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RESUMO  
 
 
 

A interação entre TCR (receptor de células T) e MHC (complexo principal 

de histocompatibilidade) carregado com epítopo é fundamental para a ativação da 

resposta imunológica e qualquer falha neste processo pode levar ao 

desenvolvimento de doenças autoimunes ou à exposição do organismo a agentes 

externos. Tendo em vista à importância deste processo, estudos teóricos podem ser 

utilizados para fornecer importantes informações atomísticas sobre o 

reconhecimento de pMHC (epítopo-MHC)  pelo TCR. 

Neste contexto, objetivou-se neste trabalho avaliar, por meio de Dinâmica 

Molecular, diferenças estruturais entre sete complexos TCR-pMHC sendo: dois com 

epítopos que geram e dois com epítopos que não geram resposta experimental 

contra Esquistossomose; um epítopo como controle positivo (Hemaglutinina-A) e 

outro como controle negativo (CLIP, peptídeo de cadeia invariante associado à 

classe II) e um epítopo autoimune (MBP, proteína da bainha de mielina). Todos os 

sete complexos foram neutralizados, solvatados e simulados em ensemble canônico 

à temperatura de 310K por 30ns utilizando o pacote de programas GROMACS-5.0.5.  

Ao analisar as trajetórias, verificou-se a não discriminação entre os 

complexos carregados com epítopos que geram e que não geram resposta 

imunológica quando o complexo ternário foi analisado em sua extensão total. No 

entanto, a discriminação entre os epítopos foi demonstrada quando partes dos 

complexos foram analisadas separadamente. Assim, por exemplo, verificou-se que a 

região constante da cadeia α do TCR sofre um significante rearranjo estrutural 

decorrente da interação do TCR com o pMHC que gera resposta imunológica. 

De forma geral, os objetivos propostos foram alcançados com sucesso 

demonstrando a existência de diferenças estruturais no reconhecimento de epítopos 

geradores e não geradores de resposta imunológica.  

 

 

 

Palavras chaves: Dinâmica Molecular, Simulação computacional, 

Sistema imunológico, Epítopos. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The interactions between TCR (T Cell Receptor) and MHC (Major 

Histocompatibility Complex) loaded with epitope is a critical step for triggering 

immunological response and any failure in this process results in an autoimmune 

disease or in the exposure of organism to external agent. Clearly this process is very 

important and theoretical simulations can be used to provide molecular information 

about the recognition of pMHC (MHC loaded with epitope) by TCR. 

In this context, the aims of this work are evaluate, through Molecular 

Dynamics simulations, the possible structural changes that can occur with TCR-

pMHC complexes being two complexes with epitopes that generate and two that do 

not generate experimental response against Schistosomiasis; one with epitope for 

positive control (Hemagglutinin-A) and other as negative control (CLIP, class II 

associated invariant chain peptide); and one with autoimmune epitope (MBP, myelin 

basic protein). All seven complexes were neutralized, solvated and simulated in the 

canonical ensemble with temperature of 310K by 30ns using the package 

GROMACS-5.0.5.  

The analysis of resulting trajectories show that there is not any 

discrimination between the complexes loaded with epitopes that generate and whose 

do not generate immunological response when those complexes were analyzed in its 

total extension. However, the discrimination between the epitopes was demonstrated 

when the complexes were fragmented. Hence, as example the results show that the 

constant region of α chain of TCR undergoes a significant structural rearrangement 

resulting from interaction of TCR with the pMHC that generate response. 

In conclusion, the objectives of the study were achieved with success 

demonstrating the existence of structural differences in the recognition of epitopes 

that generates and those that do not generate immunological response. 

 

 

 

Keywords: Molecular Dynamics, Computational simulation, 

Immunological system, Epitopes. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 

1.1 Sistema Imunológico 
 

 
Desde os primórdios temos visto os efeitos da exposição a agentes 

infecciosos de sistemas imunológicos despreparados, por exemplo, os povos 

indígenas americanos que não possuíam defesas imunológicas contra doenças 

comuns aos europeus, tais como gripe, rubéola, sarampo, varíola, dentre outras. A 

falta de moléculas efetoras contra estas doenças aliada a falta de tratamento 

adequado foi determinante na dizimação desses povos, sendo mais expressivas do 

que a própria guerra travada entre os colonizadores e índios. Partindo deste fato, 

ilustramos a importância do sistema imunológico frente a agentes externos, ou seja, 

a importância da apresentação desses agentes a moléculas capazes de combatê-los 

e também gerar memória imunológica para tal. 

A imunologia se caracteriza pelo estudo dos mecanismos de defesa que 

atuam contra microrganismos e patógenos externos e, consequentemente, as 

infecções geradas pelos mesmos. Estes mecanismos de defesa geram a resposta 

imunológica (RI) inata ou adaptativa a partir da ativação e recrutamento de células e 

moléculas. A RI inata é a primeira linha de defesa do organismo contra antígenos - 

qualquer substância e/ou epítopo capaz de induzir RI. Desta forma, quando tal 

resposta não é eficiente no combate a determinado antígeno, logo é ativada a RI 

adaptativa, sendo especializada e dirigida ao alvo gerando memória imunológica 

contra o antígeno para o caso de uma posterior exposição. Logo, todo o aparato 

envolvido no desencadeamento da RI, tanto inata quanto adaptativa, constitui o 

Sistema Imunológico (SI) (Jerne 1974) (Bromley et al. 2001) (Murphy, Walport and 

Travers 2007). 

Os principais componentes do SI são células provenientes da 

diferenciação de linhagens mielóides e linfóides, ambas provenientes do osso 

marrom (Murphy, Walport and Travers 2007). A linhagem mielóide dá origem aos 

macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, eosinófilos, basófilos e aos mastócitos. 

Os macrófagos e células dendríticas são denominadas células apresentadoras de 

antígeno (APC, Antigen-Presenting Cell) (Bromley et al. 2001) (Friedl e Storim 2004), 

possuindo receptores denominados complexo principal de histocompatibilidade 

e 

e 
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classe I ou classe II (MHC - Major Histocompatibility Complex), capazes de se ligar a 

epítopos e expô-los na membrana plasmática (Neefjes et al. 2011). 

Os linfócitos e células natural killers são provenientes da linhagem linfóide  

(Murphy, Walport and Travers 2007) (Mesquita Júnior et al. 2010). Os linfócitos se 

apresentam em dois tipos, sendo: linfócitos B e linfócitos T, comumente nomeados 

como células B e células T. Ambas, estão envolvidas no reconhecimento de 

antígenos, diferenciando-se através do conjunto de receptores presentes em sua 

membrana, principalmente devido à presença do receptor de células B (BCR, B cell 

receptor) nas células B e do receptor de células T (TCR, T cell receptor) nas células 

T (Friedl e Storim 2004) (Murphy, Walport and Travers 2007) (Mesquita Júnior et al. 

2010). Ambos receptores são o ponto chave na ativação do SI através do 

reconhecimento do antígeno  (Bromley et al. 2001). 

 
 
 
1.1.1 Reconhecimento do antígeno pelas células T  
 

 
Os antígenos são moléculas orgânicas provenientes tanto de 

macromoléculas como proteínas, lipídeos, ácidos nucléicos e oligossacarídeos, bem 

como de toxinas advindas de microrganismos patogênicos. O SI reconhece tais 

moléculas através de pequenas porções, conhecidas como epítopos ou 

determinantes antigênicos, envolvidas na interação com receptores específicos 

(Bromley et al. 2001) (Murphy, Walport and Travers 2007). 

Considerando, por exemplo, uma proteína antigênica, para que as células 

T possam reconhecê-la e ativar a cascata imunológica, primeiramente o TCR deve 

ser capaz de discriminar seus epítopos. Nesta etapa a ação dos macrófagos e 

células dendríticas é fundamental, uma vez que estas células atuam como APC's 

(Bromley et al. 2001). As APC’s, por sua vez, promovem a endocitose da proteína 

antigênica fragmentando-a em epítopos formando o endossoma, o qual se funde à 

vesícula advinda do complexo de Golgi carregada com o MHC. Posteriormente, o 

CLIP (peptídeo de cadeia invariante associado à classe II) se desliga da fenda de 

ligação do MHC permitindo a ligação do epítopo ao MHC. Em seguida, a vesícula 

funde-se à membrana plasmática mantendo o MHC carregado com o epítopo 

exposto à célula T (Cresswell 1994) (Neefjes et al. 2011) (Figura 1). 

e 

e 

e 
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A formação do complexo TCR-pMHC é o ponto chave para o 

desencadeamento da sinapse imunológica (Bromley et al. 2001), e, como 

consequência, inúmeros trabalhos vêm sendo desenvolvidos a fim de desvendar os 

eventos que ocorrem neste processo  (Sant’Angelo et al. 1996) (Gakamsky, 

Luescher e Pecht 2004) (Knapp et al. 2010) (Cole et al. 2014) (Kass, Buckle e Borg 

2014) (Knapp, Dorffner e Schreiner 2013) (Liu et al. 2014), dentre outros. 

 

 

Figura 1. Esquema de apresentação de antígeno derivado de proteína 
exógena. 

 
 
 

1.1.2 Moléculas de MHC classe I e II 
 
 

As moléculas de MHC são divididas em duas classes: classe I e classe II, 

ambas são glicoproteínas heterodiméricas constituídas de duas cadeias 

polipeptídicas, uma α e outra β (H.-G. Rammensee 1995) (Murphy, Walport and 

Travers 2007) (Yaneva et al. 2010). Como características importantes do MHC-I e 

MHC-II pode-se citar que (a) as moléculas de classe I possuem uma β2-

microglobulina associada com a cadeia α, e as moléculas de classe II possuem 

cadeia α e β; e, (b) devido à característica anterior, a fenda de ligação ao epítopo 

nas moléculas de classe I é menor, comportando epítopos de 8 a 10 resíduos de 

CLIP

Epítopo

MHC classe II

Endossoma

Endocitose da 

proteína exógena

TCR

célula T 

CD4+

e 
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aminoácidos, enquanto nas de classe II a fenda comporta de 12 a 20 resíduos de 

aminoácidos (Figura 2).  

 

Figura 2. Moléculas de (a) MHC classe I e (b) MHC classe II. Ambas estão 

depositadas no PDB sob os códigos 1A9B e 1FYT, respectivamente. 

 

As duas classes de moléculas de MHC também se diferenciam quanto à 

via de degradação do antígeno e atuação das mesmas, sendo que MHC-I se liga a 

epítopos degradados no citosol e atua na ação contra patógenos endógenos e na 

apresentação cruzada de antígenos exógenos; o MHC-II, por outro lado, liga-se a 

epítopos degradados via endossomo e sua ação se dá contra patógenos 

intravasculares bem como patógenos extracelulares e toxinas. 

Outra diferença importante é a molécula efetora associada a cada uma 

das duas classes de MHC, sendo a molécula de CD8+ associada ao MHC-I e a 

molécula de CD4+ associada ao MHC-II. A forma de apresentação dos epítopos 

devido a sua origem gera uma resposta diferenciada. Assim, os epítopos gerados no 

citosol ligados a MHC-I, tendo o CD8+ como co-receptor, induz à morte celular 

(patógenos endógenos); já epítopos gerados em vesículas ligados a MHC-II tendo o 

CD4+ como co-receptor, ativa a morte intravesicular de bactérias e parasitos 

(patógenos intravesiculares) (Murphy, Walport and Travers 2007) (Yaneva et al. 

2010) (Neefjes et al. 2011). 

Ambas as classes tem alto nível de polimorfismo, similar estrutura 

tridimensional, a mesma localização genética dentro do lócus e similar função 

(Neefjes et al. 2011). O polimorfismo associado às moléculas de MHC se deve às 

a. 

 

e 

b. 
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possibilidades de rearranjo gênico, que é permitido pela sua composição de vários 

genes. O MHC compreende uma região do cromossomo 6 em humanos (em rato 

cromossomo 17). Os mais de 200 genes contidos nesta região são chamados de 

antígeno leucocitário humano (HLA, Human Leukocyte Antigen) (Friedl e Storim 

2004) (Murphy, Walport and Travers 2007).  

O MHC-I é expresso por todas as células nucleadas e é codificado por 

três genes, HLA-A, HLA-B e HLA-C, que são altamente polimórficos. Este 

polimorfismo resulta na formação de “bolsões” capazes de reconhecer sequências 

únicas de epítopos de acordo com a variação dos resíduos âncora, bem como gerar 

diferentes comportamentos. Esse polimorfismo tem sido associado com a 

susceptibilidade a infecções e doenças autoimunes (Murphy, Walport and Travers 

2007) (Neefjes et al. 2011).   

Já o MHC-II é restritamente expresso por APC’s - células dendríticas, 

macrófagos e células B - mas, em resposta a infecções ou inflamações, pode ser 

expressos por outras células. MHC-II são codificados por três genes polimórficos, 

HLA-DR, HLA-DQ e HLA-DP, os quais se ligam a diferentes epítopos. O 

polimorfismo associado às moléculas de MHC-II está diretamente associado com 

doenças inflamatórias crônicas, ou seja, com doenças autoimunes, mas os seus 

mecanismos moleculares permanecem desconhecidos (H. G. Rammensee 1995) 

(Jones et al. 2006) (Murphy, Walport and Travers 2007) (Rocha e Neefjes 2008) 

(Neefjes et al. 2011). A tabela a seguir mostra a associação de alguns isotipos de 

MHC-II com doenças inflamatórias crônicas de acordo com Jones (Jones et al. 

2006). 

e 

e 

e 
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Tabela 1. Doenças autoimunes associadas às moléculas de MHC classe II. 

 

 

Além de todas as variações já descritas, os tipos de MHC podem ocorrer 

em diferentes versões, variando de indivíduo a indivíduo, aumentando, assim, o 

repertório de MHC's capazes de se ligar a diferentes epítopos. Com isso, surge o 

conceito de restrição por MHC, uma vez que o TCR deve ser capaz de reconhecer 

não só o epítopo, mas também a molécula de MHC, ou seja, a combinação 

particular entre a molécula de MHC e epítopo (pMHC) (Friedl e Storim 2004) 

(Murphy, Walport and Travers 2007).  

  
  
 

1.1.3 Ligação do epítopo ao MHC classe II 
 
 

A ligação do epítopo ao MHC-II pode ser considerada um fator limitante 

para a posterior exposição do epítopo na superfície celular. Além da acomodação da 

cadeia lateral dos resíduos de aminoácidos nos “bolsos” da fenda de ligação do 

MHC-II, estudos demonstram que ligações de hidrogênio são responsáveis pela 

discriminação entre os estados carregado e vazio do MHC-II, sugerindo que a perda 

de uma única ligação de hidrogênio entre a cadeia principal do epítopo e resíduos 

Doença Molécula de MHC classe II Alelo Associação

Narcolepcia HLA-DQ6.1 HLA-DQA1*0102/DQB1*06011 Protetiva

HLA-DQ6.2 HLA-DQA1*0102/DQB1*0602 Suceptiva

Doença Coeliática HLA-DQ2 HLA-DQA1*0501/DQB1*0201 Suceptiva

HLA-DQ8 HLA-DQA1*0301/DQB1*0302 Suceptiva

Diabetes tipo I HLA-DQ2 HLA-DQA1*0501/DQB1*0201 Suceptiva

HLA-DR4.1 HLA-DRA1*0101/DQB1*0401 Suceptiva

HLA-DR4.3 HLA-DRA1*0101/DQB1*0403 Protetiva

HLA-DR4.5 HLA-DRA1*0101/DQB1*0405 Suceptiva

HLA-DQ6 HLA-DQA1*0102/DQB1*0602 Protetiva

HLA-DQ8 HLA-DQA1*0301/DQB1*0302 Suceptiva

Artrite Rematóide HLA-DR1 HLA-DRA1*0101/DQB1*0101 Suceptiva

HLA-DR4.1 HLA-DRA1*0101/DQB1*0401 Suceptiva

HLA-DR4.2 HLA-DRA1*0101/DQB1*0402 Neutra ou Protetiva

Esclerose Múltipla HLA-DR2a HLA-DRA5*0101/DQB5*0101 Suceptiva

HLA-DR2b HLA-DRA1*0101/DQB1*1501 Suceptiva

HLA-DQ6.2 HLA-DQA1*0102/DQB1*0602 Suceptiva

e 
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conservados do MHC-II é capaz de favorecer a proteólise deste complexo (Arneson 

et al. 2001) (Painter et al. 2008) (Yaneva, Springer e Zacharias 2009).  

O peptídeo antigênico se liga ao MHC-II de modo distendido, sendo 

governado pelas ligações de hidrogênio decorrentes da interação entre resíduos 

conservados presentes nas hélices da fenda do MHC-II e o “esqueleto” do peptídeo. 

Esta conformação permite a acomodação da cadeia lateral dos resíduos de 

aminoácidos nos bolsos P1, P4, P6/P7 e P9 que são denominados resíduos âncora, 

responsáveis pela estabilização do complexo. As propriedades inerentes a esses 

bolsos determinam a sua especificidade por determinados resíduos definindo os 

aminoácidos âncora de cada isotipo de molécula de MHC-II (Jones et al. 2006) 

(Painter et al. 2008). Fato decorrente, o seu conhecimento implica no 

desenvolvimento racional de peptídeos ou proteínas para serem usados como alvos 

vacinais, por exemplo. (James et al. 2009). 

 

 

1.1.4 Interação entre TCR e pMHC classe II 
 
 

O TCR é um heterodímero constituído de uma cadeia α ou γ e outra β ou 

δ. As células podem expressar tanto TCR αβ quanto TCR γδ (porém nunca os dois 

tipos simultaneamente), sendo o TCR αβ mais comumente expresso pelas células T 

(Murphy, Walport and Travers 2007) (Rudolph, Stanfield e Wilson 2006) (Mesquita 

Júnior et al. 2010) (Figura 3). 

e 
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Figura 3. Receptor de células T (TCR), estrutura 1FYT. Vermelho: CDR 1; 

Amarelo: CDR 2; Verde: CDR 3; e, Azul: HV4. 

O TCR é membro da superfamília das imunoglobulinas (Ig) devido a sua 

similaridade com o fragmento Fab presente nas Ig, ou seja, como visto na Figura 3 

ambos possuem uma região variável (V) e outra constante (C), bem como 

segmentos hipervariáveis chamados regiões de determinada complementaridade 

(CDR, Complementarity Determining Region) que se apresentam na região V. Os 

CDR's estão presentes nas duas cadeias do TCR e são responsáveis pela 

diversificação dos TCR's frente às inúmeras combinações de pMHC. Além dos 

CDR's, o TCR também apresenta uma região de hipervariabilidade (HV) nas duas 

cadeias, a qual também confere aos TCR's uma maior possibilidade de 

diversificação (Sant’Angelo et al. 1996) (Davis et al. 2003) (Murphy, Walport and 

Travers 2007) (Abbas, Lichtman and Pillai 2007). Além disso, uma diferença 

importante entre o TCR e o BCR (Ig receptora de antígeno) é que o TCR não 

reconhece e não se liga diretamente ao antígeno, apenas reconhece epítopos 

derivados do antígeno apresentados pelas moléculas de MHC sobre a superfície das 

APC's (Murphy, Walport and Travers 2007) (Abbas, Lichtman and Pillai 2007) 

(Mesquita Júnior et al. 2010). 

Após a exposição do epítopo pelas APC's por meio das moléculas de 

MHC, as células T são capazes de interagir com as APC's através do 

reconhecimento e ligação do TCR ao pMHC. Essa interação se dá principalmente 

pelo contato entre os CDR's com o epítopo e com o MHC, o que é capaz de induzir 

CDR's α           CDR's β

Região C

Região V

HV4 βHV4 α

Região 
variável

Região 
constante

Ligação do 
antígeno

Fragmento 
Fab

e 

e 

e e 
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uma RI contra o patógeno intracelular.  Porém, este reconhecimento é um fator 

limitante e de extrema importância no SI, pois qualquer falha neste processo pode 

ocultar a presença do antígeno ou levar ao desenvolvimento de doenças autoimunes 

a partir do reconhecimento de epítopo derivados de proteínas constitutivas próprias 

(Murphy, Walport and Travers 2007) (Cole et al. 2014). 

Estruturalmente, a interação entre o TCR e o pMHC tem orientação 

diagonal/ortogonal dispondo a região Vα principalmente em contato com a região 

amino (N) terminal do epítopo ligado ao MHC, e a região Vβ com a região carboxi 

(C) terminal. Assim os CDR's ficam distribuídos da mesma forma, sendo: o CDR1 α 

e β em contato principalmente com o epítopo e MHC; o CDR2 α e β em contato 

principalmente com o MHC; o CDR3 α e β em contato principalmente com o epítopo. 

A região HV α e β não faz contato diretamente com o pMHC. Os CDR’s fazem, 

principalmente, interações não covalentes tais como ligações de hidrogênio e 

interações eletrostáticas, dentre outras (Reinherz et al. 1999) (Rudolph, Stanfield e 

Wilson 2006) (Leddon e Sant 2010) (Reinherz et al. 2014). 

Como visto, o processo de reconhecimento feito pelo TCR através dos 

CDR’s é complexo e extremamente importante para o organismo diferenciar entre 

epítopos próprios e não próprios. Porém, ainda não é compreendido como é feita a 

diferenciação pelo TCR entre os complexos pMHC, bem como a ordem de interação 

e reconhecimento destes complexos (Cole et al. 2014) (Kass, Buckle e Borg 2014). 

Dada à importância deste processo é mandatório que informações sejam 

obtidas acerca dos mecanismos envolvidos. Uma forma de obter informações é a 

partir da cristalografia de raios-X, que, embora tenha revelado importantes detalhes 

moleculares presentes na interação TCR-pMHC, apresenta duas principais 

limitações: não permite estudar corretamente o movimento da molécula e apresenta 

alto grau de dificuldade ao se trabalhar com proteínas de membrana. Assim, a 

Dinâmica Molecular pode complementar a cristalografia, podendo dirigir 

experimentos e responder previamente questões inerentes ao estudo. Tem sido 

demonstrado, ainda, que a associação entre a teoria e a parte experimental é capaz 

de revelar informações sobre eventos biológicos em uma escala de tempo real 

(Reboul et al. 2012) (Kumar et al. 2013) (Kass, Buckle e Borg 2014). 

Assim, para que se possa compreender melhor a forma como a Dinâmica 

Molecular é realizada, faz-se necessária uma pequena descrição de seus 

fundamentos teóricos.  

e 
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1.2 Dinâmica Molecular 
 
 

A simulação de Dinâmica Molecular (DM) possui como ideia chave a 

aplicação da mecânica newtoniana ao movimento de átomos e moléculas através de 

modelos teóricos. Tais modelos são descritos por equações que visam projetar a 

evolução do sistema através do tempo, aproximando-se o quanto possível do 

sistema real. A resolução desse conjunto de equações fica a cargo de sistemas 

computacionais, os quais permitiram a ascensão da DM em conjunto com a sua 

própria evolução.  

O desenvolvimento teórico da DM é feito através de uma série de 

conceitos advindos dos estudos de Newton e Hamilton referentes à mecânica 

clássica, bem como da mecânica e termodinâmica estatísticas aliadas à mecânica 

quântica. Trataremos subsequentemente sobre a teoria da DM iniciando com a 

descrição do movimento de partículas no sistema - objeto de estudo, e 

posteriormente com a correlação deste movimento microscópico com as 

propriedades macroscópicas deste sistema. 

 
 
 

1.2.1 Dinâmica Newtoniana 
 
 

A dinâmica newtoniana baseia-se nas três leis propostas por Newton: Lei 

da Inércia, Lei da Força e Lei da Ação e Reação. Através da segunda lei de Newton 

é possível descrever quantitativamente o movimento de objetos por um plano 

Cartesiano em qualquer tempo t.  

Sabendo que a velocidade de um objeto é dada pela primeira derivada da 

posição em relação ao tempo e a aceleração pela primeira derivada da velocidade 

em relação ao tempo, temos que: 

      
  

  
  

   

   
                   (1) 

onde o ponto superescrito representa uma derivada temporal. 

Logo a 2ª Lei de Newton torna-se uma equação diferencial de segunda 

ordem: 
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            (2)  

Para resolver estar equação é necessário fornecer duas condições 

iniciais: a posição inicial r(0) e a velocidade inicial v(0), com as quais é possível 

descrever todo movimento realizado pelo objeto no tempo t. 

Transpondo esta formulação para um sistema constituído por N 

partículas, temos a generalização da 2ª lei de Newton que descreve o 

comportamento do sistema em três dimensões (x, y, z). Assim a força que atua 

sobre a partícula, Fi, depende de todas as outras partículas do sistema e também da 

força externa (ou agente externo) que atua sobre o sistema, desta forma Fi depende 

da posição de cada partícula (r1, r2,..., rn) e da sua velocidade, Vi. Logo para um 

sistema com N partículas a 2ª lei de Newton para a partícula i toma a forma de:  

 
   

   
                      (3) 

Estas equações de movimento do sistema são resolvidas a partir de um 

conjunto de posições e velocidades iniciais. No entanto, a resolução desta equação 

é muito complexa quando consideramos sistemas reais, como proteínas. Devido ao 

recurso computacional necessário e ao volume de dados gerados, a partir da 

resolução de 3N equações diferenciais de segunda ordem para cada átomo do 

sistema, a aplicação destas equações se torna praticamente inviável. 

 
 
 

1.2.2 Dinâmica Lagrangiana e Hamiltoniana 
 
 

Uma forma de contornar as dificuldades das equações de movimento da 

formulação newtoniana é usar as formulações Lagrangiana e Hamiltoniana, que 

levam a equações mais fáceis de ser resolvidas e, assim, podem ser aplicadas a 

sistemas moleculares maiores. 

Ambas as formulações consideram a força como conservativa (Apêndice 

A). Assim, ela pode ser obtida como derivada posicional da Energia Potencial. 

                              (4) 

O formalismo Lagrangiano se baseia no principio da ação estacionária, S 

(Apêndice B). Para tanto, define-se o Lagrangiano, L, de uma dada partícula como 
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a diferença entre a energia cinética, Ec, e a energia potencial, U, tomadas a partir 

das coordenadas generalizadas do espaço, q = (qx, qy, qz,) e do tempo, t.  

                  
 

 
                (5) 

A ação, S, é dada a partir da integral do Lagrangiano entre dois instantes 

de tempo: 

              
  
  

        (6) 

Resolvendo esta integral temos que: 

     
 

   
  
     

 

 
 

 

  

  

   
 

  

  
         (7) 

O princípio da ação estacionária diz que o caminho tomado pelo sistema 

entre t1 e t2 é aquele onde a ação é estacionária, ou seja, não muda, portanto o 

primeiro termo da equação se tornará nulo. Assim, independentemente de   , o 

caminho com ação mínima deverá satisfazer a condição: 

 

  

  

   
 

  

  
            (8) 

Esta condição dá origem às equações de movimento de Euler-Lagrange, 

que são 3N equações de segunda ordem correspondentes às equações de 

movimento de Newton. Usando a equação (5) tem-se: 

 

  

  

   
         

  

   
          (9)  

  

  
                    (10)  

Usando este resultado na equação (8): 

 

  

  

   
 

  

  
               (11) 

que corresponde à Segunda Lei de Newton. 

As equações de Lagrange se baseiam nas energias do sistema, sendo 

mais fáceis de serem aplicadas que as equações de Newton, que se baseiam nas 

forças atuantes em todo o sistema. Assim, para o formalismo Lagrangiano, basta 

escrever a expressão da energia potencial do sistema para obter a trajetória. Outro 
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ponto interessante das equações de Lagrange é que elas possuem a mesma forma 

para qualquer sistema de coordenadas. 

A formulação Hamiltoniana, por outro lado, diferencia-se da Lagrangiana 

ao utilizar o momento da partícula ao invés da velocidade, ou seja, a trajetória será 

construída assumindo as posições e momentos da partícula (Apêndice C). Nesta 

formulação o conjunto de equações a serem resolvidas para obtenção da trajetória 

será de 6N equações diferenciais de primeira ordem, que são mais fáceis de ser 

resolvidas que aquelas obtidas nas formulações Newtoniana e Lagrangiana. 

O Hamiltoniano, H, se define como a soma das energias cinética e 

potencial: 

               
  

 

  
                  (12)  

Desta forma todos os sistemas descritos através das equações de 

movimento de Hamilton terão sua energia total conservada, ou seja, serão sistemas 

conservativos. 

A formulação de Hamilton parte da definição do momento de uma 

partícula i, sendo: 

                     (13) 

A partir da equação (9), referente às equações de Lagrange, tem-se que o 

momento, p, pode ser obtido através da derivada do Lagrangiano em relação à 

posição, q. Assim, aplicando a transformada de Legendre obtêm-se as equações de 

movimento de Hamilton definidas por:  

 
  

  
         

  

  
           (14) 

 

1.2.3 Espaço De Fase 
 
 

A trajetória percorrida pelo sistema é dada por um plano cartesiano 

escrito em 6N coordenadas ortogonais conhecidas como espaço de fase, onde, em 

qualquer instante de tempo, o estado do sistema em estudo é descrito pelo vetor do 

espaço de fase: 

                                     (15) 
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A construção do espaço de fase se dá através da resolução das 

equações de movimento em qualquer instante de tempo. Através das velocidades 

obtêm-se o momento da partícula, o qual é empregado na construção da trajetória 

do espaço de fase pela formulação Hamiltoniana. 

Portanto, a trajetória do espaço de fase pode ser construída especificando 

o conjunto de 6N funções. Este conjunto de pontos contém todas as informações do 

sistema em qualquer instante de tempo. Vale ressaltar que quanto maior o número 

de partículas mais complexa é a visualização do espaço de fase, ou seja, sua 

visualização é praticamente impossível devido à alta dimensionalidade.  

 
 
 

1.2.4 Termodinâmica Estatística 
 
 

O desenvolvimento teórico da termodinâmica estatística permite a relação 

entre a trajetória percorrida pelo sistema e propriedades macroscópicas do sistema, 

tais como temperatura e pressão, a partir da informação microscópica (espaço de 

fase) obtida. Para tal, devemos considerar que o sistema está em equilíbrio 

termodinâmico, pois somente assim as propriedades podem ser extraídas. O 

equilíbrio termodinâmico é obtido quando as médias das propriedades do sistema 

não mudam de forma mensurável com o tempo.  

Para analisar o espaço de fase a fim de obter as propriedades de 

interesse adotamos a metodologia de Gibbs, que trata do uso de ensembles do 

sistema. O termo ensemble refere-se a uma coleção imaginária de sistemas 

representativos do sistema sobre as mesmas condições, porém em diferentes 

possíveis estados, que se referem aos microestados de energia que podem ser 

assumidos pelo sistema ao longo do espaço de fase. Desta forma, entende-se que 

cada ponto no espaço de fase representa um sistema constituinte do ensemble. 

A evolução do ensemble no espaço de fase é garantida pelas equações 

de movimento de Hamilton e a propagação dos microestados ocorre conforme o 

teorema de Liouville (16) (Apêndice D), ou seja, se propagam independente do 

tempo de acordo com a descrição formal de Gibbs sobre o princípio de conservação 

da densidade (17) mostrando que a média de ensemble pode ser extraída de 

qualquer ponto no tempo.  
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                 (16) 

  

  
            (17) 

Para calcular o valor de qualquer propriedade referente ao valor médio 

encontrado no ensemble é necessário assumir que o tempo suficientemente longo 

de dinâmica fornece um valor médio da variável termodinâmica igual ao valor médio 

no ensemble, esta consideração define o primeiro postulado para ensemble. 

Seguindo para o segundo postulado temos que quando um sistema está em 

equilíbrio termodinâmico seus estados são igualmente distribuídos sobre seus 

possíveis microestados de energia, assim cada microestado de energia terá o 

mesmo número de sistemas no ensemble. Desta forma, um sistema pode ser 

encontrado com a mesma probabilidade em qualquer um dos possíveis 

microestados de energia do ensemble, este postulado também é conhecido como 

"igualdade a priori de probabilidades".  

 
 
 

1.2.5 Ensembles 
 
 

Tomando as considerações feitas acima, tem-se que o sistema estará 

condicionado a determinadas restrições que darão origem a vários ensembles. 

Desta forma podemos definir três tipos principais de ensembles: o ensemble 

microcanônico composto por n sistemas isolados caracterizados pela entropia 

S=S(N, V, U); o ensemble canônico composto por n sistemas isotérmicos fechados 

caracterizados pela energia livre de Helmholtz F=F(N, V, T); e, por último o 

ensemble grancanônico composto por n sistemas isotérmicos abertos caracterizados 

pelo potencial de Landau -pV=-pV (µ, V, T). 

Com a aplicação da transformada de Legendre é possível intercambiar as 

propriedades termodinâmicas a serem consideradas sobre o ensemble, como por 

exemplo: podemos ter um sistema isotérmico isobárico fechado caracterizado pela 

energia de Gibbs G=G(N,T,P). 
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1.2.6 Função de Partição 
 
 

Para determinar as propriedades macroscópicas do sistema, depois de 

conhecido os tipos de ensembles que podem ser assumidos, é necessário conhecer 

a função de partição, que pode ser considerada a quantidade mais importante da 

termodinâmica estatística uma vez que descreve a distribuição dos sistemas sobre 

todos os microestados acessíveis. 

Ao explorar a distribuição das moléculas no equilíbrio dada pela equação 

(18) define-se a função de partição molecular, Z (20), a qual é capaz de determinar o 

particionamento das partículas entre os vários níveis de energia. 

       
 

  
         

  

  
        (18)           

                     (19) 

      
      

          (20) 

Onde Nj é o número de moléculas que ocupam o nível de energia εj, também 

chamado de distribuição das moléculas, gj é a degeneração do nível de energia εj, 

ou seja, são os estados diferentes que têm a mesma energia εj, µ é o potencial 

químico, k é a constante de Boltzmann e T é a temperatura. 

Dividindo a equação (18) pela equação (19) tem-se a probabilidade de 

uma molécula estar em um nível de energia específico, dada pela distribuição de 

Maxwell-Boltzmann: 

   
  

 
 

   
      

 
        (21) 

Assim, de posse da função de partição é possível descrever todas as 

propriedades do sistema, ou seja, ela é capaz de fornecer todas as variáveis 

macroscópicas de interesse, ressaltando que as propriedades termodinâmicas estão 

associadas a flutuações inerentes ao seu valor. No entanto, no equilíbrio 

termodinâmico a flutuação se torna irrelevante tornando o valor médio da variável 

essencialmente constante no tempo. 
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1.3 Simulação de Dinâmica Molecular  
 
 
 

Como descrito, a metodologia de DM faz uso da aplicação das equações 

de Hamilton para determinação do espaço de fase, que nada mais é do que a 

trajetória percorrida pelo sistema. De posse desse conjunto de pontos, regidos pelas 

restrições do ensemble escolhido, estes são submetidos às formulações da 

termodinâmica estatística para extração das propriedades macroscópicas de 

interesse. Para que isso seja possível, os programas fazem uso de algoritmos 

específicos para resolução das equações de movimento bem como extração das 

propriedades (Figura 4). 

 

Figura 4. Esquema básico da execução dos cálculos de DM. 

 

Como visto na descrição teórica da DM, as equações diferenciais de 

movimento são resolvidas a partir dos valores iniciais de posição e velocidades. 

Portanto, utilizam-se estruturas cristalográficas depositadas no Protein Data Bank 

(PDB) ou modelos estruturais homólogos, criados a partir de estruturas depositadas 

no PDB, como ponto de partida para a DM.  

De posse das informações de posições e velocidades iniciais, algoritmos 

como o Leap-frog, o Verlet ou o Verlet-velocidade, por exemplo, são capazes de 

fornecer as subsequentes velocidades e posições dos átomos. Entretanto, para 

qualquer algoritmo de produção de trajetórias usado, o tamanho do passo de tempo 

deve ser definido com cautela, uma vez que este é o parâmetro que determina o 

erro associado aos algoritmos de integração. Desta forma, o tamanho do passo deve 

ter o menor valor possível, pois desta forma minimiza-se os erros e melhora-se o 
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desempenho do algoritmo integrador, embora sejam necessárias mais etapas de 

integração para alcançar o mesmo tempo de simulação do que quando se usa um 

tempo integrador maior. 

Algoritmos de restrição de ligações devem ser utilizados para manter as 

ligações covalentes presentes na estrutura durante todo o tempo de simulação, ou 

seja, o comprimento de ligação é mantido, impedindo que haja a clivagem da 

molécula durante a simulação. Por exemplo, o algoritmo SHAKE é usado para 

manter a posição e a ligação dos Hidrogênios, ajustando as posições atômicas dos 

Hidrogênios após cada etapa de integração dos átomos pesados satisfazendo todas 

as restrições do sistema. 

Além de determinar o algoritmo integrador das equações de movimento, o 

algoritmo de manutenção da estrutura e o tempo integrador é preciso também 

determinar o campo de força adequado para o sistema a ser utilizado na dinâmica. 

O campo de força é união da função da Energia Potencial a um conjunto de 

parâmetros que descrevem as interações internas e externas da molécula, tais como 

distâncias e ângulos de equilíbrio, cargas atômicas parciais, etc.  

Escolhidos os parâmetros adequados para o sistema, a realização da DM 

dá-se através das etapas estabelecidas na Figura 5. 

 

 

Figura 5. Etapas sequências para realização da Dinâmica Molecular. 
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1.4 Aplicação da Dinâmica na Imunologia  
 

 

Como visto, a DM é uma técnica que gera trajetórias atômicas e 

moleculares durante um determinado tempo, permitindo o estudo de uma estrutura e 

possibilitando avaliar as mudanças conformacionais e energéticas do sistema.  

A DM tem sido amplamente usada para estudar as modificações 

estruturais bem como o modo de interação do epítopo com as moléculas de MHC 

tanto de classe I quanto de classe II (Yaneva et al. 2010). Painter et al. (2008) usou 

a DM para estudar as alterações estruturais que ocorreram no MHC-II vazio e 

carregado obtendo importantes resultados quanto à ocupação do bolso P1, que 

domina o comportamento do epítopo durante a ligação promovendo diferentes 

características físicas da fenda de ligação do MHC e suportando a noção de que 

existem distintas formas conformacionais do MHC baseado na ocupação do epítopo.  

Yaneva, Springer, e Zacharias (2009) utilizaram a DM para estudar o 

MHC-II carregado e vazio sugerindo, a partir de seus resultados, que mudanças em 

resíduos próximos ao bolso P1 podem levar à ligação do epítopo ou à troca do 

mesmo através da estabilização da fenda de ligação no estado receptivo. Rupp et al. 

(2011) usou a DM para simular o MHC-II vazio, mas com o bolso P1 ocupado para 

manter seu estado receptivo, a fim de revelar os resíduos críticos na manutenção do 

estado receptivo, uma vez que a eficiência do carregamento com epítopo aplica-se a 

melhores estratégias de vacinas com peptídeos.  

Bello e Correa-Basurto (2013) utilizaram a DM para estudar as diferenças 

estruturais e energéticas do pMHC ancorado à membrana e também em solução, 

ligados a um epítopo grande e outro pequeno. Concluíram que o epítopo grande tem 

maior flexibilidade dentro da fenda de ligação e maior afinidade de ligação do que o 

menor, e também que o sistema ancorado à membrana é mais estável do que o 

solúvel, uma vez que não há mudança conformacional significativa, ou seja, de 

acordo com os resultados a formação do pMHC não deve envolver significante 

mudança conformacional. 

A DM molecular também tem sido utilizada para elucidar os eventos que 

ocorrem na interface de interação do TCR com o pMHC. Reboul et al. (2012) usou a 

DM para avaliar a flexibilidade do epítopo no reconhecimento do TCR usando dois 

MHC’s que se diferem em um único resíduo, sendo um reconhecido pelo TCR e 
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outro não. Seus resultados mostraram que para o MHC não reconhecido pelo TCR o 

epítopo é mais flexível (devido ao resíduo diferente), indicando que a flexibilidade do 

epítopo pode ser uma importante característica para o reconhecimento das células 

T.  

Kass, Buckle e Borg (2014) utilizaram a DM para avaliar o complexo TCR-

pMHC, conseguindo mostrar o papel central que a dinâmica do epítopo tem sobre a 

formação do complexo TCR-pMHC estável e também mostraram que ocorrem 

significantes flutuações na interface TCR-pMHC, no tempo de simulação usado 

(20ns). 

Outro resultado importante foi obtido por Knapp et al. (2010), que 

conciliou DM a experimentos de proliferação e indução de encefalomielite alérgica 

experimental (EAE), estudando as diferenças estruturais causadas por três epítopos 

da proteína da bainha de mielina (MBP) substituídos na posição 4 (P6) sob o MHC-

II. Seus resultados sugerem que a dinâmica do pMHC e as mudanças 

conformacionais que ocorrem no MHC parecem influenciar na coestimulação, 

ativação das células T e na indução de EAE. 

Em um posterior trabalho, Knapp, Dorffner e Schreiner (2013) 

relacionaram os níveis de imunogenicidade de 172 complexos TCR-pMHC com as 

mudanças estruturais e as interações provenientes da formação deste complexo. 

Seus resultados mostraram que os CDR’s flutuam menos nos complexos mais 

responsivos, concluindo que o melhor engajamento entre TCR e pMHC leva à perda 

da flexibilidade dos loops evidenciando que isto pode estar relacionado aos 

diferentes níveis de imunogenicidade dos epítopos. Desta forma, concluí-se que a 

via de inicio do processo de relaxação do TCR-pMHC está diretamente relacionada 

à imunogenicidade do epítopo, o qual pode ser verificado dentro dos primeiros 10ns 

de simulação.  

Os resultados mostrados pelos estudos citados acima comprovam que a 

DM é uma aliada importante no esclarecimento de dados experimentais e também 

na proposição de mecanismos que dificilmente podem ser estudados 

experimentalmente. Assim, a obtenção de dados estruturais e energéticos podem e 

devem ser usados largamente para a compreensão destes mecanismos 

fundamentais para a vida.  
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2 OBJETIVOS 
 
 
 

2.1 Objetivo Geral:  
 

 

A proposta deste trabalho é avaliar as diferenças estruturais existentes no 

reconhecimento do MHC-II carregado com epítopos testados experimentalmente. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos: 
 

a. Avaliar as modificações estruturais do MHC-II durante a dinâmica; 

b. Avaliar as alterações estruturais do TCR; 

c. Estudar as alterações estruturais que ocorrem nos CDR's quando o 

TCR interage com o MHC-II carregado com epítopos que geram 

resposta imunológica positiva; 

d. Estudar as alterações estruturais que ocorrem nos CDR's quando o 

TCR interage com o MHC-II carregado com epítopos que não 

geram resposta imunológica positiva; 

e. Avaliar a influência da sequência do epítopo sobre o bolsão do 

MHC-II; 

f. Avaliar as modificações predominantes no reconhecimento do 

pMHC-II feito pelo TCR a fim de estabelecer as etapas iniciais para 

o desenvolvimento de agentes imunomodulares. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

3.1 Definição do sistema 
 
 

Para realização da simulação por DM primeiramente é necessário 

estabelecer o sistema de interesse. Neste trabalho, foi utilizada a estrutura do 

complexo TCR-MHC-II (humano) ligado ao epítopo derivado da proteína 

Hamaglutinina-A do vírus da influenza a qual se encontra depositada no PDB sob o 

código 1FYT como referência para construção dos complexos de interesse (Stern et 

al. 1994) (Hennecke, Carfi e Wiley 2000). 

Foram fornecidos pelo Laboratório de Biologia Molecular da UFSJ quatro 

epítopos testados experimentalmente contra esquistossomose, sendo: dois 

melhores e dois piores quanto à indução da proliferação de linfócitos (dados não 

serão mostrados). Além destes epítopos foram utilizados dois controles: o próprio 

HA como controle positivo e o CLIP como controle negativo. A fim de avaliar o 

comportamento de epítopo autoimune sobre este complexo, foi utilizado o epítopo 

autoimune derivado da Proteína da Bainha de Mielina (MBP) (Stern et al. 1994) 

(Knapp, Dorffner e Schreiner 2013) (Kumar et al. 2013). 

Portanto, os complexos TCR-pMHC-II foram estabelecidos conforme a 

sequência do epítopo apresentada pela Tabela 2. Os complexos foram 

denominados de acordo com o epítopo presente no mesmo e, separados conforme 

o tipo de resposta, positiva (induz RI) ou negativa (não induz RI) (Tabela 3).  

 

Tabela 2. Sequência dos epítopos utilizados na Dinâmica. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

HA P K Y V K Q N T L K L A T - -

CLIP V S K M R M A T P L L M Q A -

MBP P V V H F F K N I V T P R T P

Sm041370 Q V F Y Y K D M Y S L W L A D

Sm140560 A Y H I M G F A T G Y F V H D

Sm156860 R M K A A F Q F A T T Y R Q T

Sm168240 E F Y H T L V K S R R L N G T

Sequência de aminoácidos
Epítopo
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Tabela 3. Complexos ternários utilizados na simulação de DM. 

 

 
 

3.2 Construção dos sistemas 
 
 

Primeiramente, os sete epítopos foram construídos a partir de sua 

sequência primária (Tabela 2) com o auxilio do programa Tleap, contido no pacote 

de programas AMBER (Pearlman et al. 1995). Após a obtenção da estrutura linear 

dos epítopos, estes foram alinhados com o complexo TCR-pMHC-II de referência 

(estrutura 1FYT) através do programa de visualização molecular VMD (Humphrey, 

Dalke e Schulten 1996) para obtenção das coordenadas de referência dos epítopos 

sobre o bolsão do MHC-II, sob a orientação do HA complexado a estrutura de 

referência (Figura 6). Este método foi adequado devido à mobilidade permitida aos 

epítopos durante a dinâmica, desta forma eles tenderam a assumir sua melhor 

posição dentro da fenda de ligação do MHC-II (Apêndice H). Assim, cada epítopo 

foi inserido no complexo TCR-MHC-II utilizado como referência gerando, portanto, 

sete complexos TCR-pMHC-II de interesse (Tabela 3).  

TCR-pMHC Epítopo Tipo

complexo-HA HA positivo

complexo-0413 Sm041370 positivo

complexo-1568 Sm156860 positivo

complexo-CLIP CLIP negativo

complexo-1405 Sm140560 negativo

complexo-1682 Sm168240 negativo

complexo-MBP MBP negativo
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Figura 6. Sobreposição dos epítopos lineares sobre a posição de referência do 

HA (cinza). 

 

3.3 Dinâmica molecular no GROMACS 

 

De posse da estrutura dos sete complexos TCR-pMHC, os sistemas 

foram preparados através do pacote GROMACS versão 5.0.5 (Abraham et al. 2015). 

Foi aplicado o campo de força AMBER99SB-ILDN (Homeyer et al. 2006) e o modelo 

de água TIP3P (Jorgensen et al. 1983) foi utilizado na solvatação dos sistemas com 

uma distancia de 1nm entre as margens do complexo e o limite da caixa em formato 

retangular (Apêndice E). As cargas foram neutralizadas através da adição de NaCl 

na concentração de 0,15mol/L. 

A minimização de energia dos sistemas foi conduzida utilizando o 

algoritmo Steepest Descent com um passo de tempo máximo de 0,001ps e 

tolerância de 10 kJ/mol.nm para conversão da minimização. Esta etapa foi realizada 

a fim de eliminar possíveis maus contatos presente no sistema gerado, o que 

poderia causar instabilidade durante a posterior simulação.  

Sm041370 Sm156860 CLIP

Sm168240 Sm140560 MBP
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A equilibração do sistema foi realizada por 0,8ns permitindo o 

relaxamento do sistema, mas a posição do soluto foi mantida restrita para permitir 

uma melhor acomodação do solvente. A simulação de equilibração foi conduzida em 

duas etapas, primeiro em ensemble NVT à temperatura de 300K e, posteriormente, 

em ensemble NPT a fim de fixar a densidade do sistema à temperatura final de 

310K.  

O acoplamento da temperatura foi conduzido por meio do termostato 

Velocity Rescaling. As velocidades foram geradas de acordo com a distribuição de 

Maxwell através de um integrador randômico de velocidades baseado na 

temperatura. No ensemble NPT a pressão foi acoplada isotropicamente pelo 

barostato de Berendsen assumindo o valor de 1bar.  

A trajetória dos sistemas foi construída em ensemble NPT. Para cada um 

dos sete complexos foram obtidos 30ns de simulação totalizando, portanto 210ns de 

simulação total. O método de acoplamento de temperatura do sistema utilizado foi o 

método de Nosé-Hoover. Para correta manutenção da pressão durante a geração da 

trajetória, foi utilizado o algoritmo de Parrinello-Rahman. 

O algoritmo integrador utilizado durante todas as dinâmicas foi o Leap-

frog com um passo de tempo de 0,8fs. O algoritmo de restrição das ligações 

utilizado foi LINCS. As interações eletrostáticas foram contabilizadas por meio do 

algoritmo Particle-Particle Particle-Mesh. A distância para contabilização das 

interações Coulombianas foi de 1,0nm. As interações de van der Waals foram 

contabilizadas a partir da lista de pares definidas em 1nm para o cut-off Lennard-

Jones ou Buckingham. 

 

3.4 Propriedades de interesse 
 
 

a) Análise de mudança conformacional 

 

A mudança conformacional associada aos componentes do sistema pode 

ser visualizada através da análise de RMSd (Root Mean Square deviation). Esta 

análise permite acompanhar a evolução da estrutura através do tempo de simulação 

comparando a estrutura atual com a obtida na etapa anterior (ou com estrutura de 

referência): 
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      (22) 

 

Onde:    é a posição do átomo   no tempo t. 

 
 
b) Flutuação média dos resíduos 

 

A fim de avaliar a mobilidade dos resíduos ou átomos, realizou-se a 

análise de flutuação média atômica ou residual. A análise de RMSf (Root Mean 

Square fluctuation) é importante, pois demonstra quais resíduos ou átomos flutuam 

mais dentro de uma determinada região da proteína, por exemplo. No caso, esta 

análise serve para demonstrar os resíduos que mais se movimentam, ou seja, em 

conjunto com a análise de RMSd consegue mostrar a movimentação dentro da 

região de interesse.  

 
 
c) Estrutura média 

 

A estrutura média representativa da dinâmica foi obtida através da análise 

de clusters utilizando o método gromos (Daura  et al. 1999). Este método 

correlaciona e agrupa as estruturas obtidas durante a dinâmica dentro de uma 

determinada faixa, neste caso foi utilizado o cut off  de 0.1nm, ou seja, as estruturas 

foram assemelhadas dentro deste limite máximo de variação entre elas. 

 

d) Geração de imagens 

 

As imagens foram geradas através do programa Discovery Studio 4.0, o 

qual permite também verificar visivelmente as interações entre os resíduos de 

interesse. O VMD (versão 1.9.2) foi utilizado para visualização da dinâmica 

permitindo acompanhar a evolução das ligações durante a simulação. As análises 

gráficas foram realizadas por meio dos programas Grace versão 5.1.24 e R (análise 

estatística) versão 3.3.1. 
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4 RESULTADOS 
 

 

A utilização do programa GROMACS-5.0.5 foi imprescindível para a 

obtenção dos 210ns de simulação, tornando possível a realização dos cálculos em 

tempo mais hábil devido ao uso integrado de CPU e GPU (~100.000 átomos  1ns 

a cada 6,25 horas). Por esta característica, foi possível trabalhar com os sistemas 

solvatados, ou seja, imerso em água modelo TIP3P, bem como empregar o campo 

de força AMBER99SB-ILDN o qual possui uma melhor descrição dos parâmetros 

dos resíduos de aminoácidos. Logo, também foi possível utilizar um curto intervalo 

de integração (0,8fs) a fim de acompanhar minimamente as mudanças posicionais 

atômicas.  

A análise da trajetória fornecida pela DM possibilitou a extração de 

importantes informações a cerca da mudança estrutural realizada pelas estruturas 

presentes no sistema (TCR, MHC-II e epítopo). No caso deste trabalho, a 

associação entre as análises de RMSd e RMSf forneceram importantes informações 

estruturais sobre  o TCR e o MHC-II lançando luz sobre os objetivos inicialmente 

propostos gerando assim uma boa discussão em torno dos resultados apresentados 

a seguir.  

 

 

4.1 Avaliação do MHC-II 
 

Para avaliar a mudança conformacional do MHC-II durante os 30ns de 

simulação do complexo ternário TCR-pMHC foram feitas análises de RMSd para 

todos os sete complexos.  

A Figura 7 apresenta os gráficos de RMSd de todos os complexos e, de 

uma forma geral, nota-se que ambas as cadeias α e β se encontram em uma 

conformação estável, ou seja, a variação de RMSd apresentada é relativamente 

baixa (< 3Å) e não há indícios de que haja muitas adaptações conformacionais 

durante os 30ns de simulação. Relevantemente, a cadeia β apresenta uma oscilação 

de RMSd maior do que a cadeia α, indicando que a cadeia β tende a sofrer 

propagação de modificação estrutural a partir da formação da interface de interação 
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TCR-pMHC. Já a variação apresentada pela cadeia α pode estar relacionada à sua 

organização diante à acomodação do epítopo no bolsão bem como o seu 

ancoramento à hélice desta cadeia. 

Por meio da Figura 8, comparamos as médias de RMSd das cadeias do 

MHC-II entre os complexos de uma forma mais visível. As médias de mudança 

conformacional das cadeias apresentadas pelos complexos não se correlacionam 

com o tipo do epítopo, ou seja, não há indícios de comportamento padrão do MHC-II 

entre epítopos geradores de resposta, por exemplo. A apresentação na forma de 

gráficos boxplot mostra também uma uniformidade do sistema, uma vez que a média 

e a mediana assumem valores similares nos gráficos, ou seja, os valores de RMSd 

assumidos pelo sistema estão distribuídos simetricamente. 
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Figura 7. Gráficos de RMSd do MHC-II. A linha contínua presente no box plot 

refere-se ao valor da mediana e, o ponto vermelho refere-se a média dos valores de 

RMSd. 

 

CLIP

HA

MBP
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A fim de verificar quais regiões do MHC-II apresentam maior mobilidade 

durante a simulação, tanto a cadeia α quanto a β foram divididas em três partes 

conforme a figura a seguir (Figura 9):  

MHC α

MHC β

Figura 8. Box Plot das 

cadeias α e β do MHC. A 

linha contínua representa à 

mediana e o ponto 

representa a média de 

RMSd apresentado por cada 

complexo. 
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Ao analisar as regiões do MHC-II tanto α quanto β, nota-se claramente 

que as regiões das hélices (r2_MHC) apresentam a maior variação de RMSd, sendo 

de ~2,8Å para complexos com resposta positiva e de ~15,1Å para complexos com 

resposta negativa (Figura 10). Seguidas pela região do “chão” do bolsão (r1_MHC), 

a qual está exposta apenas para o epítopo positivo ou negativo e, assume valores 

de ~2,5Å e ~13,5Å, respectivamente (Figura 11). Já a região 3 (r3_MHC), referente 

a cauda do MHC-II, apresenta uma baixa variação estrutural de ~1,6Å nos 

complexos positivos, em contrapartida, temos que nos complexos negativos a 

variação desta região alcança valores de ~10,2Å (Figura 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Regiões do MHC-II. Alfa: 

roxo, r1_MHC (1-50); verde, r2_MHC (51-

79); vermelho, r3_MHC (80-180); Beta: 

azul, r1_MHC (181-229); laranja, r2_MHC 

(230-271); preto, r3_MHC (272-359). 
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Figura 10. Análises de RMSd (esquerda) e RMSf (direita) da região r2_MHC α 

e β. 



46 
 

 

Figura 11. Análises de RMSd (esquerda) e RMSf (direita) da região r1_MHC α 

e β. 
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Figura 12. Análises de RMSd (esquerda) e RMSf (direita) da região r3_MHC α 

e β. 
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Todos os gráficos referentes às regiões do MHC-II mostram que a 

molécula de MHC sofre poucas modificações estruturais nos complexos com 

resposta positiva durante a simulação. Já nos complexos com resposta negativa, o 

MHC-II apresentou-se instável devido a sua variação estrutural. 

 Além disso, vale destacar que a hélice da cadeia α (r2_MHC alfa) 

apresenta maior variação estrutural do que a da cadeia β nos complexos positivos 

formados com os epítopos 1568 e HA (Figura 10: RMSd), fato este que se 

correlaciona com a maior flexibilidade apresentada pelos resíduos 51-65 

constituintes da região N terminal da fenda de ligação do MHC-II (Figura 10: RMSf). 

Já os resíduos 66-79 compreendidos na região C terminal desta mesma cadeia 

apresentam flutuações semelhantes (<1,5Å) para os três epítopos positivos (0413, 

1568 e HA) (Figura 10: RMSf).  

Assim, podemos verificar que a composição destes três epítopos 

provavelmente exerce influência apenas sobre o comportamento da região N 

terminal da hélice da cadeia α, ou seja, a ligação ao bolso P1 pode estar 

influenciando o modo de ligação aos demais bolsos. Já a baixa flutuação e menor 

modificação estrutural apresentada pela hélice da cadeia β dos complexos positivos, 

pode estar relacionada com a sua ligação aos CDR’s, os quais provavelmente não 

estão exercendo grande influência sobre o seu comportamento e/ou estabilizando-a 

mais facilmente.  

É notável que os resíduos 240-260 da cadeia β dos complexos com 

resposta positiva parecem ser importantes devido a sua interação com os CDRα, e 

sua relação com a disposição dos resíduos centrais do epítopo para interação com 

os CDR3 (Figura 10). Por outro lado, para os complexos com resposta negativa, 

percebemos que os menores valores de flutuação assumidos pela hélice da cadeia β 

foram apresentados justamente pelos resíduos pertencentes à região 240-260, 

sugerindo que esta região pode estar interagindo com os CDR’s α, apesar da sua 

alta mobilidade quando comparado com a flutuação dos complexos positivos (Figura 

10). 

Apesar dos maiores valores de flutuação assumidos pela região 1α 

(r1_MHC) dos complexos com resposta negativa, percebe-se que existe uma 

similaridade entre o comportamento desta região tanto nos complexos com resposta 

positiva quanto nos com resposta negativa (Figura 11).  
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Picos semelhantes podem ser notados nos dois gráficos, sugerindo que 

os resíduos do “chão” do bolsão α não descriminam o tipo de epítopo, possuindo o 

mesmo comportamento estrutural frente a todos os epítopos testados, apesar da 

instabilidade e maior mobilidade apresentada nos complexos negativos, fato este 

também observado para a região 1β, a qual detém maior flexibilidade para 

complexos com resposta negativa, apesar da sua apresentação similar frente aos 

complexos com resposta positiva (Figura 11).  

Estes resultados sugerem, de uma forma geral, que o “chão” do bolsão do 

MHC-II tende a se comportar da mesma maneira independente do tipo de epítopo, 

sendo menos flexível quando em contato com epítopo positivo, assim a maior 

flexibilidade apresentada por alguns resíduos provavelmente deve-se pela 

adequação da sua cadeia lateral frente ao epítopo. Interessantemente, nota-se que 

a região 1α  localizada na porção N terminal da fenda de ligação do MHC-II assume 

maior mobilidade em relação a região 1β, sugerindo a ocorrência de adaptação 

estrutural desta região devido à ligação do epítopo na região N terminal 

principalmente ao bolso P1. 

A terceira região avaliada do MHC-II (α,β) não tem contato direto com o 

epítopo. No entanto, foi possível verificar a influência do epítopo sobre esta região 

(Figura 12). As caudas (r3_MHC alfa e r3_MHC beta) dos complexos com resposta 

positiva não sofrem modificações estruturais significativas. Em contrapartida, 

complexos com resposta negativa apresentam instabilidade conformacional para 

estas regiões. Partindo dessas observações, sugere-se que o epítopo também é 

responsável por estabilizar a cauda do MHC-II, ou seja, a ligação do epítopo não 

deve promover grandes modificações estruturais no MHC-II como um todo.  

Todos os dados apresentados sugerem que o MHC-II nos complexos com 

resposta positiva assume uma conformação estável tendo uma ligeira mobilidade, a 

qual, provavelmente, se correlaciona com a adaptação do mesmo em relação ao 

epítopo e ao TCR. Características como os valores de RMSd ~10 vezes maiores e a 

flutuação mais acentuada, apresentadas pelas regiões do MHC-II dos complexos 

com resposta negativa demonstram a instabilidade destes pMHC’s.  
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4.2 Avaliação do TCR 
 

 

Avaliando as mudanças conformacionais do TCR durante os 30ns de 

simulação através de análises de RMSd, nota-se na Figura 13 que a cadeia α de 

todos os complexos apresenta um rearranjo estrutural maior do que a cadeia β, 

estabilizando-se após ~15ns de simulação, exceto para o complexo-HA que leva 5ns 

a mais para se estabilizar. A cadeia β de todos os complexos é mais estável do que 

a α, ou seja, a sua variação de RMSd é relativamente pequena e não há indícios de 

que haja muitas adaptações conformacionais. 

De forma geral, é possível verificar que não há significantes diferenças 

nos valores de RMSd de ambas as cadeias do TCR entre complexos positivos e 

negativos (Figura 14), sugerindo que a diferenciação entre o reconhecimento de 

epítopos que geram respostas positivas ou negativas não pode ser feita observando-

se o TCR de forma global. Nota-se, ainda, que a cadeia α apresenta valores de 

RMSd maiores do que a cadeia β, sugerindo que modificações estruturais são 

propagadas por toda esta cadeia desde a região de interação do TCR. 
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Figura 13. Gráficos de RMSd do TCR. A linha contínua presente no box plot 

refere-se ao valor da mediana e, o ponto vermelho refere-se a média dos valores de 

RMSd. 
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Figura 14. Box Plot 

das cadeias α e β do TCR. A 

linha contínua representa à 

mediana e o ponto 

representa a média de 

RMSd apresentado por cada 

complexo. 
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Para verificar a decorrência de modificações estruturais nas regiões Cαβ 

e Vαβ do TCR propagadas a partir do contato entre os CDR’s e o pMHC, foram 

feitas análises de RMSd destas regiões (Figura 15). Analisando os gráficos de 

RMSd das região Cαβ e Vαβ do TCR, nota-se que a região Cα é a única que 

apresenta um significante rearranjo estrutural (>3Å) nos complexos formados com 

epítopos com resposta positiva. As demais regiões permanecem praticamente 

constantes durante todos os 30ns de simulação com variação aproximada de 1,5Å. 

 Avaliando as regiões dos complexos com resposta negativa, observa-se 

que estes não possuem uma diferenciação da região Cα em relação às demais 

como visto para os complexos com resposta positiva que assumem uma variação de 

RMSd muito grande (~9Å) não apresentando, portanto, estabilidade estrutural. 
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Figura 15. Gráficos de RMSd das regiões Cαβ e Vαβ do TCR. *Os valores de 

RMSd assumidos pelo eixo y estão apresentados em nanômetros. 

0413

1405

1568

1682

CLIP

HA

MBP



55 
 

4.3 Avaliação dos CDR’s 
 

 

Os CDR's desempenham papel fundamental no processo de disparo da 

resposta imunológica, sugerindo diferenças estruturais provenientes da interação 

com pMHC's que geram respostas positiva ou negativa. Desta forma, foram 

realizadas análises de RMSd e RMSf dos CDR’s. 

A Figura 16 traz os resultados obtidos para o CDR1 α e β, onde se nota 

que os pMHC’s que geram resposta negativa apresentam desestabilização 

estrutural, sugerindo que a região não foi capaz de assumir uma conformação 

estável, uma vez que os resíduos componentes desta região apresentam alta 

flexibilidade e valores de RMSd 10 vezes maiores em comparação àqueles 

apresentados pela mesma região para os  epítopos com resposta positiva (RMSf < 

0,2nm). Esta análise sugere que o epítopo com resposta positiva promove uma 

estabilização estrutural mais completa do CDR1 α e β, refletindo diretamente na sua 

estabilização, ao contrário de epítopos com resposta negativa que não conseguem 

estabilizar este CDR.  

Seguindo o mesmo padrão dos resultados apresentados para os CDR1, 

ao interagir com o pMHC com resposta positiva, os CDR2 α e β, assumiram mais 

facilmente uma conformação estável, mesmo com uma ligeira adaptação estrutural 

(~0,8Å) do CDR2 β do complexo-HA, após 20ns (Figura 17). Contrariamente, 

quando em contato com o pMHC com resposta negativa, os CDR2 apresentaram 

uma total desorganização estrutural, como demonstrado pelos altos valores de 

flutuação e RMSd assumidos por estes complexos (Figura 17). 

Ao analisar os resultados obtidos para os CDR3 α e β, verifica-se 

novamente a instabilidade destes frente aos pMHC’s com resposta negativa, 

sugerindo um padrão de comportamento (Figura 18). Verifica-se, ainda, nesta figura 

que o complexo-HA apresenta uma ligeira adaptação (1,6Å) durante a simulação. 

Essa variação provavelmente está relacionada ao resíduo 670, que apresenta maior 

mobilidade em relação aos demais complexos com resposta positiva (~0,7Å). 

Provavelmente a disposição dos resíduos do epítopo está influenciando o 

comportamento destes CDRs, uma vez que, os CDR3 atuam principalmente na 

interação com o epítopo. 
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Figura 16. Análises de RMSd (esquerda) e RMSf (direita) do CDR1α e β.  
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Figura 17. Análises de RMSd (esquerda) e RMSf (direita) do CDR2α e β. 
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Figura 18. Análises de RMSd (esquerda) e RMSf (direita) do CDR3α e β. 
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O número de contatos realizados entre CDR’s e pMHC é outra fonte de 

informações importantes. Assim, os dados apresentados na Tabela 4, mostram que 

o CDR3 β dos complexos com resposta positiva está, preferencialmente, em contato 

com o epítopo, uma vez que a relação MHC/epítopo é menor que 1. Este dado 

sugere que, provavelmente, este CDR é o responsável pela diferenciação dos 

epítopos. Nota-se, ainda, que os CDR2 α e β realizam contatos, preferencialmente, 

com o MHC, sugerindo que este esteja envolvido na discriminação da molécula de 

MHC-II. Por outro lado, vê-se que a quantidade total de contatos realizados pelos 

CDRs, bem como os seus valores individuais, nos complexos com resposta negativa 

são maiores do que nos complexos com resposta positiva sugerindo que, neste 

caso, o maior número de contados não se traduz em estabilidade, mas na busca de 

uma estabilização que não se confirma.  

 

 

Tabela 4. Número de contatos realizados entre CDR's e pMHC (coluna da   

esquerda) e relação MHC/epítopo dos contatos realizados (coluna da direita). 

 

*Vermelho: ancoramento prioritário à molécula de MHC-II (CDR2 α e β) e, 

ligação preferencial com o epítopo (CDR3β). Azul: número de contatos realizados 

pelos complexos que geram resposta positiva. 

 

 

 

 

 

 

Complexo Total

0413 115 1,09 103 0,69 45 14,00 104 16,33 148 1,69 101 0,26 616

1405 232 1,52 160 2,64 232 3,46 212 4,73 181 1,41 218 1,83 1235

1568 117 0,18 81 0,47 115 5,76 132 5,60 127 0,44 128 0,73 700

1682 167 1,39 151 2,15 137 8,13 186 4,31 272 2,49 218 1,40 1131

CLIP 149 1,13 159 1,61 187 5,03 179 2,20 193 1,14 226 1,63 1093

HA 124 0,70 58 1,76 109 20,80 129 31,25 137 1,36 176 0,98 733

MBP 153 1,19 190 1,79 173 3,33 172 2,07 240 1,96 175 1,19 1103

CDR3βCDR1α CDR1β CDR2α CDR2β CDR3α
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5 DISCUSSÃO  
 

 

A Esquistossomose é uma das principais doenças parasitárias 

acometendo milhões de pessoas no mundo, as quais estão concentradas 

principalmente nos países subdesenvolvidos, incluindo o Brasil. Devido a sua 

importância, inúmeras estratégias de controle e combate a esta doença tem sido 

propostas, dentre o mais importante progresso está à vacina de peptídeos derivados 

de proteínas antigênicas extraídas de diferentes fases do ciclo de vida do parasito 

(S. C. Oliveira et al. 2008) (de Oliveira Lopes et al. 2013) (F. M. Oliveira et al. 2016). 

Esta estratégia ganha destaque devido a possível capacidade de ativação de células 

T CD4+ culminando na geração de memória imunológica, o que resolveria o 

problema de reinfecção observada nos métodos de combate à doença empregados 

atualmente (S. C. Oliveira et al. 2008). 

Neste trabalho, foram utilizados quatro epítopos derivados de proteínas 

hipotéticas situadas na membrana do parasito, os quais foram caracterizados por 

estudos de bioinformática e técnicas experimentais como possíveis alvos vacinais 

contra Schistosoma mansoni (Lopes 2014). Em seguida, estes quatro epítopos 

foram avaliados por meio de DM a fim de estabelecer o modo de ação destes 

epítopos junto ao complexo TCR-MHC-II.  

Devido à importância da obtenção de alvos vacinais mais específicos e 

eficientes, bem como o custo dispendioso inerente a triagem experimental desses 

alvos, o estudo realizado neste trabalho visou demonstrar um possível método para 

triagem mais eficaz dos epítopos previamente determinados por análises de 

bioinformática. Além disso, a premissa deste trabalho consistiu na caracterização da 

diferença estrutural presente reconhecimento feito pelo TCR de pMHC-II carregado 

com epítopo que gera e aqueles que não geram resposta imunológica. Uma vez que 

DM é uma ótima ferramenta para o estudo de interações proteína-proteína 

possibilitando o acompanhamento do movimento atômico-molecular em “tempo 

real”, esta pode contribuir significantemente para com a descrição do modo de 

discriminação de epítopos realizado pelo TCR. 
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5.1 Modificações estruturais do MHC-II 
 

 

A interação entre o pMHC e o TCR é um passo fundamental no processo 

de geração de resposta imunológica. Assim, o estudo das alterações estruturais 

pode revelar padrões de comportamento que podem auxiliar no entendimento de 

como se dá a diferenciação entre complexos que geram resposta imunológica e 

aqueles que não a geram.  

Tendo isso em mente e avaliando os resultados de RMSd obtidos para as 

cadeias do MHC-II (Figura 7), nota-se que a cadeia β apresenta maior 

movimentação estrutural do que a cadeia α, o que é reflexo da sua flexibilidade 

estrutural. Estes resultados estão de acordo com os obtidos por Painter et al. (2008) 

e também por Bello e Correa-Basurto (2013), pois ambos mostraram que a cadeia β 

do MHC-II apresenta maior mobilidade do que a α, independentemente do epítopo. 

A mudança conformacional apresentada pela cadeia β pode ser relacionada à 

propagação de modificação estrutural dentro desta cadeia promovida pelo melhor 

encaixe do epítopo à fenda de ligação do MHC-II (Carven et al. 2004) (Yaneva et al. 

2010). 

Entretanto, o MHC-II, apesar da sua variação estrutural, encontra-se 

estruturalmente estável, fato que pode ser relacionado à presença do epítopo 

responsável por estabilizar o MHC-II (Kumar et al. 2013). O RMSd total das cadeias 

de MHC-II não é capaz de mostrar uma diferença significativa entre complexos com 

resposta positiva ou negativa, como mostrado nos resultados (Figura 8). Por outro 

lado, na literatura, têm sido mostradas apenas comparações entre os estados vazio 

e carregado do MHC-II, além de análises de RMSd da fenda de ligação do MHC 

(Painter et al. 2008) (Yaneva, Springer e Zacharias 2009) (Rupp et al. 2011) (Bello e 

Correa-Basurto 2013) (Kumar et al. 2013), o que não fornece um parâmetro de 

comparação para os resultados obtidos neste trabalho. 

Da mesma forma, a similaridade do comportamento dos resíduos 

componentes das regiões do “chão” do bolsão do MHC-II α,β (Figura 11) revela que 

estas regiões tendem a se organizar da mesma forma em relação a qualquer tipo de 

epítopo. Ou seja, apesar da instabilidade apresentada pelos complexos com 

resposta negativa, os resultados obtidos neste trabalho sugerem que a formação 

dos bolsões ocorre de forma padronizada. Assim, sugere-se que a desestabilização 
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desta região na presença do epítopo que gera resposta negativa, deve-se à busca 

constante de adequação estrutural desta região frente às cadeias laterais dos 

resíduos âncoras.  

Considerando esta sugestão, bem como os dados apresentados para 

esta região, surge a seguinte questão: a ligação do epítopo que gera resposta 

negativa é responsável por propagar a instabilidade pelo MHC, principalmente pelas 

hélices que irão propagar este sinal pelo TCR?  

Os dados obtidos suportam a ideia de que o “chão” do bolsão se 

comporta da mesma maneira, porém com maior flutuação, sendo mais instável 

quando ligado a epítopos que geram resposta negativa, porque esta região adota 

um padrão estrutural ao tentar encaixar o epítopo que gera resposta negativa, 

necessitando de maior mobilidade por causa do mau encaixe realizado por estes 

(Figura 11). Logo, este encaixe mal sucedido provavelmente leva à desestabilização 

do MHC, incluindo as hélices (Figura 10), não permitindo a ligação estável dos 

CDRs. Devido ao comportamento mais flexível da região 1α em relação à região 1β 

apresentado por todos os complexos (Figura 11), pode-se inferir que o ancoramento 

do epítopo ao bolso P1 leva a uma ligeira adaptação estrutural da porção N terminal 

da fenda de ligação do MHC-II.  

Painter et al. (2008) refere-se à região N terminal da fenda de ligação do 

MHC-II como sendo mais flexível e importante que a região C terminal. Neste 

mesmo sentindo, ao interagir com epítopos com resposta positiva, a hélice presente 

na fenda de ligação da cadeia α do MHC-II assume um comportamento diferenciado 

próximo a esta região (Figura 10). Provavelmente isto acontece devido à diferença 

na composição destes epítopos, bem como do resíduo ancorado ao bolso P1, que é 

o responsável por coordenar a disposição e ancoramento dos demais resíduos 

sobre o bolsão (Painter et al. 2008) (James et al. 2009) (Rupp et al. 2011), uma vez 

que a região da hélice da cadeia α do MHC-II é mais flexível próximo ao bolso P1 

(Yaneva et al. 2010). 

Em contrapartida, como a região C terminal apresenta semelhante 

comportamento (Figura 10), sugere-se que o epítopo exerça influência apenas 

sobre a região N terminal da hélice α do MHC-II, e, por isso, esta deve ser a principal 

responsável pelo ancoramento do epítopo ao MHC-II, bem como por sua 

discriminação; ampara esta sugestão o fato de Painter et al. (2008) ter mostrado que 

a ligação do epítopo à região N terminal perece ser mais importante do que à região 
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C terminal, devido ao maior número de ligações de hidrogênio realizadas por esta 

região.  

Rupp et al. (2011) ao manter o bolso P1 ocupado, determina que a 

principal diferença entre os estados receptivo e vazio do MHC-II seja a 

movimentação da região mediana da hélice β próximo ao bolso P1, sendo 

justamente a região compreendida entre os resíduos 240 e 260 (Figura 10: RMSf). 

No entanto, verifica-se que a movimentação dos resíduos medianos da hélice β, 

provavelmente, se correlacionam com a interação dos CDR’s α do TCR dispostos 

sobre a cadeia β do MHC-II, e não com o estado do MHC-II.  

A mobilidade apresentada pelas regiões do MHC-II (Figuras 10, 11 e 12) 

pode ser relacionada à flexibilidade necessária ao pMHC para o engajamento do 

TCR, ou seja, com a plasticidade conformacional necessária para formação do 

complexo ternário (Boniface et al. 1999) (Kumar et al. 2013).  Kumar et al. (2013) 

sugere em seus trabalhos que o bolsão do MHC-II ligado a epítopo que gera 

resposta negativa, tenha o mesmo comportamento de quando vazio, apresentando 

alta flexibilidade (maiores valores de RMSd). Já para MHC-II ligado a epítopo que 

gera resposta positiva, ele sugere que o comportamento do bolsão seja mais rígido, 

sendo o MHC-II capaz de discriminar epítopos através de diferentes tipos de 

interações hidrofóbicas. Logo, a formação do pMHC estável não deve envolver 

significantes mudanças conformacionais, de acordo com Bello e Correa-Basurto 

(2013).  

De forma geral, os dados apresentados para o MHC-II sugerem que o 

complexo formado com epítopos que geram resposta positiva não deve apresentar 

grandes modificações estruturais para que haja indução de RI. Ou seja, ao avaliar o 

pMHC ligado ao TCR, nota-se que o MHC-II não apresenta significativas 

modificações estruturais advindas do reconhecimento feito pelo TCR, confirmando 

relatos da literatura (Boniface et al. 1999). 
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5.2 Modificações estruturais do TCR 
 
 
 

Em relação às possíveis modificações estruturais advindas da interação 

com o pMHC que podem acometer o TCR, Boniface et al. (1999) sugere, por meio 

de análise termodinâmica do TCR ligado ao pMHC, que a propagação de 

modificações estruturais induzidas pela ligação ao pMHC pode afetar a associação 

entre TCRs e interações TCR-CD3, as quais são requeridas para sinalização. Neste 

mesmo sentido, Krogsgaard et al. (2003) demonstra que modificações estruturais no 

TCR são importantes para a transdução de sinal, sugerindo que a mudança na 

flexibilidade da região de interação entre TCR-pMHC é importante para ativação de 

células T.  

Baseando-se nestas informações sugere-se, a partir dos resultados 

apresentados pelas Figuras 13 e 14, que a cadeia α do TCR seja a principal 

envolvida no processo de desencadeamento da via de sinalização do SI, uma vez 

que esta apresenta maior modificação estrutural, fato que vai de encontro com as 

sugestões feitas acima. No entanto, percebe-se que não há um padrão de variação 

estrutural das cadeias do TCR que possa ser correlacionado à presença de epítopo 

que gera resposta positiva ou negativa (Figura 14). Isso acontece porque a análise 

total das cadeias α e β não é capaz de fornecer valores que possam sugerir 

diferenciação no modo de variação estrutural do TCR de acordo com o epítopo. 

Provavelmente, a análise de RMSd ao considerar a cadeia total (região C e V), 

oculta possíveis diferenças que ocorrem em regiões especificas de cada cadeia.  

Estudos têm sido conduzidos a fim de estabelecer regiões especificas do 

TCR que estejam associadas à ativação das células T, consequentemente ao tipo 

de resposta do epítopo, positiva ou negativa. Por meio de estudos cristalográficos 

Kjer-Nielsen et al. (2003) sugere a ocorrência de possíveis mudanças 

conformacionais no loop A-B presente na região Cα do TCR de acordo com os 

estados ligado e não ligado do TCR. Beddoe et al. (2009) demonstra, através de 

varias técnicas experimentais, que a ligação do pMHC é capaz de induzir mudanças 

conformacionais dentro da região constante do TCR sugerindo sua correlação com a 

ativação das células T. Ele observa diferenças no movimento do loop A-B localizado 

na região Cα e as correlaciona com a ativação da sinalização via TCR-pMHC, 
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demonstrando, assim, que a ligação do pMHC leva a mudanças conformacionais 

dentro da região Cα do TCR sendo responsável pela ativação da célula T. 

Ao investigar, através de imagens e gráficos de RMSd (Apêndice F), o 

loop A-B (posições 500-508) da cadeia α percebeu-se que este não apresenta 

nenhuma correlação estrutural em decorrência do tipo de epítopo. Ou seja, não foi 

possível fazer nenhuma inferência aos estados aberto ou fechado do loop na 

presença de epítopo que gera resposta positiva ou negativa, sugerindo que o 

movimento deste loop não esteja associado à ativação das células T. 

Este resultado está de acordo com os apresentados por Knapp, Dorffner e 

Schreiner (2013), que após investigar o loop A-B fechado e aberto através de DM, 

sugerem que esta diferença pode ser causada por diferentes tempos de simulação e 

também pode ter ocorrido devido as diferentes técnicas experimentais utilizadas por 

Beddoe et al. (2009). 

Desta forma, a fim de demonstrar possíveis diferenças estruturais 

decorrentes de complexos com respostas positivas e negativas, realizou-se análise 

de RMSd das regiões C e V, separadamente, de acordo com a sua cadeia (α ou β).  

Partindo dos resultados apresentados na Figura 15, nota-se claramente 

que a região Cα é a única a sofrer uma significante modificação estrutural durante a 

simulação nos complexos com epítopos que geram resposta positiva. Desta forma, 

sugere-se que após o reconhecimento do pMHC promovido pelos CDR’s, ocorre 

uma propagação de rearranjo estrutural levando a região Cα a assumir um novo 

estado estrutural. Este resultado está de acordo com os apresentados na literatura, 

que relacionam o movimento desta região à transmissão de sinal e ativação das 

células T, bem como a dimerização do TCR.  
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5.3 Avaliação dos CDR’s 

 

 

Devida à importância da interação entre TCR-pMHC promovida 

diretamente pelos CDR’s, Rudolph, Stanfield e Wilson (2006) afirmaram, após 

revisarem dados cristalográficos sobre complexo TCR-pMHC, que a 

complementaridade e o número de contatos apresentados por complexos com 

resposta positiva (agonista) e negativa (antagonista) são similares, sendo difíceis de 

correlacionar com os diferentes níveis de resposta das células T, assim como a 

correlação entre as diferenças conformacionais dos CDR’s, que também não 

permitem esta correlação.  

Os vários níveis de resposta biológica gerados por diferentes epítopos, de 

acordo com Rudolph, Stanfield e Wilson (2006) podem estar correlacionados às 

características estruturais do TCR frente a esses epítopos, ou seja, ao rearranjo das 

cadeias ou dos CDR’s. Desta forma, o TCR parece sofrer poucas adaptações 

estruturais ou rearranjo dos CDR’s centrais frente aos vários pMHC.  

Por outro lado, Marrack et al. (2008) diz que esse rearranjo confere 

flexibilidade aos CDR’s 1 e 2 quando em contato com o pMHC permitindo que o 

TCR acomode o CDR3 frente a diferentes composições e comprimentos de 

epítopos. Ademais, tem sido sugerido, a partir de dados de cinética e sensibilidade à 

temperatura, que a flexibilidade conformacional presente nos CDR’s tende a diminuir 

com a ligação ao pMHC (Davis et al. 2003) (Gakamsky, Luescher e Pecht 2004), 

confirmando as sugestões feitas por Boniface et al. (1999), de que os CDR’s são 

flexíveis em estado livre e rígidos quando ligados promovendo ligeira mudança 

estrutural no pMHC. 

Correlacionando estes dados com os resultados obtidos por meio da DM 

dos CDR’s (Figuras 16, 17 e 18), nota-se que quando o TCR reconhece o pMHC 

que gera resposta positiva realmente há uma diminuição da flexibilidade dos CDR’s 

gerando uma interação mais rígida, a qual garante ao complexo ternário maior 

estabilidade levando ao rearranjo, principalmente, da região constante da cadeia α 

(Figura 15).  

Em contrapartida, nota-se que os CDR’s assumem o estado livre quando 

o epítopo não é reconhecido demonstrando claramente que os mesmos não são 

efetivos na ligação ao pMHC que não gera resposta, assumindo uma alta 
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flexibilidade e instabilidade, ou seja, o pMHC que gera resposta negativa não é 

capaz de se ancorar ao TCR deixando-o em estado livre. Estes resultados são 

também suportados pela análise da quantidade de contatos realizados durante a 

simulação (Tabela 4), onde se nota que os pMHC’s que não geram resposta 

imunológica são alvos de inúmeros contatos com os CDR’s comprovando a 

instabilidade desses CDR’s sobre a superfície do pMHC. 

O trabalho de Knapp, Dorffner e Schreiner (2013) exemplifica a relação 

dos CDR’s com a imunogenicidade do epítopo, mostrando que os CDR’s detêm uma 

menor flutuação quando em contato com epítopos que geram mais resposta 

(positivo) em relação aos epítopos menos responsivos (negativo), que apresentaram 

maior flutuação, indicando que essa variação pode diferir entre os níveis de 

imunogenicidade do epítopo.  

Ao analisar os sete epítopos utilizados neste trabalho, verifica-se que os 

epítopos que geram resposta negativa não estabilizam os CDR’s, que apresentam 

valores de flutuação relativamente maiores do que os apresentados pelos epítopos 

com resposta positiva (Figura 16, 17 e 18). 

Como visto, os CDR’s assumiram diferentes conformações durante a 

dinâmica (Figura 16, 17 e 18: RMSd), fato este que está diretamente 

correlacionado com as diversas conformações que podem ser adotadas pelos 

CDR’s frente a diferentes pMHC (Davis et al. 2003), sendo o CDR3 descrito como o 

que mais se modifica de acordo com o tipo de epítopo (Boniface et al. 1999) (Mazza 

et al. 2007). Em relação aos CDR3 α e β (Figura 18), tem-se que estes não 

apresentam grandes mudanças estruturais entre os complexos positivos, dispondo-

se sobre o resíduo central do epítopo formando uma fenda para ligação deste 

resíduo (Apêndice G).  

Estes resultados vão de encontro com os apresentados por Sundberg, 

Deng e Mariuzza (2007) que dizem que a formação deste bolso sobre o resíduo 

central do epítopo é capaz de maximizar as interações entre os CDR3 com o pMHC. 

Por meio da relação do número de contatos realizados pelos CDR’s com o MHC e 

com o epítopo (Tabela 4), comprova-se que o número de contatos realizados com o 

epítopo pelos CDR3 são maximizados, uma vez que estes se dispõem sobre a 

região central do epítopo e sobre o MHC-II. Sugere-se, portanto, que o CDR3β 

interaja principalmente com o epítopo, ou seja, reconheça e se ligue ao epítopo 
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enquanto o CDR3α ancora-se à região central da hélice da região β do MHC-II 

ficando disposta também para contatos com o epítopo.   

Sobre os resíduos centrais do epítopo, trabalhos de DM mostraram que 

os resíduos 5-8 do epítopo tem sua mobilidade aumentada, pois são justamente os 

resíduos que interagem com os CDR’s, e que alterações no epítopo podem 

influenciar a mobilidade das hélices do MHC-II. Isso destaca o papel central que a 

dinâmica do epítopo tem na formação do complexo pMHC afetando diretamente a 

interação com o TCR (Kass, Buckle e Borg 2014). 

Ainda sobre o número de contatos apresentados pela Tabela 4, sugere-

se que interações efetivas entre os CDR2 α/β e o MHC-II, provavelmente, são 

importantes para o desencadeamento de um sinal mais intenso da RI, ou seja, que o 

ancoramento do TCR sobre a superfície do MHC-II é importante para o 

reconhecimento do pMHC e posterior sinalização. Neste sentido, Cole et al. (2014) 

suporta a sugestão de que interações específicas entre TCR e epítopo são 

requeridas para uma ancoragem eficiente do TCR à superfície do MHC. Além disso, 

afirma também que interações entre TCR e MHC não podem ser suficientes para 

ativação das células T, independente da interação TCR-epítopo, logo, colocando em 

questão se o TCR liga-se primeiro ao MHC ou ao epítopo.  

Enfim, as discussões e sugestões feitas neste trabalho apresentam a DM, 

que por meio do estudo da movimentação atômica é capaz de acompanhar a 

evolução da interação entre TCR e pMHC, gerando resultados baseados na 

mobilidade do sistema durante o tempo de simulação (Kass, Buckle e Borg 2014). 

Além disso, é interessante notar que a DM, aliada a dados experimentais 

(cristalografia, proliferação, por exemplo), gera importantes resultados sobre o modo 

de interação e comportamento do complexo TCR-pMHC (Knapp et al. 2010) (Kass, 

Buckle e Borg 2014). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

 

Dentre os processos biológicos pode-se citar, como um dos mais 

importantes, a interação entre o TCR e o MHC carregado com o epítopo que pode 

ou não disparar a cadeia de eventos que culmina com a resposta imunológica. 

Entretanto, apesar da importância deste processo, relativamente poucas 

informações estão disponíveis a nível molecular.  

Desta forma, juntamente com outras técnicas, as simulações de dinâmica 

molecular (DM) podem fornecer informações acerca dos eventos moleculares 

decorrentes da discriminação dos pMHC’s promovida pelo TCR. Assim, por meio 

deste trabalho evidencia-se a aplicabilidade da DM no estudo das diferenças 

estruturais entre complexos ternários TCR-pMHC-II geradores e não geradores de 

resposta imunológica.  

De acordo com os objetivos propostos demonstrou-se por meio de DM 

que: 

 A avaliação de modificações estruturais das cadeias α e β, tanto do 

MHC-II quanto do TCR, como um complexo não é capaz de fornecer um padrão de 

diferenciação estrutural entre complexos carregados com epítopo geradores e não 

geradores de resposta imunológica; 

 Ao avaliar fragmentos dessas cadeias, tanto do MHC-II quanto do TCR, 

obtiveram-se resultados mais sugestivos, capazes de discriminar estruturalmente 

complexos geradores e não geradores de resposta imunológica. Evidencia-se, 

portanto, que o complexo ternário TCR-pMHC-II é melhor avaliado quando 

desmembrado em pequenas regiões; 

 O TCR, ao reconhecer epítopo que gera resposta, sofre significativa 

modificação estrutural na região constante da cadeia α, que é responsável por 

desencadear eventos subsequentes da cascata imunológica; 

 O tipo de epítopo (agonista ou antagonista) é determinante tanto para 

estabilização do complexo ternário como um todo, quanto para a ligação dos CDR3 

ao resíduo central do epítopo. 

 A ligação do epítopo ao MHC-II não necessariamente irá levar a 

ativação das células T por meio do TCR. Logo, o ancoramento dos CDR2 ao MHC-II 

é muito mais acentuado quando o epítopo é agonista. Demonstrando que 
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provavelmente o TCR tem que ser capaz de se ancorar firmemente ao MHC-II e ao 

resíduo central do epítopo para desencadear uma resposta imunológica mais 

efetiva. 

De forma geral, os objetivos propostos neste trabalho foram alcançados 

com êxito, uma vez que, foram demonstrados resultados consistentes com a 

hipótese de existência de diferenças estruturais no reconhecimento de epítopos 

geradores e não geradores de resposta imunológica. Logo, este trabalho apresenta 

uma nova perspectiva quanto ao desenvolvimento racional de epítopo que podem 

ser utilizados em vacinas, mostrando que a DM pode e deve ser utilizada como 

etapa precedente a testes experimentais como a triagem de epítopos. 

No entanto, ainda há necessidade de posteriores estudos para a 

compreensão de eventos e questões não evidenciados neste trabalho, como por 

exemplo: o melhor estudo da instabilidade do MHC-II conferida pelo epítopo 

negativo, análises energéticas destes sistemas, avaliação da propagação de 

modificação estrutural pelo TCR, avaliação dos eventos pós-interação TCR-pMHC, 

dentre outros. Além de testes com outros epítopos a fim de aumentar a amostra e 

evidenciar a confiabilidade dos dados apresentados neste trabalho. 
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8 APÊNDICE  
 
 
 

A- Forças conservativas 

 

Levando em consideração a atuação de uma força, Fi, sobre uma 

partícula, i, tem-se que essa força é capaz de realizar trabalho sobre essa partícula. 

Logo, o trabalho pode ser calculado como: 

         
 

 
   

  

  
  

 

 
 

    
 

 
  
      (23) 

A partir desta dedução, tem-se que o trabalho realizado sobre a partícula 

armazena-se no sistema sob a forma de Energia cinética da partícula i, onde a 

Energia Cinética (Ec) é definida como: 

   
    

 

 
          (24) 

Ao considerarmos a soma sobre todas as partículas do sistema, obtém-se 

que: 

         
 
   

 

 
     

    

  

 

 
 
      

      
        (25) 

onde a força dependerá apenas da Energia Cinética inicial e final do sistema. 

O termo         
 
    pode ser expresso como uma diferencial exata da 

Energia Potencial, dU, para os casos em que U(ri) é função somente das 

coordenadas (xi, yi, zi). Assim o trabalho realizado pela Fi independe do caminho 

seguido pelas partículas, portanto, dependendo somente dos estados inicial e final 

do sistema. Estes são os ditos sistemas conservativos os quais têm sua força 

derivada da função de Energia Potencial, que se escreve como: 

        
 

 
        

 

 
              (26) 

Portanto       . Tomando a equação (25) e a anterior (26) temos 

que: 
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               (27)  

Assim a Energia total do sistema também é uma grandeza conservada. 

 

 

B- Desenvolvimento Lagrangiano 

 

O desenvolvimento lagrangiano se baseia no principio da ação 

estacionária, S, que se refere ao caminho tomado pelo sistema entre os tempos t1 e 

t2 como aquele onde a ação é estacionária, ou seja, não muda. 

 

                        (28) 

  

Assim, como os pontos q1 e q2 são fixos tal perturbação segue a seguinte 

condição: 

                 (29) 

A ação, S, é definida como sendo a integral do lagrangiano entre dois 

instantes de tempo, t, portanto: 

              
  
  

        (30)  

Logo, basta aplicar a equação (28) à definição de S (30) para encontrar 

as equações de movimento de Euler-Lagrange. 

       
 

   
   

 

  
         (31)  

Para resolver esta equação basta aplicar a integração por partes para 

integral definida: 

    
 

   
   

 

  
    

Figura 19. Deslocamento da partícula. A 

linha vermelha representa o caminho 

clássico tomado pela partícula. 

 

q1,t1 q2,t2

δq
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Integração por partes para uma 

integral definida: 

   Onde: 

             

             

      
 

 

     
        

 

 

 

    
 

 

     
      

 

 

 

Onde: 

                

  
 

   
    

 

  
   

Portanto: 

   
 

  
  

 

 

   
 

   
  
      

 

   
  

 

 

 

Considerando a equação (28), tem-se que: 

     
 

   
  
      

 

   
  

 

 

    
 

  
  

 

 

   

     
 

   
  
     

 

 
 

 

  

  

   
 

  

  
          (32)  

Assumindo a equação (29), tem-se que o primeiro termo da equação é 

nulo. Desta forma, independentemente de δq, o caminho com ação mínima deverá 

satisfazer a seguinte condição: 

 

  

  

   
 

  

  
           (33)  

A partir desta condição origina-se às equações de movimento de Euler-

Lagrange as quais correspondem às equações de movimento de Newton:  

 

  

  

   
 

  

  
               (34)  

 

 

C- Desenvolvimento Hamiltoniano  

 

O desenvolvimento hamiltoniano emprega o momento da partícula no 

lugar da sua velocidade, sendo o momento da partícula definido por: 
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                     (35)  

Desta forma, por meio das equações de movimento de Euler-Lagrange, é 

possível descrever o momento da partícula como sendo: 

  

   
                (36)  

Portanto: 

  

  
 

  

  
            (37)  

Tomadas as descrições feitas acima, as equações de movimento de 

Hamilton podem ser determinadas aplicando a transformada de Legendre para 

trocar a variável V (  ) para a variável p. Logo, tem-se que: 

                       

    
  

   
      

  

  
     

  

  
        (38)  

Assumindo as equação (36) e (37) tem-se: 

              
  

  
         (39)  

Substituindo                  na equação (39), obtém-se: 

                     
  

  
        (40) 

Rearranjando: 

                     
  

  
        (41)  

O lado direito desta equação se refere ao Hamiltoniano, H, tomando a 

forma de: 

                             (42)  

Ou seja: 
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                (43)  

Logo, fazendo a derivada do H em relação as suas variáveis teremos: 

           

    
  

  
     

  

  
     

  

  
        (44)  

Para obter as equações de movimento de Hamilton basta comparar as 

equações (41) e (44), levando em consideração a mudança de sinal feita na 

equação (42). 

 
  

  
         

  

  
          (45)  

 
 
 

D- Teorema de Liouville e conservação da densidade 

 

O teorema de Liouville permite acompanhar a evolução temporal de 

sistemas descrito pela dinâmica Hamiltoniana, descrevendo a evolução de cada 

microestado pelo espaço de fase. Para entendê-lo, primeiramente é necessário 

definir a densidade ρ como sendo função da coordenada q e momento p, 

representando com os microestados são distribuídos sobre o espaço de fase. Ou 

seja, a função densidade ρ determina o número de sistemas, δN, que seriam 

encontrados no tempo t tendo coordenadas e momentos compreendidos dentro de 

qualquer intervalo infinitesimal. Portanto: 

                              (46) 

Fazendo a derivada temporal de δN, consequentemente avalia-se 

também a variação da densidade em relação ao tempo, logo teremos: 

 
  

  
 
   

 
  

   

  

  
 

  

   

  

  
 

  

   
   

  

   
       (47) 

Evidenciando   teremos: 
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Portanto: 

 
  

  
 
   

   
   

   
 

   

   
   

  

   
   

  

   
        (48) 

Sabendo que: 

 
   

   
 

   

   
            (49) 

E refere-se à equação de incompressibilidade, temos que: 

 
  

  
 
   

    
  

   
   

  

   
          (50) 

Substituindo as equações de movimento de Hamilton (45) na equação 

anterior escrevemos a formula do teorema de Liouville: 

 
  

  
 
   

    
  

   

  

   
 

  

   

  

   
        (51) 

Ao transpor a soma para o outro lado da igualdade tem-se o significado 

físico do teorema de Liouville, onde: 

 
  

  
 
   

   
  

   

  

   
 

  

   

  

   
         (52) 

Mostrando, assim que a densidade será sempre constante, ou seja, 

haverá a manutenção dos pontos no espaço de fase não havendo formação de 

novos pontos nem exclusão de pontos existentes. Este desenvolvimento culmina no 

principio de conservação da densidade proposto por Gibbs, onde: 

  

  
            (53) 

O teorema de Liouville também pode ser expresso na forma de brackets 

de Poisson, uma vez que, os brackets de Poisson representam qualquer função 

temporal expressa em termos de posição e momento: 
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        (54) 

Brackets de Poisson 

 

 
  

  
 
   

               (55) 

Teorema de Liouville representado por Brackets de Poisson. 

 

 

E- Representação do sistema utilizado na simulação 

 

 
Figura 20. Sistema solvatado. Totalizando ~ 167.000 átomos. 
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F- Avaliação do loop A-B 

 

 

Figura 21. Análise de RMSd da região do loop A-B (resíduos 500-508) do TCR. 

*Na presença de epítopo que não gera esta região torna-se instável, assim como as 

demais avaliadas neste trabalho.  

 

 
Figura 22. Representação do loop A-B (vermelho). *Estrutura média extraída 

dos 30ns de simulação. 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

HA 0413 CLIP 1405
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Figura 23. Representação do loop A-B em estado aberto (ligado) e fechado 

(não ligado). *Figura modificada extraída de Beddoe et al. (2009). 

 

 

 

 

G- Representação do bolso de ligação dos CDR3 sobre o resíduo 

central do epítopo 

 
 

 

 
 

 
Figura 24. Formação do bolso sobre o resíduo central do epítopo. *O círculo 

vermelho destaca a ligação dos CDR3 ao epítopo, e o ponto vermelho a falta do 

resíduo de ligação aos CDR3. 

loopA-B aberto loopA-B fechado

Loop F-G

HA 0413 1568

CLIP 1405 1682
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Figura 25. Formação do bolso sobre o resíduo central do epítopo. *Os epítopos 

que não geram resposta não apresentam resíduo central para interação com os 

CDR3.  

 

 

Figura 26. Formação do bolso sobre o resíduo central do MBP. *Nota-se um 

impedimento estérico promovido pela Asn8 (seta) afetando a estabilização do 

CDR3β que poderia ser feita pela Phe6. 

 

 

HA 0413 1568

CLIP 1405 1682
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H- Representação do movimento dos epítopos sobre os bolsões do 

MHC-II. 

 

HA 0413
1568

CLIP 1405

1682 MBP

Figura 27. Sobreposição 

da estrutura média (opaco) e 

inicial (translucida) de cada 

complexo. Na imagem está 

representa a cadeia α do 

MHC-II associada ao 

epítopo. *Observa-se que os 

epítopos assumiram a forma 

de ligação mais favorável 

dispondo as cadeias laterais 

dos resíduos da melhor 

forma possível.  

 


