PROCHECK, para um modelo de boa qualidade é esperado 

mais de 90% de seus resíduos nas regiões mais favoráveis (em vermelho), 

considerando dados de estruturas com 2.0 Ǻ de resolução20. No entanto, tendo em 
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vista que a qualidade do modelo final obtido por modelagem computacional é 

dependente da qualidade das estruturas tomadas como base21,22, para fins de 

comparação, foi então realizada a análise das características das estruturas utilizadas 

como molde para obtenção do modelo, como mencionado anteriormente. 

Com relação à estrutura PDB 1PKQ, dos 440 resíduos componentes da região 

Fab, esta apresentou 82,5% dos seus resíduos na região mais favorável, 16,7% dos 

resíduos em regiões permitidas adicionais, 0,8% dos resíduos em regiões 

generosamente favoráveis e 0,0% dos resíduos em regiões não permitidas (Figura 

B.4B). Sobre a estrutura PDB 1IGT, dos 458 resíduos formadores da região de 

articulação juntamente com a porção Fc, esta apresentou 76,9% dos seus resíduos na 

região mais favorável, 20,8% dos resíduos em regiões permitidas adicionais, 1,8% 

dos resíduos em regiões generosamente favoráveis e 0,5% dos resíduos em regiões 

não permitidas (Figura B.4C).  

Desta forma, presume-se que os resíduos em regiões mais favoráveis e em 

regiões permitidas adicionais do modelo estão de acordo com a média apresentada 

entre as estruturas-base da modelagem. Com relação aos resíduos em regiões não 

permitidas, estes estão justificados pela estrutura PDB 1IGT, a qual apresentou os 

mesmos resíduos nesta região. Assim, pode-se afirmar que as abordagens 

computacionais aplicadas para construção do modelo íntegro da IgG anti-MOG não 

afetaram a qualidade global da estrutura, estando esta de acordo com os moldes 

utilizados. 
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Figura B.4 - Gráficos de Ramachandran do modelo da IgG íntegra anti-MOG e das 

estruturas cristalográficas utilizadas como base. 

 

B.2 Descrição das coordenadas atômicas do complexo antígeno-anticorpo 

Após obtenção da estrutura da IgG anti-MOG em sua apresentação íntegra, a 

estrutura descrita por Breithaupt e colaboradores (2003)1 embasou a descrição da 

estrutura do domínio externo da MOG bem como dos detalhes estruturais que 

descrevem a interação entre a IgG e a MOG, cruciais para a descrição das 

coordenadas atômicas do complexo antígeno-anticorpo envolvendo o sistema de 

interação IgG e MOG. Após uma série de adequações estruturais, como abordado 

anteriormente, a estrutura tridimensional do complexo foi obtida conforme 

representado na Figura B.5. 
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Figura B.5 - Complexo formado pela IgG íntegra anti-MOG (cadeias leves em azul 

e cadeias pesadas em rosa) e o domínio externo da MOG (em verde). 

Em preto são mostrados os carboidratos ancorados na porção Fc da 

IgG. 

 

B.3 Adequação do biossistema para a simulação computacional 

O objetivo principal da modelagem da IgG anti-MOG foi a sua aplicação na 

simulação deste anticorpo com o domínio externo da MOG. No entanto, 

considerando a viabilidade da realização das simulações tendo em vista o poder 

computacional disponível e o tempo de projeto, foram realizados testes 

computacionais para definição do biossistema a ser simulado, referido como sistema 

1. Para isto, etapas de minimização e pequenas simulações de DM foram realizadas 

envolvendo as seguintes seleções: (i) modelo da IgG anti-MOG íntegra; (ii) 

complexo obtido entre a IgG íntegra e o domínio externo da MOG, descrito na 

Figura B.5; e (iii) porção Fab do modelo da IgG anti-MOG em complexo com o 

domínio externo da MOG. Os dados de cada sistema estão descritos na Tabela B.1 

com relação aos átomos componentes do sistema e na Tabela B.2 com relação aos 

parâmetros computacionais avaliados. 
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Tabela B.1 - Descrição dos sistemas avaliados para definição das simulações. 

Sistema Átomos de 

soluto 

Átomos de 

solvente 

Contra-

íons 

Nº. total de 

átomos 

IgG íntegra 20.820 425.778 0 446.598 

IgG íntegra e 

MOG 

22.675 491.004 0 513.679 

Fab IgG e MOG 8.447 102.726 0 111.173 

 

Tabela B.2 - Dados referentes aos testes iniciais realizados para definição do sistema 

a ser simulado. 

Sistema 
Tempo para 

minimização* 

Tempo para 

simulação de 1 ns* 

Arquivo da 

trajetória de 1 ns 

(em gigabytes) 

IgG íntegra 7 horas 64 horas 4,8 

IgG íntegra e 

MOG 
8 horas 72 horas 5,6 

Fab IgG e MOG 1 hora 7 horas 1,4 

*Dados sem aceleração GPU. 

No contexto apresentado nas Tabelas B.1 e B.2 bem como considerando o 

tempo de análises das simulações dentro do cronograma de projeto, de forma a não 

prejudicar a execução das demais atividades de pesquisa, optou-se pela simulação 

focada na região de interação da IgG com o antígeno, ou seja, o sistema que compôs 

o sistema 1 envolveu a porção Fab1 da IgG anti-MOG e o domínio externo da 

proteína MOG. A mesma abordagem foi também aplicada ao sistema 2 envolvendo a 

interação da porção Fab anti-MBP e o peptídeo imunogênico MBP85-99. 
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APÊNDICE C - ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO DAS ETAPAS 

DE MINIMIZAÇÃO E SIMULAÇÃO USANDO O NAMD 
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APÊNDICE D - CURVAS DE FORÇA OBTIDAS POR SMD PARA 

OS COMPLEXOS ANTÍGENO-ANTICORPO 
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D. CURVAS DE FORÇA OBTIDAS POR SMD PARA OS 

COMPLEXOS ANTÍGENO-ANTICORPO 

 

Conforme especificado no item 4 MÉTODOS desta tese, um total de 80 

simulações de SMD foram realizadas considerando o complexo formado entre: (a) 

porção Fv anti-MOG e domínio externo da proteína MOG; (b) porção Fv anti-MOG 

e peptídeo MOG92-106; (c) porção Fv anti-MBP85-99 e o peptídeo MBP85-99 com 

aplicação de força externa no resíduo amino-terminal (Asparagina 86); e (c) porção 

Fv anti-MBP85-99 e o peptídeo MBP85-99 com aplicação de força externa no resíduo 

carboxi-terminal (Arginina 99). Cada uma das quatro situações descritas foi 

analisada por intermédio de 20 simulações de SMD. O total de curvas obtidas para 

cada complexo está destacado pelas Figuras D.1, D.2, D.3 e D.4. Os valores obtidos 

para forças de desprendimento e instante de desprendimento são mostrados na Tabela 

D.1. 

 

 

Figura D.1 - Curvas de força referentes às 20 SMDs de 3 ns cada conduzidas para a 

análise e caracterização do complexo anti-MOG e domínio externo da 

proteína MOG. 
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Figura D.2 - Curvas de força referentes às 20 SMDs de 3 ns cada conduzidas para a 

análise e caracterização do complexo anti-MOG e peptídeo MOG92-106. 

 

 

Figura D.3 - Curvas de força referentes às 20 SMDs de 3 ns cada conduzidas para a 

análise e caracterização do complexo anti-MBP85-99 e peptídeo MBP85-

99 com aplicação de força externa no resíduo Asparagina 86 (amino-

terminal). 
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Figura D.4 - Curvas de força referentes às 20 SMDs de 3 ns cada conduzidas para a 

análise e caracterização do complexo anti-MBP85-99 e peptídeo MBP85-

99 com aplicação de força externa no resíduo Arginina 99 (carboxi-

terminal). 

 

Tabela D.1 - Valores de força e instante de desprendimento para os complexos 

simulados, sendo (a) anti-MOG e domínio externo da MOG; (b) anti-

MOG e MOG92-106; (c) anti-MBP85-99 e MBP85-99 (força externa no 

terminal amina); e (d) anti-MBP85-99 e MBP85-99 (força externa no 

terminal carboxila) 

Simulação 

Instante de desprendimento 

(ps) 

Força  

(pN) 

(a) (b) (c) (d) (a) (b) (c) (d) 

1 1.067 970 687 1.056 1.192 880 759 332 

2 920 826 783 1.374 1.053 802 373 429 

3 732 828 685 1.031 983 709 537 395 

4 794 997 896 1.331 755 969 566 360 

5 849 1.038 655 1.191 1.109 859 698 396 

6 916 700 685 1.035 1.164 624 785 410 

7 848 876 740 1.321 1.185 559 453 438 

8 695 942 650 1.383 751 942 494 303 
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9 1.004 618 794 1.383 1.407 542 525 303 

10 703 1.020 556 657 956 859 410 371 

11 747 766 709 981 958 567 709 432 

12 998 807 742 380 1.185 758 521 638 

13 972 928 901 554 1.358 910 586 413 

14 731 875 703 1.341 1.053 766 842 581 

15 538 961 706 640 749 785 493 304 

16 752 946 655 1.126 1.123 733 601 392 

17 626 861 680 1.266 735 714 582 329 

18 803 887 941 943 1.085 792 514 466 

19 783 879 1.284 1.288 1.039 759 425 414 

20 737 959 1.250 1.288 984 865 497 443 

 

  



137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A - ARTIGO ACEITO PARA PUBLICAÇÃO 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 


