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RESUMO 
 

Quando ativado, o nosso sistema imunológico é capaz de reconhecer e 
destruir células tumorais pela ativação dos chamados pontos de verificação 
imunológicos, essenciais para evitar eventos autoimunes, criando barreiras 
para a ativação de células T e rejeição de tumores. Uma das principais vias 
de inibição é feita pela proteína PD-1, cuja ativação é explorada por vários 
tipos de tumores cancerígenos, sendo considerado hoje em dia uma 
abordagem terapêutica nova e importante para o tratamento do câncer em 
geral incluindo o câncer de mama. 
 
Vários anticorpos inibidores dos pontos de verificação imunológicos já foram 
aprovados pela US-FDA (United States - Food and Drug Administration) para 
interromper a interação do receptor PD-1 com os seus ligantes PD-L1 e PD-
L2, atenuando os sinais inibitórios e aumentando a resposta antitumoral. 
Entre eles, a droga pembrolizumab, um anticorpo inibidor do ponto de 
controle imune, está sendo amplamente utilizada para bloquear 
eficientemente um mecanismo protetor do tumor, estimulando as células T 
para atacar e destruir as células cancerígenas. 
 
Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho é descrever as energias de 
interação entre a proteína PD-1, o receptor de morte celular programado, e 
seu inibidor, o fármaco pembrolizumab, usando métodos de bioquímica 
quântica, considerando-se a estrutura cristalina da proteína PD-1 em 
complexo com seu inibidor. A energia de interação entre cada molécula de 
PD-1 e o fármaco foi calculada in silico através de abordagens quânticas, 
levando-se em conta resíduos de aminoácidos atrativos e repulsivos 
significativos. Foi observado poucas interações repulsivas, com forte 
predominância da contribuição atrativa, apontando para uma forte inibição do 
receptor PD-1. Além disso, foram analisados vários aspectos bioquímicos, 
especialmente àqueles relacionados aos pontos de verificação imune.  
 
Nossos resultados mostram que o método computacional usado neste 
trabalho é um primeiro passo, de baixo custo, para desvendar os resíduos de 
aminoácidos do fármaco que desempenham o papel mais importante na 
afinidade de ligação do complexo pembrolizumab / PD-1. Além disso, pode 
ser considerado uma etapa qualitativa para que a imunoterapia se torne uma 
das ferramentas padrão, levando ao desenvolvimento de novas e eficientes 
drogas farmacêuticas contra o câncer. 
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ABSTRACT 
 

During immunosurveillance, the immune system is capable to recognize and 
destroy tumor cells by the activation of the so-called immunological checking 
points, essential to avoid autoimmune events, creating barriers to the T-cell 
activation and tumor rejection. One of the foremost inhibitory pathways is 
done by the PD-1 protein (Programmed cell death protein-1), which is 
activated by several types of cancerous tumors, and is now considered a new 
and important therapeutic approach for the treatment of cancer in general, 
including breast cancer. 
 
Several immune checkpoint inhibitor antibodies are already approved by the 
US-FDA (United States - Food and Drug Administration) to bind the protein 
PD-1, disrupting its interaction with the PD-L1 and PD-L2 ligands, thereby 
attenuating inhibitory signals and augmenting the host anti-tumor response. 
Among them, the drug pembrolizumab, an immune checkpoint inhibitor 
antibody, is being widely used to efficiently blocks a protective mechanism on 
cancer cells, triggering the T-cells to destroy them.  

 
The aim of this work is to describe the interaction energies between the 
protein PD-1 and its drug inhibitor pembrolizumab by using a quantum 
biochemistry calculation, taking advantage of the X-ray crystal structure of the 
protein PD-1 in complex with its inhibitor. The interaction energy between 
each PD-1 molecule and the drug was calculated in silico through quantum 
chemistry approaches considering any significant attractive and repulsive 
drug’s amino acid residues. Although it was observed few repulsive 
interactions, the attractive ones were predominant, pointing out to a strong 
inhibition of the programmed cell death receptor. Besides, several 
biochemical aspects were analyzed, especially those related to the immune 
checking points.  
 
Our results show that the computational method used in this work is a low 
cost efficient first step to unveil the drug’s amino-acids residues that play the 
most important role on the binding affinity of the pembrolizumab/PD-1 
complex. Besides, it can be considered a great qualitative step for 
immunotherapy to become one of the standard tools leading to the 
development of new and effective cancer drugs. 
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Capítulo 1: A NanoBioTecnologia 
 

Este capítulo versa sobre o que está sendo considerado a grande revolução 
industrial do século XXI: a Nanociência e a Nanotecnologia. Tentaremos 
descrever aqui como esta nova era está transformando, entre outras coisas, a 
pesquisa e o desenvolvimento de fármacos, gerando um novo ramo da ciência 
denominado de NanoBioTecnologia. Além disso, mostra como esta tese, 
versando sobre inibição do câncer de mama utilizando a imunoterapia através 
de uma modelagem computacional ou experimentação in silico, está 
organizada. 
 
1.1 Introdução 
 
A Nanociência está sendo considerada como um dos mais fascinantes 
avanços nas tradicionais áreas do conhecimento. Ela nos fornece, entre outras 
coisas, a chave para o entendimento da auto-organização dos sistemas vivos 
da natureza. A sua aplicação, a Nanotecnologia, promete ser uma nova e 
vibrante revolução industrial, fornecendo o entendimento, a produção, o 
controle e o uso da matéria estruturada no nível atômico e molecular, ou seja, 
a dimensões de 1 a 100 nanometros, onde fenômenos de natureza quântica 
permitem novos e revolucionários rumos. Um nanometro, cuja abreviatura é 
nm, equivale a um bilionésimo de metro. Como referência comparativa, o 
diâmetro médio de um átomo mede 0.2 nm, um vírus tem um tamanho variável 
de 10 a 100 nm, uma bactéria mede em torno de um milionésimo do metro, ou 
seja, 1000 nm, e o diâmetro de um fio de um cabelo humano corresponde a 
cerca de 50 mil nm (como ilustração, ver Fig. 1.1).  
 

 
 

Figura 1.1: Comparação entre as escalas Nano (10-9 m), Micro (10-6 m), e Macro (10-3 m). 
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A NanoBioTecnologia (NBT), que é o estudo de moléculas biológicas 
nanoestruturadas, está transformando os programas de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) de maneira inimaginável há poucas décadas atrás. 
Métodos investigativos de NBT têm conseguido progressos em processos 
biológicos fundamentais, incluindo-se a auto-organização dos átomos e 
moléculas, sistemas neurais, assim como no entendimento da célula como 
uma estrutura altamente organizada, auto-reparadora e auto-replicante, 
paradigma de uma futura máquina molecular. Mais do que isso: os 
pesquisadores querem chegar a sistemas construídos a partir de suas bases 
fundamentais, átomo a átomo, molécula por molécula, e criar estruturas e 
materiais com propriedades variáveis. As possibilidades vislumbradas são 
muitas: computadores moleculares muito mais poderosos, catalisadores 
nanométricos mais diversificados e eficientes, materiais avançados para 
próteses, e até anticorpos sintéticos capazes de encontrar e destruir vírus ou 
células cancerígenas, independentemente de onde elas se encontrem no 
corpo humano. Grande esforço está sendo concentrado na invenção e 
produção de moléculas cuja arquitetura faça com que elas se auto-organizem 
em estruturas maiores, similarmente ao que ocorre com as moléculas do corpo 
humano. 

O design e desenvolvimento de fármacos é uma das principais áreas de 
pesquisa em NBT, onde a nanotecnologia e a modelagem computacional estão 
tendo um impacto cada vez maior. O futuro da pesquisa de fármacos envolve 
o uso de mecanismos para o desenvolvimento/modificação de drogas que 
permitem terapias mais específicas para o tratamento da doença, além de 
reduzir os efeitos colaterais. Na verdade, toda a farmacologia pode obter 
avanços revolucionários advindos da NBT: os princípios ativos das drogas 
podem ser agregados à superfície ou encapsulados no interior de 
macromoléculas projetadas para serem absorvidas por órgãos específicos do 
corpo humano, ou por órgãos afetados por determinadas doenças, onde 
finalmente liberarão a droga. Dessa forma, doses muito menores de drogas 
podem se tornar efetivas, com a consequente drástica redução dos efeitos 
colaterais.  

1.2 Análise Histórica 
 
O século XX iniciou-se com a física dominando o panorama das ciências. A 
publicação, nas décadas de 10 e 20, das teorias básicas da Relatividade (A. 
Einstein [1]) e da Física Quântica (W. Heisenberg [2-5], E. Schrödinger [6], e 
P.A.M. Dirac [7-8]) definiu o limite do conhecimento da época. O mundo ficou 
dividido em duas partes: o macroscópico e o microscópico, colocando por terra 
a convicção de que seria regido por um único conjunto de leis, em todas as 
escalas e grandezas, como o apregoado pela Física Clássica do século 
anterior. Aparentemente tudo estava resolvido, a menos de uma pergunta 
fundamental: qual é o segredo da vida? 
 
Foi neste ambiente que surgiu o livro "What is Life?" (O que é Vida?) [9]. Nele, 
o austríaco E. Schrödinger (um dos pais da Física Quântica), sugeriu que a 
vida poderia ser concebida em termos da armazenagem e transmissão de 
informações biológicas confinadas em uma estrutura molecular, em 
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contraponto dela depender de algo espiritual. Extrapolando, Schrödinger 
especulou que a compreensão do que era “vida” poderia nos levar para além 
das leis correntes da física, em que pese as suas investigações e conclusões. 
O livro teve grande repercussão e estimulou a busca por um "código da vida", 
tão perfeito a ponto de transmitir a exuberância do mundo vivo.  
 
Na época, acreditava-se que eram as proteínas, com a sua estrutura composta 
de 20 aminoácidos, os verdadeiros portadores das instruções genéticas. 
Quando, em 1944, o bacteriologista americano O. Avery [10] descobriu que era 
a molécula do DNA (e não as proteínas) a responsável pela informação 
genética, teve então início uma grande corrida para decifrá-la.  
 
O seu ápice ocorreu em uma manhã de sábado, 23 de fevereiro de 1953, 
quando James D. Watson (biólogo americano) e Francis H.C. Crick (físico 
inglês), no Laboratório Cavendish da Universidade de Cambridge (Inglaterra), 
descreveram a estrutura tipo dupla hélice da molécula do DNA, descoberta que 
daria novos rumos à ciência.  No dia 25 de abril daquele ano, a revista inglesa 
Nature publicou o artigo de Watson e Crick intitulado Molecular Structure of 
Nucleic Acids (Estrutura Molecular dos Ácidos Nucléicos) [11], junto com dois 
outros trabalhos experimentais desenvolvidos no King's College de Londres 
(Inglaterra) dando suporte ao mesmo, de autoria de M. Wilkins [12] e R. 
Franklin [13], comunicando à comunidade científica mundial a descoberta da 
estrutura molecular da molécula da vida (como a molécula do DNA passou a 
ser conhecida). Com menos de mil palavras e um gráfico simplificado, o 
trabalho descrevia a estrutura do DNA como uma longa molécula constituída 
por duas fitas enroladas em torno de seu próprio eixo, como se fosse uma 
escada do tipo caracol. Cada degrau desta escada é formado pelo 
emparelhamento das bases nitrogenadas, que se ligam sempre da mesma 
forma: a timina (T) sempre se fixa à adenina (A) e a guanina (G) à citosina (C), 
tendo o esqueleto açúcar-fosfato como o seu corrimão (ver a Fig. 1.2). No 
mesmo ano, um artigo dos mesmos autores com mais detalhes da estrutura 
do DNA foi publicado [14]. A epopéia desta época encontra-se magistralmente 
narrada nos livros auto-biográficos dos quatro cientistas envolvidos nesta 
descoberta fundamental [15-18]. Por esta descoberta, Crick, Watson e 
Wilkinson dividiram o Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina de 1962. 
Rosalind Franklin, também provável ganhadora do prêmio, faleceu em 1958. 
 
A descoberta de Watson e Crick foi o ponto culminante de anos de pesquisas 
realizadas por numerosos cientistas, destacando-se o químico Linus Pauling 
do California Institute of Technology (Pasadena-CA, EUA), que no mesmo ano 
(1953) publicou um importante trabalho nesta direção [19]. 
 
A partir daí, a imagem da dupla hélice marcou o imaginário popular tornando-
se um dos ícones da virada do milênio, assim como a do átomo de Rutherford 
impregnou a cultura de massas no início do século XX (ver Fig. 1.3). 
 
Mais do que construir um modelo elegante, que se revelaria correto em quase 
todos os detalhes, Watson e Crick abriram as portas de uma nova área de 
pesquisa, que ficaria conhecida como Biologia Molecular, e que atingiria seu 
clímax no Projeto Genoma Humano.  
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Figura 1.2: A estrutura molecular do DNA. 

 
 

 

              
                                                                                                 

(a)                                                                                                  (b) 

 
Figura 1.3: Ícones do século XX: a) o átomo de hidrogênio de Rutherford;  

b) a molécula do DNA 
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A estrutura tridimensional da molécula de DNA deu nova motivação à 
comunidade científica, mas a dimensão e a importância do feito não foram 
reconhecidas de imediato pelos pesquisadores da época. Era muito difícil 
imaginar que informações tão diferentes como a cor dos olhos, a forma de um 
nariz ou o número de dedos em uma mão pudessem estar codificadas na 
molécula do DNA, dada a sua simplicidade topológica. Mais difícil ainda era 
imaginar como essa informação poderia ser duplicada e transmitida de uma 
geração a outra.  
 
Isto demorou mais de uma década para ser desvendado, até que em 1970 em 
um artigo seminal na Nature [20], Francis Crick estabeleceu o chamado 
"Dogma Central da Biologia Molecular" ou seja, o fluxo de informação vai 
unilateralmente do DNA para a proteína via os chamados RNA mensageiros 
(Fig. 1.4). Em seguida, por meio da tecnologia do DNA recombinante, permitiu-
se que se isolassem os fragmentos de DNA que contêm os genes, para 
posteriormente transferi-los de um organismo para outro. Surgiram os 
primeiros organismos geneticamente modificados com genes inseridos de 
maneira cirúrgica. Toda a coleção de genes de um organismo (o genoma) foi 
determinada, culminando com a decifração do sequenciamento completo do 
genoma humano, abrindo inúmeras possibilidades para o melhoramento da 
saúde e do bem-estar dos seres humanos. 
 
 

     
 

Figura 1.4: Visão pictórica do Dogma Central da Biologia Molecular. 

 
Graças ao conhecimento da estrutura do DNA e ao posterior desenvolvimento 
da biologia molecular, hoje a medicina vislumbra, por meio da terapia gênica, 
a possibilidade da geração de novas técnicas terapêuticas e tratamentos para 
doenças até então consideradas incuráveis. 
 
Contribuições importantes para o estudo das estruturas de proteínas e 
enzimas foram também desenvolvidas. Em 1949, a sequência exata de 
aminoácidos contida na molécula da insulina, a chamada estrutura primária, 
foi obtida pelo biólogo britânico Frederick Sanger em Cambridge [21]. Alguns 
anos depois, L. Pauling em Pasadena determinou a estrutura de uma proteína 
como uma sequência de aminoácidos em ligação peptídica [22].  
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Em 1964, Dorothy Hodgkin determinou a conformação espacial da insulina 
mediante estudos de difração de raios-X em Oxford [23]. A mioglobina e a 
hemoglobina foram as primeiras proteínas a terem suas estruturas 
tridimensionais determinadas em alta resolução por Kendrew et al. [24] e 
Perutz et al. [25], respectivamente, na década de 50 em Cambridge. Em 1965, 
foi determinada a estrutura tridimensional da primeira enzima, a lisozima, por 
Blake et al. [26].  
 
A partir destes estudos um grande número de proteínas e outras moléculas 
biológicas foram caracterizadas. As estruturas resolvidas são geralmente 
acrescentadas ao Protein Data Bank (PDB), um recurso disponível 
gratuitamente que permite consultar os dados estruturais de milhares de 
proteínas. Conhece-se um número muito maior de sequências genéticas do 
que de estruturas protéicas. Além disso, o conjunto de estruturas resolvidas 
tende a focar-se naquelas que podem ser facilmente adequadas às 
condicionantes da cristalografia de raios X. As proteínas globulares, em 
particular, são as mais fáceis de preparar para a cristalografia de raios X, 
enquanto as proteínas membranares são difíceis de cristalizar e 
comparativamente pouco representadas no PDB. Existem ainda métodos de 
previsão de estruturas protéicas que tentam fornecer uma estrutura plausível 
para proteínas cujas estruturas ainda não foram determinadas 
experimentalmente. Atualmente, existem disponíveis mais de 91.000 
estruturas tridimensionais de proteínas, pouco mais de 2.600 estruturas de 
DNA e RNA, e cerca de 4.600 estruturas de proteínas complexadas a ácidos 
nucléicos no banco de dados de proteínas RCSB-PDB [27,28]. 
  
1.3 A Modelagem Computacional 
 
Métodos experimentais têm sido desenvolvidos para investigar as 
propriedades dinâmicas das proteínas. Embora estudos experimentais 
possam revelar os pontos finais associados a transições conformacionais, 
estes métodos geralmente não têm acesso a informações estruturais do 
caminho entre os pontos inicial e final. Tal informação pode ser acessível 
através de modelagem computacional. Os estudos computacionais podem 
ampliar o conhecimento fornecendo informações a nível atômico sobre a 
dinâmica das proteínas, como também de outras biomoléculas, indo além do 
que é acessível aos dados experimentais. 

 
A modelagem computacional pode ser usada para investigar a energia 
associada com alterações tanto na estrutura conformacional quanto química. 
Atualmente, a modelagem computacional está sendo utilizada para facilitar a 
determinação experimental de estruturas macromoleculares auxiliando no 
refinamento baseado na estrutura tanto em dados de ressonância magnética 
nuclear (RMN) quanto de raios-X (RX), podendo ser aplicada também em 
situações em que as estruturas determinadas experimentalmente não estão 
disponíveis.  
 
Uma das mais importantes aplicações da modelagem computacional se deu 
na área da nanoeletrônica (para uma revisão veja a Ref. [29]). Diferentemente 
das proteínas, o transporte de cargas na molécula do DNA bem como a sua 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Protein_Data_Bank
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empregabilidade como um potencial dispositivo nanoeletrônico molecular não 
pode depender apenas da transferência de longo-alcance destes portadores 
de carga através da molécula [30-32]. 

A razão para isto baseia-se no mecanismo propriamente dito: ele falha ao 
explicar a persistência da eficiência dos transportadores de cargas quando as 
taxas de transferência não diminuem rapidamente com a distância. No entanto, 
o arranjo π dos pares das bases nitrogenadas, aqui considerado como uma 
seqüência simbólica das cinco letras (A, T, G, C, U) relacionadas aos diferentes 
nucleotídeos (Adenina, Timina, Guanina, Citosina e Uralina), respectivamente, 
revela o caminho apropriado para o transporte de cargas de longo-alcance, 
responsável pela determinação precisa da condutividade eletrônica nestes 
sistemas, a despeito de que o mecanismo de transferência de curto-alcance 
possa ser completamente diferente [33-35]. 

Embora muito tenha sido estudado e descoberto, ainda não existe um 
consenso sobre a verdadeira natureza da condutividade do DNA. Para que 
possamos entendê-la, precisamos estudar a dinâmica do transporte de cargas 
no interior da cadeia, devido basicamente a dois mecanismos. O primeiro deles 
é através do tunelamento de um elétron da molécula doadora para a receptora. 
Como o elétron não troca energia com a molécula neste processo, dizemos 
que este é coerente, e o elétron não está localizado. A taxa deste transporte 
decresce exponencialmente com a distância entre doador e receptor. Portanto, 
para transporte de longa distância, este processo se torna insignificante, como 
de fato é observado teóricamente e experimentalmente [36-39]. 

O outro mecanismo de transporte se dá para a transferência de elétrons em 
grandes distâncias, o chamado mecanismo de hopping termicamente induzido. 
Ao contrário do tunelamento, o processo é incoerente e há troca de energia 
entre o elétron e a molécula. Este transporte ocorre de forma que o elétron 
salte várias vezes dentro da molécula entre doador e receptor, tendo um 
alcance consideravelmente maior que o processo que envolve o tunelamento 
do elétron. O hopping pode ser visto, portanto, como uma série de saltos 
quânticos de curto-alcance entre bases energeticamente apropriadas [40-43]. 

O que causa estes resultados tão conflitantes quanto a natureza da 
condutividade do DNA? As possíveis diferenças podem vir da sequência de 
bases do DNA utilizada no experimento, das propriedades da solução onde o 
DNA é diluído, do ambiente onde o experimento é realizado, que pode ser o 
ar, o vácuo ou soluções líquidas, da forma estrutural do DNA, da interface de 
contato entre o DNA e os eletrodos, e daí por diante. Portanto, a complexidade 
inerente aos experimentos é enorme, o que acarreta resultados distintos. No 
entanto, não há dúvidas sobre as aplicações bio-nanotecnológicas que se 
tornam possíveis com a criação de dispositivos nanoeletrônicos de DNA. A Fig. 
1.5 mostra pictoricamente um circuito nanoeletrônico com a molécula de DNA 
colocada entre dois eletrodos metálicos. 
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Figura 1.5: Ilustração esquemática da molécula do DNA entre dois eletrodos metálicos. a) 
Visão pictórica. b) uma das cadeias mostrando as bases nitrogenadas. 

 
A modelagem computacional, ou experimentação in silico, representa um dos 
mais importantes avanços na pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos. 
Ela é uma ferramenta essencial para a investigação e compreensão das 
propriedades de sistemas nanométricos, no refinamento/construção de novas 
moléculas com potencial farmacológico, e na compreensão das interações 
moleculares que ocorrem em sistemas biológicos. Ela também possibilita a 
mudança da estrutura de um medicamento para melhorar as propriedades 
farmacológicas, bem como a identificação de novos compostos. Este último 
pode ser realizado a partir da identificação de compostos com elevado 
potencial para a atividade através dos bancos de dados disponíveis de 
compostos químicos. A utilização de um novo fármaco que tenha estrutura 
química semelhante também é bastante utilizada, construindo-se ligantes 
totalmente inéditos para os sítios de ligação na biomolécula alvo.  
 
Além de ajudar no design de compostos que se ligam a moléculas específicas, 
a modelagem computacional oferece a possibilidade de melhorar a capacidade 
de otimização de medicamentos para acessar os seus sítios alvo no 
organismo. Ela permite a obtenção de informações, como as propriedades 
específicas de um composto, que podem influenciar na interação com seu 
receptor.  
 
Em estudos farmacológicos, é de fundamental importância conhecer 
detalhadamente os princípios pelos quais os alvos moleculares reconhecem, 
interagem e se associam com as moléculas ativadoras ou inibidoras. Como 
consequência, há um grande investimento em métodos e ferramentas 
computacionais usados para modelar os processos envolvidos nessas 

(a)

(b)

ElectrodeElectrode
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interações, visando aprimorar suas características e contribuindo para uma 
maior relevância farmacêutica. Neste sentido, os métodos computacionais têm 
sido usados para prever, com a maior precisão possível nos cálculos, a 
afinidade da interação receptor-ligante, na medida em que novas estruturas 
vão sendo reveladas [44]. Esses cálculos, são parte importante nos projetos 
de descoberta e desenvolvimento de novas drogas. 
 
Esses avanços têm permitido que estudos computacionais de processos 
bioquímicos sejam realizados com maior precisão e em condições que 
permitem a comparação direta com estudos experimentais. Logo, muitas das 
operações que antes eram de competência exclusiva dos especialistas nos 
grandes laboratórios de pesquisa médica/farmacêutica através de processos 
in vitro e in vivo, agora podem ser realizadas com pequeno custo financeiro e 
curta demanda de tempo através de experimentos in silico. A combinação 
desses avanços com a evolução do poder computacional tanto do ponto de 
vista de hardware quanto do desenvolvimento de algoritmos (softwares), e 
níveis teóricos/computacionais cada vez mais robustos, contribuem para a 
expansão da aplicabilidade de métodos computacionais para biomoléculas.  
 
1.4 Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de Fármacos 
 
Nos últimos anos, a descoberta de novas drogas tem levado a um progresso 
acelerado na luta contra muitas doenças. Em 2013, dos quarenta e um novos 
medicamentos apresentados à agência reguladora americana US-FDA (do 
inglês, US-Food and Drug Administration) trinta e nove foram aprovados, o 
maior número em quinze anos, com um aumento de 50% em relação à média 
da última década (cerca de 26 aprovações por ano) [45]. O uso adequado de 
medicamentos causa enorme impacto sobre a melhoria da qualidade de vida 
da população como, por exemplo,:  
 
a) aumentando a expectativa de vida; 
b) tratando ou retardando a progressão da doença;  
c) diminuindo o número de complicações e internações/cirurgias;  
d) prevenindo doenças; 
e) reduzindo os efeitos colaterais. 
 
Para que um medicamento chegue ao mercado ele deve passar por um longo 
processo que consome tempo, de 12 a 15 anos, e custo financeiro, passando 
de 4 milhões em 1962 para 900 milhões de dólares em 2003, chegando até 1 
bilhão de dólares (incluindo os gastos com projetos fracassados e 
investimentos alternativos) em 2010. Os riscos do setor de pesquisa e 
desenvolvimento de fármacos são altos devido, principalmente, aos 
investimentos elevados. A linha do tempo de um medicamento é, portanto, um 
processo longo e oneroso, como mostra a Fig. 1.6. 
 
O processo de pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos pode ser 
dividido em quatro estágios:  
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Figura 1.6: A linha do tempo de um medicamento. 

 
a) estágio 1: a descoberta do fármaco.  

A fase de descoberta pode durar de 2 a 4 anos e envolve 5 000 a 10 000 
compostos, a identificação do novo alvo terapêutico, a síntese, o screening 
da atividade farmacológica, a busca do composto líder e a sua otimização. 
A Fig. 1.7 ilustra pictoricamente as investigações científicas por trás da 
descoberta do fármaco. Estima-se que 90% dos produtos oriundos destas 
investigações resultem em frustações. 
 

 
 

        Figura 1.7: A fase da investigação científica. 

 
b) estágio 2: estudos pré-clínicos (em laboratórios e em animais).  

Durante o segundo estágio, ocorrem os estudos pré-clínicos onde são 
realizados os testes in vitro e in vivo que podem durar até 2 anos com a 
avaliação de cerca de 250 compostos (ver Fig. 1.8).  
 

 
 

Figura 1.8: A fase dos estudos pré-clínicos em laboratórios de pesquisa farmacêutica. 
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c) estágio 3: estudos clínicos (seres humanos).  
Em seguida à obtenção dos resultados dos estudos pré-clínicos inicia-se o 
estágio 3, os estudos clínicos que podem durar de 6 a 7 anos iniciando com 
5 compostos e 20-100 voluntários na fase I, 100-500 voluntários na fase II 
e, finalmente, 1000-5000 voluntários na fase III sendo conduzidos para 
avaliar a segurança clínica e a eficácia do composto líder (Fig. 1.9).  
 

 
 

    Figura 1.9: A fase dos estudos clínicos em seres humanos. 

 
d) estágio 4: fármaco-vigilância (aprovação do governo e entrada no 

mercado consumidor).  
O estágio 4 é a fase de registro e pode levar de 1 a 2 anos. Neste estágio, 
todos os dados da pesquisa são avaliados para que o medicamento 
obtenha o seu registro nos órgãos competentes (Fig. 1.10). 
 

 
 

       Figura 1.10: A fase da comercialização do medicamento. 

 
Os modelos tradicionais de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de fármacos 
estão progressivamente sendo melhorados com o auxílio da modelagem 
molecular e da nanotecnologia atuando em caráter multi- e inter-disciplinar. 
Neste contexto, a modelagem molecular associada a nanotecnologia ajuda a 
desenvolver/modificar fármacos com formulações otimizadas como, por 
exemplo, aumentando sua solubilidade e bioavaliabilidade, ao mesmo tempo 
que reduzindo a sua toxicidade e efeitos colaterais [46, 47]. 
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1.5  Escopo da Tese 

 
Na presente tese, utilizamos métodos da bioquímica quântica e da dinâmica 
molecular clássica para estudarmos, utilizando uma modelagem 
computacional ou experimentação in silico, a inibição do câncer de mama por 
meio de técnicas e fármacos de imunoterapia. 
 
Ela está organizada em cinco capítulos. O Capítulo 1, compreendendo este 
capítulo, apresenta uma breve introdução à nanobiotecnologia e a modelagem 
computacional relacionados ao design de drogas de uma maneira geral, assim 
como apresenta um breve histórico das descobertas que levaram ao seu 
desenvolvimento. Uma descrição sobre pesquisa e desenvolvimento de 
fármacos é também apresentada para ilustrar a sua evolução desde a sua 
descoberta científica até a sua entrada no mercado consumidor. 
 
O Capítulo 2 descreve o câncer e o tratamento via imunoterapia. Em relação 
a essa doença, apresentamos uma discussão abrangente desde a sua 
caracterização e diagnóstico até as diversas formas de tratamento, enfatizando 
a falta de conhecimento das causas da doença o que dificulta, 
consequentemente, a sua cura.  
 
No Capítulo 3 são apresentados os fundamentos teóricos/computacionais dos 
métodos utilizados na determinacão das propriedades conformacionais e 
estruturais do complexo biológico abordado nesta tese. Primeiramente 
descrevemos a dinâmica molecular clássica para um sistema de muitos 
átomos. Na sequência, apresentamos os conceitos fundamentais ligados à 
teoria do funcional da densidade (Density Functional Theory - DFT), com uma 
descrição detalhada do método de Kohn-Sham, assim como a descrição do 
funcional de troca e correlação eletrônica e suas aproximações: Densidade 
Local (Local Density Approximation - LDA), Gradiente generalizado 
(Generalized Gradient Approximation - GGA) e híbrido. Finalmente, 
apresentamos uma breve discussão sobre o Método do Fracionamento 
Molecular com Caps Conjugados (Molecular Fractional with Conjugate Caps - 
MFCC).  
 
No Capítulo 4 apresentamos os principais resultados teóricos e 
computacionais obtidos nesta tese. Aqui a ênfase é o estudo da inibição do 
câncer de mama usando drogas imunoterapêuticas baseadas em uma 
modelagem computacional quântica. Vários aspectos bioquímicos são 
analisados, principalmente àqueles relacionados com os inibidores de pontos 
de controle imunológico (imune checking points) com resultados evidenciando 
um grande salto qualitativo para a imunoterapia tornar-se uma mudança de 
padrão na terapia contra o câncer. 

 
Por fim, no Capítulo 5, apresentamos as observações finais e perspectivas 
futuras de novos trabalhos, seguindo a metodologia empregada nesta tese, 
enfatizando a busca de novos conhecimentos nesta área que ajudam a 
melhorar os prognósticos dos pacientes com câncer. Entre os vários 
tratamentos e técnicas que estão sendo atualmente desenvolvidos e 
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investigados pela indústria farmacêutica, a pesquisa in silico, como 
apresentada nesta tese, está desempenhando um papel importante com bem 
menos custos financeiros e demanda de tempo quando comparada as técnicas 
in vitro e in vivo. 
 
O Anexo 1 contém o abstract do trabalho científico: 
 
E.L. Albuquerque, Ana Beatriz M.L.A. Tavares, J.X. Lima-Neto, L.R. da Silva and U.L. 
Fulco 
“A quantum biochemistry investigation of cancer immunotherapy”,  
 
apresentado na reunião anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica 
(American Society for Clinical Oncology – ASCO 2017) ocorrida em junho de 
2017 em Chicago-IL, Estados Unidos. 
 
O Anexo 2 contém o abstract do trabalho científico: 
 
Ana Beatriz M.L.A. Tavares, E.L. Albuquerque, J.X. Lima-Neto, L.R. da Silva and U.L. 
Fulco 
“A quantum biochemistry investigation of breast cancer by using immunotherapy 
technique”,  
 
apresentado no 19th International Conference on Medical, Biological and 
Pharmaceutical Science (ICMBPS 2017) ocorrida em junho de 2017 em New 
York-NY, Estados Unidos. 
 
O Anexo 3 contém o abstract do trabalho científico: 
 
E.L. Albuquerque, Ana Beatriz M.L.A. Tavares, J.X. Lima-Neto and U.L. Fulco 
“Check Point Inhibitor Technique to Treat Breast Cancer”,  
 
apresentado no II International Conference on Cancer Research and Trageted 
Therapy (CRT 2017) ocorrida em outubro de 2017 em Miami-FL, Estados 
Unidos.  
 
O Anexo 4 contém o resumo do trabalho científico: 
 
Ana Beatriz M.L.A. Tavares, E.L. Albuquerque, J.X. Lima-Neto, U.L. Fulco 
“A quantum biochemistry investigation of breast cancer by using immunotherapy 
technique”,  
 
apresentado no 20o Congresso da Sociedade Brasileira de Mastologia ocorrido 
em outubro de 2017 em Recide-PE, Brasil. 
 
O Anexo 5 contém o preprint do trabalho científico: 
 
Ana Beatriz M.L.A. Tavares, J.X. Lima-Neto, U.L. Fulco and E.L. Albuquerque 
“Inhibition of the checkpoint protein PD-1 by the therapeutic antibody pembrolizumab 
outlined by quantum chemistry”  

 
submetido para publicação no periódico Scientific Reports. 
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Capítulo 2: O Câncer e a Imunoterapia 
 
2.1 Introdução 
 
Câncer é um crescimento descontrolado de células de um tecido que invadem, 
se locomovem ou fazem a metástase e destroem, localmente e à distância, 
outros tecidos do organismo. Em outras palavras, câncer é o termo que se 
emprega para definir um grupo de enfermidades com um denominador comum: 
a transformação da célula normal em outra que se comporta de maneira muito 
perigosa para o corpo humano [48-50].  
 
Os diferentes tipos de câncer correspondem aos vários tipos de células do 
corpo humano. Por exemplo, existem diversos tipos de câncer de pele porque 
a pele é formada por mais de um tipo de célula. Se o câncer tem início em 
tecidos epiteliais como pele ou mucosas ele é denominado carcinoma. Se 
começa em tecidos conjuntivos como osso, músculo ou cartilagem é chamado 
de sarcoma. A palavra neoplasia é também utilizada nesse contexto mas esta, 
assim como a definição tumor, pode significar uma série de afecções benignas 
[51, 52]. 
 
O câncer surge quando, por algum motivo, ocorre um erro na duplicação das 
células do corpo, dando origem a uma célula cancerosa [53]. Com o DNA 
danificado, ela passa a se multiplicar fora de controle. Essas células podem 
enganar o sistema imunológico para que ele pense que elas não representam 
ameaça. Assim, são capazes de desligar a resposta imune que poderia 
destruí-las [54]. 
 
2.2 O Câncer de Mama 
 
O Câncer de Mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no 
mundo. Ele geralmente apresenta um bom índice de cura, principalmente 
quando diagnosticado em sua fase precoce. Geralmente o tumor se inicia na 
mama, podendo atingir a axila e até mesmo aparecer em outros órgãos, 
quando ocorre então a metástase (Fig. 2.1).  
 

 
 

Figura 2.1: Ilustração pictórica do câncer de mama. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1stase
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neoplasia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tumor


 15 

 
O câncer de mama é uma entidade heterogênea quanto a sua apresentação 
clínica/imaginológica e seu comportamento biológico. Inúmeros fatores 
preditivos têm sido pesquisados nas últimas décadas no sentido de nortear a 
melhor estratégia de abordagem terapêutica. Dentre os fatores já pesquisados, 
o estado da axila, seguido do tamanho do tumor e a presença ou não de 
metástase à distância seguem sendo as variáveis de maior impacto 
prognóstico. Outras variáveis anatomopatológicas clássicas contribuem para 
refinar a sua classificação quanto ao prognóstico. Logo, cada vez mais é 
importante classificar o tumor de mama também em relação ao seu grau 
histológico, grau nuclear, contagem mitótica, comprometimento vascular, 
presença de receptores hormonais, superexpressão do proto-oncogene 
cerbB2 ou HER-2/neu ou até mesmo pela ausência de expressão de 
receptores hormonais e do oncogene HER-2/neu. 
 
A maioria dos carcinomas mamários é do tipo ductal, seguido de longe pelo 
subtipo lobular. Em conjunto, constituem cerca de 70% dos tipos de câncer de 
mama. Embora certos tipos histológicos mais raros se associem a 
comportamentos biológicos distintos, e, consequentemente, tenham uma 
abordagem terapêutica diferente, outras características morfológicas devem 
ser adicionadas à tipagem para melhor caracterização da evolução, entre elas, 
a graduação histológica, além da classificação genética e perfil 
imunohistoquímico.  
 
A figura abaixo (Fig. 2.2) mostra a classificação histológica das neoplasias 
malignas da mama. Dentre os tipos histológicos especiais, alguns têm 
comportamento biológico mais favorável em relação ao tipo ductal, como o 
tubular, mucinoso, cribriforme infiltrativo, secretor e adenóide cístico. Já outros 
tem comportamento mais agressivo como o metaplásico e micropapilar 
invasivo. Os carcinomas medular, lobular forma clássica e papilífero invasivo 
têm comportamento intermediário entre as formas de melhor prognóstico e o 
carcinoma ductal, que, por sua vez, é similar aos lobulares não clássicos. 
 
O desenvolvimento de técnicas de micro-arranjos de DNA permitiu a avaliação 
da qualidade e da quantidade de expressão de dezenas de genes conhecidos 
e envolvidos com as diferentes funções da célula. A partir dessa análise, e 
tendo ciência da natureza heterogênea do câncer de mama, subgrupos mais 
importantes de genes foram identificados nos carcinomas mamários, 
associados a diferentes características de apresentação, evolução da doença 
e seu prognóstico. O estudo de várias sequências gênicas no câncer de mama 
resultou no reconhecimento dos subtipos luminal A, luminal B, basalóide e 
HER-2.  

 
O câncer de mama dos subtipos Luminal A e B, mostram perfil genético de 
células epiteliais diferenciadas, com expressão de receptores hormonais e 
outros marcadores de células com função glandular. Estão associados a 
melhor prognóstico, sobretudo o Luminal A, o mais diferenciado. 
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               Fig. 2.2 – Classificação histológica das neoplasias malignas da mama. 

1. Carcinomas Invasivos 
 
   Carcinoma ductal invasivo, SOE 
   Carcinoma misto 
   Carcinoma pleomórfico 
   Carcinoma com células gigantes osteoclássicas 
   Carcinoma com características melanóticas 
   Carcinoma lobular infiltrativo 
   Carcinoma tubular 
   Carcinoma cribiforme infiltrativo 
   Carcinoma produtores de muco 

Carcinoma mucinoso 
Cistadenocarcinoma mucinoso 
Carcinoma de células em “anel de sinete” 

   Carcinoma medular 
   Carcinoma papilífero invasivo 
   Carcinoma microcapilar invasivo 
   Carcinoma secretor 
   Carcinomas metaplásticos 

Epiteliais puros 
   Escamosos 
   Adenocarcinoma fusocelular 
   Carcinoma adenoescamoso 
   Carcinoma mucoepidermóide 

Carcinomas mistos, epiteliais/mesenquimais 
   Carcinoma produtor de lípide 
   Carcinoma de células claras (produtor de glicogênio) 
   Carcinoma epidermóide 
   Carcinoma apócrino 
   Carcinoma adenóide cístico 
   Carcinoma de células acinares 
   Carcinoma sebáceo 
   Tumores neuroendócrinos 

Carcinoma neuroendócrino puro 
Tumorcarcinóide atípico 
Carcinoma de células pequena tipo “oat cell” 
Carcinoma neuroendócrinode células grandes 
 

************************************************************** 
2. Neoplasias com células mioepiteliais 

 
   Adenomioepitelioma 
   Carcinoma em adenomioepitelioma 

Carcinoma mioepitelial em adenomioepitelioma 
Componentes epitelial e mioepitelial malignos 
Sarcoma em adenomioepitelioma 
Carcinossarcoma em adenomioepitelioma 
Mioepitelioma maligno 
 

****************************************************************** 
3. Sarcomas 
 

****************************************************************** 
4. Tumores phyilodes 
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As neoplasias desse grupo são caracterizadas pela expressão 
imunohistoquímica de marcadores de diferenciação epitelial glandular. Entre 
estes destacam-se a proteína receptora de estrogênio e de progesterona, 
citoqueratinas luminais 8 e 18 (CK 8 e CK 18) e genes relacionados à ativação 
do receptor de estrogênio como o LIV1 e a ciclina D1. Esses tumores refletem 
uma etapa mais avançada na diferenciação, constituindo um grupo mais 
heterogêneo quanto ao seu grau. Em virtude da presença de receptores 
hormonais, faz-se uso de terapia hormonal com moduladores seletivos dos 
receptores de estrogênio (SERMS) ou inibidores da aromatase para 
tratamento sistêmico da doença, além de quimioterapia e radioterapia, quando 
indicados. 
 
O subgrupo HER-2 caracteriza-se pela negatividade na expressão de 
receptores de estrógeno e de progesterona, e, junto com o subtipo basalóide, 
possuem pior prognóstico. Tumores com super-expressão da proteína HER-2, 
proteína envolvida no crescimento e diferenciação celular, frequentemente 
pertencem ao grupo genético HER-2. Entretanto, alguns deles além de 
superexpressarem o proto-oncogene HER-2, também expressam receptores 
de estrogênio estando, nesse caso, incluídos no subgrupo Luminal B. Apesar 
de ter pior prognóstico quando comparado com o subgrupo luminal, a indústria 
farmacêutica dispõe no mercado de drogas anti-HER-2, ou seja, trata-se de 
uma terapia alvo contra o proto-oncogene HER-2 superexpresso nesses 
tumores, resultando numa redução adicional no crescimento e sobrevivência 
dessas células quando associados à quimioterapia na terapia sistêmica. Como 
consequência, apesar da agressividade tumoral, tem-se um aliado terapêutico 
importante da terapia alvo nesse grupo. 
 
O câncer de mama do tipo basalóide ou basal-like leva esse nome devido à 
analogia com as células basais da glândula mamária mais indiferenciada, 
precursora das células epiteliais glandulares e células mioepiteliais. Também 
conhecidas como “triplo-negativas” as neoplasias desse tipo não apresentam 
expressão de receptores hormonais nem amplificam/superexpressam o proto-
oncogene HER-2, e se caracterizam pela presença de células com alta 
atividade proliferativa e expressão variável de citoqueratinas basais (CK5/6 e 
CK17), e marcadores musculares lisos. Esse subgrupo tem pior prognóstico 
quando comparado com os demais grupos, incluído-se as neoplasias com 
mutação do gene BRCA1 e carcinomas metaplásicos. Além das citoqueratinas 
basais, outros marcadores foram agregados a essas moléculas como o fator 
de crescimento epidérmico (EGFR OU HER-1), c-kit e vimentina. O fator de 
crescimento epidérmico pertence a família de quatro receptores (HER-1 ou 
EGFR, HER-2/neu, HER-3 e HER-4) e, através da atividade da tirosina 
quinase, está envolvido no crescimento e progressão tumoral, influenciando na 
proliferação celular, inibição da apoptose, angiogênese e disseminação à 
distância. Diferentemente do subgrupo HER-2, não existe um protocolo de 
terapia alvo estabelecido para ajudar no controle sistêmico da doença nesse 
subgrupo de tumores, apenas a quimioterapia, o que resulta, via de regra, em 
piores desfechos clínicos com menores taxas de sobrevida global e de 
progressão livre de doença. 
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No entanto, resultados preliminares de alguns estudos internacionais têm 
aumentado as expectativas de desenvolvimento de tratamentos específicos 
para o câncer de mama basalóide (triplo negativo), em especial na área da 
imunoterapia. Estudos visando avaliar o papel desta nova forma de 
tratamento estão sendo conduzidos em diversas instituições ao redor do 
mundo. Os resultados de uma pesquisa realizada na Clínica Mayo e na Caris 
Life Sciences, ambas dos Estados Unidos, foram apresentados em Chicago, 
em 2016, durante o 50o Encontro Anual da Sociedade Americana de Oncologia 
Clínica (American Society of Clinical Oncology - ASCO). Essa pesquisa 
analisou 511 amostras de tumores de mama triplo-negativo através de um 
método de plataformas múltiplas, entre elas, a expressão do RNA mensageiro 
em todo o genoma, a expressão protéica, as alterações no número de cópias 
genéticas e o sequenciamento genético. Observou-se que entre 25% e 30% 
delas tinham expressão de PD-L1 (um receptor localizado na superfície das 
células), o que indica a possibilidade de desenvolvimento de tratamentos 
imunoterápicos com base nesse mecanismo. Inclusive, foi proposto que a 
percentagem poderia ser ainda mais elevada em pacientes portadoras do gene 
BRCA1 que produz proteínas supressoras tumorais.  

Embora estes resultados devam ser pesquisados mais a fundo, ilustram como 
o perfil molecular pode identificar possíveis objetivos do tratamento para o 
câncer de mama triplo negativo e outros tipos de câncer de difícil tratamento. 
No geral, seus resultados preliminares sugerem que, em até 25% das 
mulheres, os atuais medicamentos imunoterápicos possam contribuir para o 
controle da doença. Os estudos sugerem ainda que, em uma parcela destas 
pacientes, o controle possa alcançar uma duração prolongada, considerando-
se o controle que poderia ser obtido com o emprego de quimioterápicos 
tradicionais. A combinação destas medicações imunoterápicas à quimioterapia 
vem também sendo avaliada e resultados preliminares sugerem que com esta 
associação de medicamentos aumente a proporção de pacientes que 
respondam ao tratamento.  

 
2.3. O Tratamento via Imunoterapia 

 
Conhecer profundamente os mecanismos das células tumorais e como elas 
agem no organismo permite o desenvolvimento de medicações para o 
tratamento do câncer. Baseado neste princípio, atualmente novos tipos de 
condutas terapêuticas estão sendo desenvolvidos, como a imunoterapia [55].  

Há várias décadas, a medicina vem buscando maneiras de usar nosso próprio 
sistema imunológico para enfrentar doenças. Nos últimos anos, no 
entanto, novas descobertas fizeram com que essa estratégia de tratamento, 
a imunoterapia, finalmente apresentasse animadores resultados contra o 
câncer [56]. 

O objetivo da imunoterapia é ensinar o sistema imunológico a reconhecer o 
tumor como algo a ser combatido e, assim, reduzir os mecanismos de 
resistência da célula tumoral. As reações imunológicas podem ser resultado 
da interação antígeno-anticorpo ou dos mecanismos envolvidos na imunidade 
mediada por células. Com a imunoterapia, o sonho de tantas décadas da 
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medicina — usar o nosso próprio sistema imunológico para combater doenças 
— torna-se realidade [57].  
 
A produção de anticorpos está relacionada com as células ou linfócitos B, 
enquanto que a imunidade mediada por células se relaciona com as células 
ou linfócitos T. Esses mediadores podem ser classificados como fatores 
auxiliares, supressores, reguladores do crescimento e citotóxicos.  

Há muito tempo se reconhece a relação entre competência imunológica e 
evolução favorável da doença maligna. Especificamente, a redução da 
atividade das células supressoras tem sido demonstrada em pacientes com 
câncer de ovário, neuroblastoma e carcinoma hepatocelular. Esta observação 
está mais relacionada à presença de doença avançada do que ao tipo 
histológico do tumor e também oferece as bases para a imunoterapia de 
pacientes com câncer, sob a hipótese de que a restauração da função 
imunológica pode levar a um melhor prognóstico do caso [58]. 

No entanto, passaram-se mais de um século para os cientistas aprenderem a 
aproveitar o sistema imunológico para combater o câncer. Entre as décadas 
de 80 e 90, quando passou a ser utilizado no tratamento de melanoma e 
tumores renais, os medicamentos de imunoterapia disponíveis (interferon e 
interleucina-2) eram indicados para poucos pacientes devido aos efeitos 
colaterais provocados. Novas pesquisas, contudo, proporcionaram terapias 
menos tóxicas e mais eficazes. Teoricamente, por não se tratar de uma ação 
direta da medicação no tumor, mas sobre o sistema imunológico do paciente, 
a imunoterapia pode ser aplicada para vários tipos de câncer e não somente 
no câncer de mama. Publicações recentes demonstram sucessos importantes 
dessa estratégia em tumores de pulmão, além de ser objetos de estudos em 
diversos outros tipos de câncer, como estômago, bexiga e linfoma. 
 
Várias estratégias para conseguir isso foram testadas, até se perceber que a 
abordagem de bloqueio dos pontos de controle imunes (imune checking points) 
foi particularmente eficaz contra uma série de diferentes tipos de câncer. Os 
pontos de controle imunológico são proteínas especializadas que atuam como 
freios no sistema imunológico, assegurando que as defesas imunológicas 
estão envolvidas somente quando são necessárias e durante o tempo que 
forem necessárias. Eles impedem o sistema imunológico de se tornar super 
ativo, o que pode levar à inflamações excessivas ou ao aparecimento de 
doenças auto-imune. 
 
Os tratamentos contra o câncer, baseados nos inibidores de ponto de controle 
imunológico, desencadeiam o sistema imunológico para atacar as células 
cancerígenas. Desde os primeiros relatórios, ligados ao combate ao câncer de 
pele (melanoma) em 2011, as pesquisas nesta área têm se desenvolvido em 
um ritmo impressionante. Pictóricamente, as Figs. 2.3 e 2.4 mostram como o 
processo é realizado,  ativando e desativando o nosso sistema imune. 
 
 
 
 

http://www.accamargo.org.br/tudo-sobre-o-cancer/pele-melanoma/31/
http://www.accamargo.org.br/tudo-sobre-o-cancer/rim/48/
http://www.accamargo.org.br/noticias/novas-fronteiras-da-quimioterapia-proximos-passos-serao-guiados-pelo-entendimento-molecular-das-doencas-oncologicas/538
http://www.accamargo.org.br/tudo-sobre-o-cancer/pulmao/33/
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Figura 2.3: Quando uma célula cancerígena encontra uma célula imune, a interação entre o 
seu complexo principal de histocompatibilidade MHC e as moléculas receptoras da célula 
imune (TCR) ativa a célula T. No entanto, ao mesmo tempo a proteína de controle PD-L1 na 
célula cancerígena se liga ao receptor de ponto de controle PD-1 na célula T, desativando o 
sistema imune do paciente. 

 
 
 

 
 

 
Figura 2.4: Novas terapias de inibidores de controle imunológico impedem que a proteína de 
controle da célula cancerígena PD-L1 se ligue ao receptor de controle PD-1 da célula T. Isso 
permite que a interação MHC e TCR ative a célula T desencadeando o sistema imunológico 
para atacar o câncer. 
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Vários tratamentos estão sendo desenvolvidos pela indústria farmacêutica com 
o objetivo de estimular a resposta imunológica contra as células malignas. 
Poucas drogas foram aprovadas em oncologia com essa finalidade. Dentre 
elas, o fármaco pembrolizumab, objeto de estudo desta tese, está 
apresentando resultados animadores e impressionantes, demonstrando um 
grande potencial para tornar-se uma mudança de paradigma na terapia contra 
o câncer.  O medicamento foi enquadrado na categoria de "tratamento de 
vanguarda" e a sua produção/comercialização está a cargo da multinacional 
farmacêutica MSD (conhecida nos EUA e Canadá como Merck & Co, Inc.), sob 
o nome de Keytruda®. Usualmente ele é administrado por via venosa durante 
30 minutos em intervalos de 3 semanas. Após a sua administração, o 
pembrolizumab liga-se a proteína PD-1, o receptor de sinalização inibitória 
expresso na superfície de determinadas células do sistema imunológico (ver 
Fig. 2.2). O bloqueio da ligação da proteína PD-1 com a proteína PD-L1 da 
célula cancerígena libera as células T, ativando o nosso sistema imune e 
bloqueando a ligação e a ativação desta proteína pelos seus ligantes [59, 60].  
 
A quantidade de pembrolizumab ministrada depende de muitos fatores, 
incluindo o peso e aspectos gerais da saúde do paciente, o tipo de câncer e a 
condição a ser tratada. Antes da infusão, medicamentos para reduzir as 
reações alérgicas poderão ser injetados. Antes de se iniciar, e regularmente 
durante o seu tratamento, testes verificam os níveis das células e de outras 
substâncias do sangue, além de aferir quão bem o fígado e rins do paciente 
estão trabalhando. Efeitos colaterias surgem em condições leves ou mais 
graves, podendo ficar melhor ou pior se o paciente o estiver ingerindo com 
outras drogas ao longo do tratamento. Eles podem ocorrer durante semanas 
ou meses após a descontinuação do tratamento. 
 
O fármaco está sendo comercializado ao preço de US$12.5 mil por paciente 
por mês, ou US$150 mil por ano, sendo o mais recente de uma série de 
terapias avançadas de câncer, cujo mercado global está movimentando cerca 
de US$100 bilhões por ano. 
 
Na reunião anual da ASCO em junho de 2017 (Chicago), a Merck informou que 
o programa de desenvolvimento clínico do fármaco pembrolizumab estava 
sendo aplicado em cerca de 30 tipos de câncer com mais de 270 ensaios 
clínicos (cerca de 100 em combinação com outros tratamentos). Outros quatro 
estudos de habilitação de registro em processo estava sendo investigado com 
grandes custos e demanda de enorme quantidade de tempo.  
 
Resultados de estudos clínicos confirmaram que a imunoterapia, classificada 
de Avanço do Ano pela revista Science, em 2013 (Fig. 2.5), pode fazer com 
que pacientes em estágio avançado de câncer sobrevivam por mais tempo do 
que se esperava – em alguns casos, até mesmo erradicando a doença.  
 

http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/apos-decadas-de-descredito-imunologia-contra-o-cancer-e-o-avanco-do-ano
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Figura 2.5: Capa da revista Science de fevereiro de 2013. 

 
 
Um estudo que envolveu vários centros de pesquisa do mundo, chamado 
KEYNOTE-006, concluiu que esse tipo de terapia aumenta o tempo de vida e 
a resposta positiva à doença. Além disso, verificou-se que essa abordagem 
terapêutica tem um perfil de efeitos colaterais diferente da quimioterapia, com 
notável melhora na qualidade de vida. As reações adversas também se 
mostraram mais brandas, não causando a queda de cabelo, náuseas, vômitos, 
aftas etc. As principais toxicidades são inflamações como colite ou 
pneumonite. Embora esses fármacos não estejam livres de efeitos colaterais, 
eles são manejáveis na maioria dos casos. 

O objetivo da técnica é curar a doença pela estimulação do sistema 
imunológico do paciente (ver Fig. 2.4). Conhecida há cerca de cinquenta anos, 
ela só começou a apresentar resultados satisfatórios há pouco tempo, quando 
os cientistas ganharam mais conhecimento sobre o funcionamento do sistema 
imunológico e a terapia voltou a chamar a atenção. Descobriu-se que alguns 
componentes, como a proteína CTLA-4, que impede as defesas do organismo 
de funcionar com força total, precisariam ser inibidos para o combate eficaz 
aos tumores. 

A ação do fármaco é combater a inibição da resposta imunológica contra o 
tumor, reforçando o sistema de defesa do paciente e permitindo que o 
organismo reconheça e ataque apenas as células cancerosas de forma mais 
eficiente. 

A resposta que se espera é que haja uma restauração da capacidade do 
sistema imunológico defender-se do câncer, reduzindo o tumor e bloqueando 
sua evolução. A imunoterapia muda o ambiente que estava confortável para a 
célula tumoral, de forma que o tumor não cresça e se espalhe (ver Fig. 2.6). 
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Figura 2.6: Células de defesa em verde envolvem e evitam um “invasor” de atuar no sistema 
imunológico. 

 
Diante dessas especulações poderíamos pensar que essa estratégia mudará 
a forma de tratar o câncer. Mas nos últimos anos ficou claro que não há um 
único tratamento para todos os tumores, dados os seus distintos subtipos e 
respostas. Certamente as terapias se complementarão. O interessante na 
imunoterapia é que usamos o nosso sistema imunológico para combater um 
ser estranho ao organismo, como se fosse uma bactéria ou vírus, de uma 
maneira mais inteligente do que os tratamentos convencionais. 
 
Apesar dos desafios e da imensa falta de informação, o que mais as pessoas 
e pacientes esperam é a chegada dos avanços científicos e que estes estejam 
acessíveis. Cabe a nós pensarmos juntos como faremos para que esses 
avanços estejam disponíveis a preços razoáveis a todos que podem deles se 
beneficiar. 
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Capítulo 3: A Modelagem Molecular Computacional 
 
Neste capítulo descreveremos os modelos teóricos/computacionais 
empregados nesta tese para efetuar as simulações utilizadas no estudo da 
imunoterapia no tratamento do câncer de mama. 
  
Pretendemos abordar de forma geral as teorias e os procedimentos 
computacionais empregados para se obter as propriedades conformacionais e 
estruturais de pequenas moléculas a partir de cálculos de dinâmica clássica e 
de primeiros princípios adotados na química quântica de sistemas biológicos 
(ver Fig. 3.1). 
 

 
 

Figura 3.1: A modelagem molecular empregada neste trabalho. 

 
3.1 O Docking Molecular 
 
O docking molecular é uma ferramenta chave na biologia molecular estrutural 
para o design de drogas assistidas por computador. A estratégia utilizada 
prevê as características da interação entre moléculas com atividade biológica 
(denominada ligante – pequenas moléculas orgânicas) e seus alvos 
macromoleculares (denominados receptores, especialmente as proteínas, 
ácidos nucléicos, carbohidratos e lipídeos) específicos de um organismo, 
quando a estrutura de ambos – ligante e receptor – já forem conhecidas 
experimentalmente (ver Fig. 3.2).  
 
O fator de determinada molécula com atividade biológica ligar-se a um receptor 
específico, e não a todas as moléculas que encontram no organismo, está 
diretamente relacionado com a estrutura e propriedades químicas das duas 
moléculas. O local onde o ligante se liga ao receptor é denominado sítio de 
ligação e possui características químicas singulares, que são determinadas 
pelas propriedades específicas dos aminoácidos que o compõem.  
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Figura 3.2: Ilustração esquemática do docking molecular de um ligante (molécula pequena 
verde) com um alvo de proteína (preto) produzindo um complexo estável. 

 
A estrutura molecular e conformação do fármaco, ou seja, a sua distribuição 
tridimensional, bem como a conformação do sítio de ligação são fatores que 
contribuem para a intensidade de ligação entre receptor e ligante, formando 
assim um complexo estável.  
 
O docking molecular pode ser utilizado nas situações em que a estrutura do 
receptor é conhecida, não se sabendo ainda como o ligante interage com o 
receptor. Desta forma, é possível obter as melhores conformações possíveis 
da interação ligante-receptor que servem de partida para os estudos 
subsequentes do sítio de ligação.  
 
3.2 Método Clássico: A Mecânica Molecular  
 
Se uma molécula é composta por um número grande de átomos, inviabilizando 
o uso de um modelo quântico, ainda é possível modelar seu comportamento 
obtendo propriedades do sistema usando um tratamento clássico. O mais 
simples deles é o denominado Mecânica Molecular, que faz uso de uma 
expressão algébrica clássica simples para a energia total de um composto.  
 
A expressão da energia consiste em uma equação clássica, como a equação 
do oscilador harmônico, a fim de descrever a energia associada com o vínculo 
de alongamento, flexão, rotação e forças intermoleculares, como as interações 
de van der Waals e ligações de hidrogênio (ver seção 3.4). Todos os valores 
constantes nas equações devem ser obtidos a partir de dados experimentais 
ou de cálculos ab initio. A base de dados de compostos utilizados para 
parametrizar o método é o conjunto de parâmetros e funções chamado campos 
de força, e estes são cruciais para uma descrição bem sucedida. Como um 
método semi-empírico, ele pode ser parametrizado para uma classe específica 
de moléculas, como as proteínas, por exemplo.  
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A vantagem da mecânica molecular é que ela permite a modelagem de 
moléculas grandes, como as proteínas e segmentos de DNA, tornando-se a 
principal ferramenta dos bioquímicos computacionais. A desvantagem é que 
existem muitas propriedades químicas que não são ainda definidas dentro do 
método. Para trabalhar com sistemas extremamente grandes e complicados, 
muitas vezes os pacotes de softwares de mecânica molecular são mais 
poderosos e com interfaces gráficas mais fáceis de usar. Devido a isso, a 
mecânica molecular é usada muitas vezes porque é fácil, mas não 
necessariamente como uma boa maneira de descrever um sistema. 

 
3.3 Método Clássico: A Dinâmica Molecular 

 
A Dinâmica Molecular (Molecular Dynamics, MD) é uma das principais 
ferramentas para o estudo dos sistemas atômico-molecular, por meio da 
simulação computacional, para os quais os efeitos da temperatura não podem 
ser desprezados. Sistemas físicos, químicos e biológicos constituídos por um 
grande número de átomos ou moléculas, cujas propriedades são regidas por 
processos que envolvem energia térmica da ordem de kBT (kB = constante de 
Boltzmann; T = temperatura), podem ser estudados pela MD. Tais sistemas 
são intrinsecamente termodinâmicos e a sua compreensão é baseada na 
Mecânica Estatística.  
 
Esse método foi utilizado pela primeira vez no ano de 1957 por Alder e 
Wainwright [61], conduzindo ao cálculo de propriedades estáticas e dinâmicas 
de substâncias, a partir de interações subjacentes entre moléculas. A 
simulação de dinâmica molecular é essencialmente um tipo de Mecânica 
Estatística Clássica computacional, que considera a evolução temporal do 
sistema como sendo governada pela segunda lei de Newton [62], permitindo 
assim estudar uma variedade de problemas, tais como:  
 

• transições de fase [63];  

• polímeros [64];  

• dinâmica de fluídos [65];  

• comportamento coletivo [66];  

• sólidos [67]; 

• proteínas [68];  

• biomoléculas [69];  
 
dentre outros, tanto a nível fundamental quanto com grande complexidade. 

 
O uso da MD pode ser feito em três importantes situações: Na primeira, as 
propriedades simuladas são comparadas com os resultados experimentais e, 
quando os dois concordam em resultados, é razoável dizer que os dados 
experimentais podem ser explicados por um modelo de simulação 
computacional. Na segunda situação, as simulações de MD são utilizadas para 
interpretar resultados experimentais, processo inverso do primeiro caso. 
Finalmente, na terceira situação, as simulações são implementadas como 
ferramenta para ajudar a formar um entendimento inicial de um determinado 
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problema e fornecer possíveis caminhos de investigação, tanto teórico como 
experimental. 
 
Simulação de dinâmica molecular é hoje uma abordagem cada vez mais 
comum na realização de cálculos para descrever muitos corpos no âmbito da 
física da matéria condensada. Desde os primeiros testes realizados [70, 71], 
as simulações de MD tem se mostrado eficientes em relação aos resultados 
experimentais, bem como ao fornecer resultados consistentes para os 
problemas analisados teoricamente. Com isso, a MD tem se tornado uma área 
estabelecida da ciência, estando continuamente se desenvolvendo com a 
ajuda de melhores modelos físicos [72], algoritmos mais eficientes [73] e 
computadores mais rápidos. 
 
 
 

 
 

Figura 3.3: Conjunto de N átomos, cada um em uma posição ri em relação a um sistema de 
eixos cartesianos xyz, descritos classicamente pela Dinâmica Molecular. 

 
Vamos agora tratar um sistema formado por N partículas (átomos) interagindo 
classicamente através de um potencial ɸ(rN) (ver Fig. 3.3).  Cada partícula 
define uma posição ri. Como a Dinâmica Molecular é um método numérico de 
resolver problemas de N corpos, então: 
 

rN = f (r1, r2, ... rN)             (3.1)
         

representa um conjunto de vetores que localiza cada centro de massa das 
partículas do sistema. Cada partícula tem d graus de liberdade e pode interagir 
através do modelo de pares de interação, onde a partícula N está sujeita ao 
potencial ɸ(rN), descrevendo a interação entre duas partículas (ver Fig. 3.3). A 
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massa da partícula (i) é mi e a força total atuando nessa partícula será Fi em 
um instante de tempo t. Assim, a equação de Newton do movimento para cada 
partícula, i = 1,2,3, .... , N, pode ser escrita como (Fig. 3.4): 
 
 

                                                         (3.2)

   
onde ɸ(rij) = ɸij é o potencial de interação entre as partículas (i) e (j).  
 

 
 

Figura 3.4: Interação entre pares de partículas em uma cadeia química. 

 
A parte mais importante da simulação está na escolha do potencial ou do 
conjunto de potenciais. As funções potenciais de interesse são geralmente 
baseadas na aproximação de Born-Oppenheimer, onde os elétrons são 
colocados afastados do núcleo, mas o movimento das partículas é monitorado 
pelo movimento do núcleo [74]. A energia potencial total do sistema será a 
soma do potencial, sem repetição, da interação entre cada par de partículas: 
 

      .          (3.3)
                                        
A MD resolve a equação (3.2) numericamente, tanto para uma pequena 
quantidade de partículas N, como para um potencial de interação ɸij 
complicado. Pelo método MD, essas equações não são resolvidas 
analiticamente. Basicamente, a solução é obtida por meio do algoritmo 
computacional abaixo (Fig. 3.5): 
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Figura 3.5: Esquema do algoritmo computacional de Dinâmica Molecular. 

 
3.4 Ligações Químicas 
 
A interação eletrostática atrativa entre as cargas negativas dos elétrons e as 
cargas positivas dos prótons no núcleo atômico é o responsável pela coesão 
dos átomos que constituem o mundo biológico. Forças magnéticas tem um 
pequeno efeito e as forças gravitacionais são desprezíveis. Vários tipos de 
interação eletrostática são observados nas moléculas biológicas. Vamos 
considerar aqui as mais importantes. 
 
3.4.1 Ligações Iônicas 
 
A ligação iônica é formada pela atração eletrostática entre íons de cargas 
opostas, positivos (cations) e negativos (anions). Nesta ligação a transferência 
de elétrons é definitiva (ver Fig. 3.6).  
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Figura 3.6: A Ligação Iônica do cloreto de sódio (NaCl). 

 
A ligação iônica ocorre quando um elemento metálico reage com um não-
metálico, doando os seus elétrons da última camada. Por exemplo, metais que 
possuem 1, 2, ou 3 elétrons na última camada se ligam com não-metais que 
possuem 5, 6 ou 7 elétrons.  
 
Para formar a ligação iônica é necessário que um dos átomos possua uma 
tendência de ceder elétrons, enquanto outro tenha a tendência de receber 
elétrons. Geralmente o átomo não-metálico tem uma configuração eletrônica 
semelhante a de um gás nobre, quase totalmente preenchida de elétrons. Eles 
têm alta eletronegatividade, e facilmente ganham elétrons formando um íon 
negativo. Eles se atraem devido a forças eletrostáticas definidas pelo potencial 
coulombiano: 
 

                                                    (3.4) 
 
onde Qi e Qj são as cargas residuais dos átomos (i) e (j) que estão separados 
por uma distância rij, ε0  é a permissividade no vácuo e ε é a constante dielétrica 
que corrige ε0 para considerar a polarizabilidade do meio. 
 
Estudos revelaram que não existe ligação iônica pura. Todas as ligações 
iônicas têm um grau de ligação covalente ou ligação metálica. Quanto maior a 
diferença na eletronegatividade entre dois átomos, mais iônica se torna a 
ligação. 
 
3.4.2 Ligações Covalentes 
 
As ligações covalentes, também denominadas ligações moleculares ou 
homopolares, são aquelas que ocorrem entre átomos de elementos 
eletronegativos, ou seja, com tendência de receber elétrons, estabelecendo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Configura%C3%A7%C3%A3o_eletr%C3%B4nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s_nobre
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7as_eletrost%C3%A1ticas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liga%C3%A7%C3%A3o_covalente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liga%C3%A7%C3%A3o_met%C3%A1lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eletronegatividade
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uma ligação de compartilhamento de elétrons das suas camadas de valência 
(ver Fig. 3.7).  
 
 

 
 

Figura 3.7: Ligação covalente de 2 átomos de hidrogênio H formando a molécula de 
hidrogênio H2. 

 
Os átomos tendem a compartilhar elétrons de modo que suas camadas 
eletrônicas externas sejam preenchidas e eles adquiram uma distribuição 
eletrônica mais estável. Existem dois tipos de ligações covalentes: a ligação-σ 
(ligação sigma) e a ligação-π (ligação pi). 
 
As ligações covalentes normalmente ocorrem entre átomos com 
eletronegatividades similares e altas (geralmente entre dois não-metais), dos 
quais remover completamente um elétron requer muita energia (Fig. 3.8). 
 

 
 

Figura 3.8: Ligação covalente em átomos pesados. 

 
Esse tipo de ligação tende a ser mais forte que outros tipos de ligações 
químicas, como a iônica. Ao contrário das ligações iônicas, nas quais os íons 
são mantidos unidos por atração coulombiana não direcional, ligações 
covalentes são altamente direcionais. Como resultado, moléculas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Camada_eletr%C3%B3nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Camada_eletr%C3%B3nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_eletr%C3%B3nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_eletr%C3%B3nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liga%C3%A7%C3%A3o_sigma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liga%C3%A7%C3%A3o_pi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eletronegatividade
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Don
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covalentemente ligadas tendem a formar-se em um número relativamente 
pequeno de formas características, exibindo ângulos de ligação específicos. 
 
3.4.3 Ligações de Van der Waals 

Em físico-química, uma força de Van der Waals (ou interação de van der 
Waals), nome dado em homenagem ao cientista holandês Johannes Diderik 
Van der Waals, é a soma de todas forças atrativas ou repulsivas não derivadas 
das ligações covalentes entre moléculas (ou entre partes da mesma molécula) 
ou da interação eletrostática coulombiana.  

Essas interações são de natureza elétrica e ocorrem quando há cargas 
elétricas nas moléculas. Essas cargas, por sua vez, surgem quando há 
polarização em uma ou algumas ligações na molécula, isto é, quando existe 
uma concentração de elétrons numa região da molécula causada pela 
diferença de eletronegatividade entre os átomos da ligação. Quando os 
elétrons se concentram numa região da molécula, cria-se ali uma região 
ligeiramente negativa. Já a região de onde os elétrons se deslocaram torna-se 
ligeiramente positiva, de modo que a carga global da molécula é nula. Por 
exemplo, a molécula de H2O apresenta grande polarização nas ligações H-O 
(hidrogênio-oxigênio), devido à grande diferença de eletronegatividade entre 
os átomos de H e O. Como o oxigênio é um elemento muito mais eletronegativo 
do que o hidrogênio, ocorre um acúmulo de elétrons no átomo de O, que se 
torna ligeiramente negativo, e um consequente acúmulo de cargas positivas 
no H. Essa diferença gera o que chamamos de dipolo permanente, pois em 
todos os momentos haverá diferença de eletronegatividade entre os átomos 
de H e O. As forças de Van der Waals originárias de um dipolo permanente 
são denominadas forças dipolo-dipolo (ver Fig. 3.9).  

 

Figura 3.9: Interação dipolo-dipolo na molécula de H2O, responsável pela força de Van der 
Waals. 

Porém, é possível haver um dipolo mesmo em moléculas formadas por um 
único elemento, como é o caso das moléculas de I2 (iodo). Temos 2 átomos de 
iodo e, portanto, não há diferença de eletronegatividade. Porém, como a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico-qu%C3%ADmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Johannes_Diderik_van_der_Waals
https://pt.wikipedia.org/wiki/Johannes_Diderik_van_der_Waals
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liga%C3%A7%C3%A3o_covalente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
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eletrosfera dos átomos de iodo é volumosa, pode haver uma polarização 
temporária, isto é, por um breve momento há um acúmulo de elétrons num dos 
átomos de iodo, ocorrendo, como no caso da água, a formação de um dipolo. 
Teremos neste caso um dipolo induzido, de duração e intensidade muito 
menores que o dipolo permanente. As forças de Van der Waals originárias de 
um dipolo induzido são denominadas forças de London, em homenagem ao 
físico Fritz London que as estudou. 

A energia potencial definindo os termos de atração e repulsão da interação de 
Van der Waals é dada pelo chamado potencial de Lennard-Jones: 
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Aqui ε é a profundidade do poço entre a barreira atrativa e a repulsiva e σ é o 
diâmetro de Lennard-Jones. Ambos são parâmetros ajustados 
experimentalmente e por cálculos teóricos. O poço é responsável tanto pela 
coesão das fases condensadas como pela estabilização conformacional de 
macromoléculas. 

3.4.4 Ligações de Hidrogênio 
 
A Ligação de Hidrogênio é uma interação entre átomos de hidrogênio de uma 
molécula com átomos de elementos altamente eletronegativos (oxigênio, flúor 
e nitrogênio) de forma que o hidrogênio sirva como "elo" entre os átomos com 
os quais interage. Pensava-se anteriormente que o elétron fosse 
compartilhado pelas moléculas da interação, caracterizando uma ligação 
covalente.  
 
As Ligações de Hidrogênio podem ser classificadas em intramolecular, que 
ocorrem na mesma molécula, como nas proteínas e nos ácidos nucleicos, e 
intermolecular, que ocorrem entre moléculas vizinhas, como no caso da água.  
 
A Figura 3.10 exemplifica as ligações de hidrogênio intramolecular na dupla 
hélice da estrutura do DNA. A sua baixa energia (1 a 10 kJ/mol) permite o 
rompimento da interação com o aumento da temperatura, advindo daí os 
eventos de desnaturação das proteínas e do RNA, além da dissociação da 
dupla fita de DNA. 

 

 
 

Figura 3.10: Ligações de hidrogênio na molécula do DNA. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_nucleico
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https://pt.wikipedia.org/wiki/DNA
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Para ligações de hidrogênio intermolecular, como a água, cada molécula fica 
circundada espacialmente por outras quatro moléculas, sendo que as ligações 
de hidrogênio ocorrem pela ligação entre o hidrogênio de uma molécula (polo 
positivo) com o oxigênio de outra (polo negativo). Observe como isso ocorre 
na ilustração abaixo (Fig. 3.11): 
 

 
Figura 3.11: Exemplo de ligação de hidrogênio na molécula da água. 

 
A ligação de hidrogênio é um exemplo extremo da ligação dipolo permanente-
dipolo permanente, pois o hidrogênio de uma molécula constitui um polo 
positivo, que se liga a um desses átomos de flúor, oxigênio ou nitrogênio de 
outra molécula, que constituem o polo negativo delas. 
 

 
 

Figura 3.12: Inseto caminhando sobre a superfície em virtude da elevada tensão superficial 
da água. 
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Este tipo de força intermolecular é responsável por alguns fenômenos 
interessantes como a tensão superficial da água, que permite que alguns 
insetos andem sobre ela. As moléculas que estão na superfície da água só 
realizam ligações de hidrogênio com moléculas situadas do lado ou na parte 
de baixo delas, provocando a contração do líquido, e criando uma força sobre 
as moléculas da superfície. Isto causa a chamada tensão superficial, que é 
como uma fina camada ou película que envolve o líquido. Esta propriedade é 
muito importante, pois é a tensão superficial que controla certos fenômenos de 
superfície, sustentando a vida de comunidades de micro-organismos tais como 
de bactérias, fungos, algas, larvas e crustáceos, pois permite a sobrevivência 
delas em superfícies de lagos (Fig. 3.12).  

3.5 Método Quântico: O Método DFT (Density Functional Theory) 

 
A Teoria do Funcional da Densidade (Density Functional Theory - DFT) [75] é 
uma teoria formulada para a obtenção das propriedades do estado 
fundamental de sistemas multieletrônicos. Ela tem se tornado um método 
muito eficiente para tratar a matéria (átomos [76, 77], moléculas [78, 79] e 
sólidos [80, 81]), permitindo o cálculo de ligações químicas, da estrutura 
eletrônica e da estrutura de bandas na física atômica e na física do estado 
sólido. O sucesso dessa teoria deve-se em boa parte ao equilíbrio entre o custo 
computacional e sua precisão, possibilitando que sistemas com maior número 
de átomos possam ser tratados. Por essa teoria, Walter Kohn [82], o criador 
da DFT juntamente com Pierre Hohenberg, e John Pople [83], que 
implementou a teoria computacionalmente, receberam o Prêmio Nobel de 
Química em 1998. Esse tipo de cálculo é conhecido como cálculo de primeiros 
princípios ou ab initio, sendo denominado assim porque o operador 
Hamiltoniano da equação de Schrödinger que representa o sistema, é formada 
por termos que apresentam sempre um significado físico, ou seja, nenhum 
termo é colocado através de parametrização ou argumentos empíricos. 
 
Vamos agora descrever o processo DFT. Sabemos que a função de onda total 

(r) é o objeto fundamental de estudo da mecânica quântica, de tal forma que, 

se (r) fôr conhecida, tem-se acesso a toda informação desejada para um 
determinado estado do sistema. Por exemplo, em um sistema de N elétrons 

sujeitos a um potencial externo V(r) a função de onda (r), a densidade 

eletrônica (r) e todas as demais propriedades do estado fundamental desse 
sistema são obtidas através da resolução da equação de Schrödinger de 
muitos elétrons. Uma vez que V(r) define o Hamiltoniano desse sistema, todas 
as propriedades anteriores serão funcionais de V(r). No entanto, o problema é 
que a função de onda é uma quantidade que depende de 4N graus de 
liberdade (3N graus espaciais e N graus associados a variável de spin), 
tornando o formalismo analítico/computacional muito difícil. 
 
Assim, ao invés disso, Hohenberg e Kohn [75] sugeriram usar a densidade 

eletrônica do sistema (r) como objeto fundamental, pois ela depende “apenas” 
dos 3N graus de liberdade espaciais, muito mais simples de ser resolvida do 
que os 4N graus de liberdade necessários para se determinar a função de onda 

(r) da equação de Schrödinger. A contribuição seminal desses autores para 
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a DFT foi enunciada por meio de dois teoremas em 1964. Posteriormente, um 
importante avanço na sua aplicabilidade foi feito em 1965 por W. Kohn e L. 
Sham [84].  Ressalte-se que antes disso as teorias na área da estrutura 
eletrônica da matéria eram baseadas no modelo de Thomas-Fermi [85]. 
 
3.5.1 Densidade Eletrônica 
 
A densidade eletrônica total para um dado estado de um sistema eletrônico é 
entendida como o número total de elétrons por unidade de volume nesse 

determinado estado [86]. Tal quantidade é designada por (r) e definida em 

termos da função de onda total (r) por meio de uma integral múltipla sobre as 
coordenadas de spin de todos os elétrons e sobre todas as outras coordenadas 
espaciais, como: 

(3.6) 

 
onde (r), a densidade eletrônica, determina a probabilidade de se encontrar 
qualquer um dos N elétrons dentro do elemento de volume espacial, com spin 
definido no estado representado pelo volume das variáveis de spin. 

Claramente (r) é uma função positiva com as propriedades de se anular no 
infinito e, quando integrada sobre todo o volume espacial gerar o número total 
de elétrons N, ou seja: 

                      (3.7) 
 

Ao contrário da função de onda (r), a densidade eletrônica (r), é um 
observável e pode ser medida experimentalmente por difração de elétrons [87].  

 
3.5.2 Os Teoremas de Hohenberg & Kohn 

 
O modelo mais antigo na área de estrutura eletrônica é o modelo de Thomas-
Fermi. No entanto, esse modelo não gera bons resultados quando é aplicado 
a átomos de muitos elétrons e em moléculas, já que eles assumem uma forma 
muito simplificada para descrever a energia cinética, e os termos de troca e 
correlação eletrônica são desprezados.  
 
A situação mudou drásticamente a partir do artigo seminal de P. Hohenberg e 
W. Kohn em 1964 [75], demonstrando através de dois teoremas que a energia 
do estado fundamental, e outras propriedades importantes, são unicamente 

definidas pela densidade eletrônica (r). 
 
A demonstração de Hohenberg-Kohn tem o objetivo de mostrar que o 
formalismo da densidade eletrônica conduz a uma teoria exata para sistemas 
de muitos elétrons. Ela é aplicada para sistemas eletrônicos que interagem sob 
a ação de um potencial externo Vext (r), onde o operador Hamiltoniano pode ser 
escrito como: 
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                                   (3.8) 

 
Primeiro teorema de Hohenberg-Kohn: O potencial Vext (r), de um sistema 
de partículas interagentes é determinado unicamente pela densidade de 

estado 0(r) do estado fundamental do sistema, exceto por uma constante. 
 
Segundo teorema de Hohenberg-Kohn: Um funcional universal para a 

energia E() em termos da densidade eletrônica (r) pode ser definido, valendo 

para qualquer potencial externo Vext(r). A energia do estado fundamental E0() 

é minima para a densidade eletrônica (r) que minimiza o funcional.  
 
Uma representação esquemática dos teoremas de Hohenberg-Kohn pode ser 
vista na Fig. 3.13. As setas duplas representam a solução usual da equação 
de Schrödinger, onde o potencial Vext (r) determina todos os estados do sistema 

i (r), incluindo-se o estado fundamental 0 (r), e a densidade de estado 0(r). 
A seta delgada HK denota o teorema de Hohenberg-Kohn, completando o 
ciclo.  

 

 
 

Figura 3.13: Representação pictórica dos teoremas de Hohenberg e Kohn. 

 
Diante do exposto pode-se afirmar que todas as propriedades de um sistema 
definido por um potencial externo Vext (r) são determinadas pela densidade do 

estado fundamental 0(r). Em particular, a energia do estado fundamental 

associada com uma densidade (r) é calculada através do funcional  

 

,      (3.9) 
 

onde EII é a energia de interação do núcleo, e FHK [] um funcional que inclui 

todas as energias internas, cinética T [] e potencial Vint  [] do sistema de 
interação do elétron, i..e.: 

 

            (3.10) 
 
Esse funcional atinge seu valor mínimo em relação a todas as densidades 

permitidas se, e somente se, a densidade de estado tentativa inicial (r) for 
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igual a densidade exata do estado fundamental 0 (r). Consequentemente, a 
aplicabilidade desse método variacional é limitado a energia do estado 
fundamental, já que a propriedade que fornece a menor energia possível do 
sistema é explicitamente usada. Portanto, não podemos utilizar diretamente 
essa estratégia para problemas onde o objetivo é determinar energias e 
propriedades de estados excitados eletronicamente. 

 
3.5.3 O Método de Kohn e Sham 

 
A teoria do funcional da densidade passou a ser o método mais amplamente 
utilizado para cálculos de estrutura eletrônica, por causa da aproximação 
proposta por Kohn e Sham em 1965, que substituiu o problema original de 
muitos corpos interagentes por um problema auxiliar de partículas 
independentes [84]. 
 
O método de Kohn-Sham tem como objetivo a substituição das interações 
complicadas de um sistema de muitos corpos obedecendo o Hamiltoniano 
 

          
                       (3.11) 
 
(em unidades atômicas) por um sistema auxiliar que pode ser resolvido muito 
facilmente. O método de Kohn-Sham assume que a densidade do estado 
fundamental do sistema original interagente é igual a de algum sistema não-
interagente. Isso conduz a equações de partículas independentes, que 
descrevem um sistema não-interagente, considerado exatamente solúvel.  
 
No entanto faz-se necessário incluir termos de muitos corpos no Hamiltoniano 
para que esse sistema de partículas independentes descreva perfeitamente o 
problema real (sistemas multi-eletrônicos). Sendo assim, esses termos são 
implementados no funcional de troca e correlação (exchange-correlation) da 
densidade, que é um dos termos do Hamiltoniano não-interagente. Assim a 
solução da equação de Schrödinger nos fornece a densidade do estado 
fundamental e a energia do sistema interagente original com uma precisão 
limitada, sendo isso uma consequência das aproximações feitas no funcional 
de troca e correlação. 
 
Na realidade, as equações de Kohn-Sham têm conduzido a aproximações 
muito úteis, que atualmente formam a base da maioria dos cálculos conhecidos 
como predições ab initio (primeiros princípios) de propriedades da matéria 
condensada e sistemas moleculares grandes. O funcional de exchange-
correlation pode ser construído por meio de duas aproximações básicas: pela 
aproximação de densidade local (Local Density Approximation - LDA) ou pela 
aproximação do gradiente generalizado (Generalized Gradient Approximation 
- GGA). Entretanto estas aproximações falham para muitos casos onde o 
sistema apresenta elétrons fortemente correlacionados.  
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O método de Kohn e Sham é aplicado para o estado fundamental, assim como 
aos mais diversos sistemas que visam obter informações de propriedades 
eletrônicas. Para um melhor entendimento sobre as idéias de Kohn e Sham, 
mostramos na Fig. 3.14 uma representação esquemática do método. A 
notação HK (HK0) denota o teorema de Hohenberg-Kohn aplicado ao problema 
interagente (não-interagente). A seta com índice KS faz a conexão em ambas 
as direções entre o sistema de muitos-corpos interagentes e o sistema de 
partículas-independentes. As demais setas representam a ligação de um ponto 
a outro, ou seja, a solução do problema de Kohn-Sham de partículas 
independentes determina todas as propriedades de um sistema de muitos-
corpos. 
 

 
 

Figura 3.13: Representação pictórica do método de Kohn e Sham.  

 
O método de Kohn-Sham apoia-se sobre duas suposições: 
 
a) A densidade exata do estado fundamental pode ser determinada pela 

densidade do estado fundamental de um sistema auxiliar de partículas não-
interagentes.  

 
b) O Hamiltoniano é escolhido para ter um operador de energia cinética usual 

e um potencial local efetivo Veff (r) atuando no elétron de spin  na posição 
(r).  

 
A aproximação de Kohn-Sham para descrever a completa interação do 
problema de muitos-corpos é feita com o objetivo de re-escrever a expressão 
de Hohenberg-Kohn para a energia do estado fundamental, eq. (3.8), na forma: 
 

 (3.12) 
 

Aqui, Vext (r) é o potencial externo devido ao núcleo e algum outro potencial 
externo, EHartree é a energia calculada usando-se o método de Hartree [88], EII 

é a energia de interação entre os núcleos, e Exc [] é a energia de troca e 
correlação. Assim, somando-se os termos Vext (r), EHartree e EII, obtém-se a 

energia clássica de Coulomb. A energia cinética Ts [] de partículas 
independentes é dada explicitamente como um funcional de orbitais. 

Entretanto, Ts [] deve ser um funcional único da densidade (r) pelos 
argumentos de Hohenberg-Kohn aplicados no Hamiltoniano de partículas 
independentes. 
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Todos os efeitos de troca e correlação da interação de muitos-corpos são 

agrupados no funcional de energia Exc []. Comparando a energia de 
Hohenberg-Kohn, dada pela eq. (3.9) e a energia de Kohn-Sham (3.12), 

encontra-se que Exc [] pode ser escrita em termos do funcional de Hohenberg-
Kohn, eq. (3.10), como 

            (3.13) 
 
ou, de forma mais explícita, 
 

 
                 (3.14) 
 

Esta equação mostra explicitamente que Exc [] é justamente a diferença da 
energia cinética com a energia de interação interna da verdadeira interação do 
sistema multieletrônico, colocada nesse sistema fictício de partículas 
independentes, onde a interação elétron-elétron é substituída pela energia de 

Hartree. Se o funcional Exc [] definido em (3.14) é conhecido, então a energia 
exata do estado fundamental de um problema de muitos elétrons poderá ser 
encontrada resolvendo-se a equação de Kohn-Sham para partículas 

independentes. Em outras palavras, Exc [] é o funcional que contém tudo que 
é desconhecido, isto é, todos os termos que não se sabe expressar 
explicitamente como um funcional exato da densidade eletrônica. Além disso, 

Exc [] não contém apenas os efeitos não clássicos da correção de auto-
interação, troca e correlação, as quais são contribuições da energia potencial 
do sistema, mas também uma parte restante da energia cinética real. Em 
suma, se assumirmos que o funcional de troca e correlação é conhecido, 
podemos encontrar a densidade eletrônica do sistema e consequentemente as 
soluções da equação de Schrödinger.  
 
O maior custo computacional na resolução de problemas relacionados ao DFT 
está no processo de minimização da energia. No entanto, o sucesso dos 
resultados obtidos pelo uso da DFT em conjunto com as equações de Kohn-
Sham está relacionado com a escolha apropriada para o potencial de troca e 

correlação Vxc[]. Para isso, como mencionado anteriormente, existem várias 
aproximações, duas delas largamente utilizadas: a Aproximação de Densidade 
Local (LDA) e a Aproximação do Gradiente Generalizado (GGA). Na Fig. 3.15 
mostramos um fluxograma para se calcular a estrutura eletrônica de sistemas 
com muitas partículas usando-se o método de Kohn e Sham. 
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Figura 3.15: Fluxograma do método de Kohn e Sham.  

 
 
3.5.4 O Funcional de Troca-Correlação 
 
O principal desafio do método de Kohn-Sham é descobrir um funcional que 
determine os termos de troca e correlação. Para resolver esse problema, 
algumas aproximações foram propostas na literatura [89].  
 
Antes de apresentarmos as aproximações, é preciso lembrar que os termos 

que compõem o funcional de troca-correlação Exc [] são:  
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• a energia cinética residual do sistema real;  

• a energia de troca (devido a antissimetria do sistema); 

• a energia de correlação coulombiana (repulsão inter-eletrônica);  

• a correção de auto-interação (Self-Interaction Correction - SIC).  
 
Essa última, refere-se ao fato de que a expressão clássica da repulsão da 
nuvem eletrônica, permite levar em conta a interação de um elétron com a 
densidade de carga criada por ele mesmo, o que deve ser compensado. As 

principais aproximações para o functional de troca-correlação Exc [] são:   

 
a) Aproximação de Densidade Local (LDA) 

 
Historicamente a forma mais simples de aproximação para o funcional de troca 

e correlação Exc [] é a aproximação da densidade local (LDA). Nessa 
aproximação a densidade eletrônica é considerada como um gás de elétrons 
uniforme, cuja densidade eletrônica é constante por todo o espaço. Portanto a 

aproximação LDA vale para sistemas em que (r) varia lentamente, ou seja, a 

energia Exc [] é dada pelo funcional local 

 

                                  rdrrE xc

LDA

xc

3             (3.15) 

 

onde xc [(r)]  é a energia de troca e correlação por elétron de um gás de 

elétrons homogêneo com densidade (r). 

 
b) Aproximação do Gradiente Generalizado (GGA); 

 
Uma melhora nas abordagens da aproximação LDA é a incorporação do 

gradiente da densidade eletrônica (r) no integrando da expressão da energia 

de Exc []. A densidade eletrônica deixa de ser constante e a sua variação é 
representada pelo seu gradiente dentro da função característica de troca e 
correlação. Isso é feito na aproximação do gradiente generalizado (GGA) com 
a seguinte forma funcional semilocal: 

 
 

 
                (3.16) 
 

Existem diversas sugestões para a dependência explícita, tanto da densidade 

como do gradiente da densidade, que constitui o integrando de Exc []. Isso 
tem sido feito incluindo funcionais semi-empíricos, os quais contêm parâmetros 
que são ajustados de acordo com valores encontrados na literatura, ao invés 
de derivados de primeiros princípios. 
 

Na prática, nesta aproximação Exc [] é geralmente escrito em termos das 
contribuições de troca e correlação, isto é: 
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          (3.17)  
 
Soluções para esses dois termos são procuradas individualmente. Elas são 
difíceis de serem encontradas, pois se trata de uma manipulação 
matematicamente complexa, a qual é realizada levando-se em conta as 
condições de contorno que os funcionais devem obedecer e, portanto, fornecer 
resultados satisfatórios. Isso não segue nenhuma teoria, ou seja, o guia para 
a construção desses funcionais são os dados obtidos experimentalmente. 
 

c) Funcionais Híbridos 
 

Normalmente as contribuições do termo de troca são significativamente 
maiores, em números absolutos, que os efeitos do termo de correlação. O pré-
requisito para obtenção de resultados significativos a partir da teoria do 
funcional da densidade é a obtenção de uma expressão exata para o funcional 
de energia de troca do sistema. Isto pode ser feito considerando-se por 
exemplo uma mistura híbrida de termos de exchange tipo Hartree-Fock. O 
functional híbrido mais utilizado é o chamado B3LYP, sugerido por Stephens 
et al. [90]. 
 
3.6 O Método de Fracionamento Molecular com Caps Conjugados 
 
Muitos dos problemas envolvendo moléculas biológicas necessitam da 
utilização de métodos computacionais adequados às circunstâncias do 
problema a ser resolvido, principalmente àqueles que envolvem macro-
moléculas.  
 
Dentre estes métodos, atualmente muito se tem feito lançando-se mão do 
chamado Método de Fracionamento Molecular com Caps Conjugados 
(Molecular Fractional with Conjugate Caps - MFCC) [91]. Este método 
mostrou-se bastante adequado como estratégia para ultrapassar a limitação 
do número de átomos em macro-moléculas, e por ser capaz de analisar, por 
meio de ferramentas da química quântica, resíduos caracterizados como 
importantes, consoante com os dados obtidos da análise cristalográfica 
(resíduos de contato) e com as estruturas modeladas do receptor [92,93]. Este 
método também traz uma abordagem útil para calcular as energias de 
interação para sistemas ligantes de proteína [94-96].  
 
O método MFCC consiste na decomposição dos aminoácidos formadores da 
macro-molécula em fragmentos, onde a esses são adicionados caps (ou 
capas), para manter a valência do fragmento estudado. Somando-se as 
contribuições individuais dos fragmentos e subtraindo-se, do resultado obtido, 
as contribuições dos caps incorporados, tem-se como resultado final a energia 
de interação total do sistema proteína-ligante.  
 
Uma diferença importante entre o método MFCC e outros métodos de 
fragmentação que empregam nivelamento das ligações fraccionados é a 
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natureza química dos caps utilizados. Em vez de simples átomos de 
hidrogênio, os caps, na abordagem MFCC, são formados utilizando-se porções 
das seções vizinhas da molécula. Isso proporciona tanto um método eficiente 
para a escolha dos caps, quanto uma representação do ambiente local durante 
os cálculos de fragmentos individuais, incluindo-se todos os resíduos vizinhos. 
A energia de interação Eint (Ri-Rj) entre o resíduo do ligante (Ri) e o resíduo da 
proteína (Rj), é definida pelas equações: 
 

Eint (Ri-Rj) = [E1 - E2] - [E3 - E4],                   (3.18) 
 
ou seja: 
  

Eint (Ri-Rj) = [E(CiRiCi* - CjRjCj*) - E(CiRiCi*-CjCj*)] –  
                                       [E(CiCi* - CjRjCj*) – E(CiCi* - CjCj*)].     (3.19) 

 
Aqui os caps Ci, Ci* (Cj, Cj*) são os resíduos vizinhos Ri-1, Ri+1 (Rj-1, Rj+1) ligados 
ao resíduo de referência Ri (Rj).  Nesta equação, o primeiro termo E(CiRiCi* - 
CjRjCj*) corresponde a energia total do sistema formado pelos resíduos ligante 
e fármaco com seus caps; o segundo e terceiro termos, E(CiRiCi*-CjCj*) e 
E(CiCi* - CjRjCj*) referem-se a energia total dos resíduos Ri e Rj com os seus 
caps conjugados. Por fim, o quarto termo E(CiCi* - CjCj*)].corresponde a 
energia formada pelo conjunto de caps.  
 
Dessa forma, em um primeiro momento são realizados cálculos levando em 
consideração cada aminoácido. Em seguida é feito o somatório das energias 
dos aminoácidos presentes em um mesmo raio de ação dos caps. 

 
A Fig. (3.16) mostra como é feita a interação por potenciais efetivos entre uma 
macro-molécula e os resíduos de uma proteína. Neste caso, o método MFCC 
facilita muito a determinação das energias de ligação entre a molécula e a 
proteína. 
 

 
 

Figura 3.16: Interação entre uma macro-molécula e os resíduos de uma proteina. 
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Capítulo 4: Estudo in silico do Câncer de Mama 
Usando Imunoterapia 

 
Neste capítulo iremos apresentar o objetivo principal desta tese que é o uso 
da modelagem computacional quântica in silico para inibir o câncer de mama, 
estimulando o sistema imunológico do corpo humano através do fármaco 
pembrolizumab. 
 
4.1 Introdução 
 
O sistema imunológico é composto por um complexo de estruturas biológicas 
e células especializadas que possuem, como funções primordiais, o 
reconhecimento e a eliminação de patógenos. Para tanto, faz-se necessário 
que este complexo diferencie uma grande variedade de estruturas, 
principalmente protéicas e/ou glicoprotéicas constituintes do próprio 
organismo, daquelas oriundas do patógeno. Isto nos remete em direção a um 
intrincado sistema regulador que, apesar dos avanços obtidos nas últimas 
décadas, ainda não é bem compreendido. 
 
A produção de anticorpos está relacionada com as células ou linfócitos B, 
enquanto a imunidade mediada por células relaciona-se com as células ou 
linfócitos T. Monócitos e macrófagos são também células ligadas ao sistema 
imunológico que facilitam a atividade dos linfócitos T e de modificadores da 
resposta biológica, como as interleucinas. Mais de setenta atividades 
biológicas diferentes são influenciadas por produtos de linfócitos, monócitos e 
macrófagos. Assim, pode-se vislumbrar o complexo arranjo de funções 
mediadas pelo sistema imunológico. 
 
Em humanos, as células T são um tipo de linfócito que possuem papel central 
na imunidade mediada por células. A vida de uma célula T se inicia no timo, 
onde células imaturas proliferam e criam um grande repertório de seus 
receptores TCRs (T Cells Receptors) através da recombinação de segmentos 
dos genes. Um processo de seleção dessas células é iniciado, onde as 
escolhidas são posteriormente liberadas como células maduras para 
circularem pela corrente sanguínea, baço e órgãos linfáticos. Estas células 
diferenciam-se de acordo com sua função em: citotóxicas, auxiliares, memória, 
natural killer, reguladoras ou gama-delta. 
 
Nos locais de ação, essas células são expostas à antígenos externos (no caso 
de infecção) ou proteínas do próprio organismo apresentando mutações (no 
caso de células malignas – como o câncer). Reconhecendo antígenos 
apresentados pelo complexo principal de histocompatibilidade MHC (Major 
Histocompatibility Complex) presentes nas células apresentadoras de 
antígenos APCs (Antigen-presenting cells), e ativando cascatas de sinalização, 
as células T podem levar a uma forte resposta contra o agente patológico e a 
formação de uma memória imunológica. 
 
Uma vez que os TCRs podem ter especificidade a antígenos do próprio 
organismo, numerosos pontos de controle (checking points) regulam a 
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ativação das células T durante uma resposta imune. O ponto inicial é a 
necessidade de ligação de um TCR ao antígeno apresentado pelo MHC, isto 
é, a ativação da célula T será feita após a ligação da proteína CD28 (Cluster 
of differentiation 28) presentes nos APCs, à molécula co-estimulatória mais 
conhecida da célula T, as proteínas B7-1 e B7-2 (CD80 e CD86, 
respectivamente). No entanto, após a ativação, a proteína CTLA-4 (Cytotoxic 
T-Lymphocyte-Associated Protein 4 - CTLA-4) migra para a membrana celular. 
Ela é considerada um dos pontos de controle inibidores da célula T, atuando 
logo no estágio inicial da ativação das células maduras (isto é, desde o timo). 
Esta proteína liga-se com maior afinidade as proteinas CD80 e CD86 do que a 
proteína CD28, o que leva ao desligamento do complexo CD28  CD80/CD86, 
e a inativação da célula T [97]. 
 
Juntamente com a proteína CTLA-4, uma outra proteína tem surgido nos 
últimos anos como um importante ponto de controle, a "proteína de morte 
celular programada 1" (Programmed cell death protein 1 - PD-1). A proteína 
PD-1 regula as células T previamente ativadas nos últimos estágios da 
resposta imune, primariamente nos tecidos periféricos. Os ligantes da PD-1, 
PD-L1 (B7-H1) e PD-L2 (B7-DC), são expressos na superfície das APCs e 
células malignas, particularmente após haver a liberação de citocinas 
inflamatórias no local, tais como os interferons (IFNs) [98,99]. A proteína PD-
L1 também pode se ligar à CD80 como um segundo mecanismo de supressão 
das células T. 
 
Consequentemente, apesar de possuirmos um complexo e eficiente sistema 
imunológico capaz de distinguir e eliminar diversos patógenos, ainda há uma 
lacuna observada em seu funcionamento durante algumas patologias, como é 
o caso do câncer. Uma vez que as células cancerígenas apresentam antígenos 
específicos que podem ser reconhecidos pelas células T, é de se esperar que 
o sistema de defesa haja na sua destruição. Contudo, em muitos casos esse 
sistema mostra-se incapaz de atuar pois as células cancerígenas agem 
diretamente nos pontos de controle, ativando principalmente as proteinas 
CTLA-4 e/ou PD-1 [100,101]. Além disso, tecidos tomados pelo câncer 
apresentam um ambiente que propicia o não funcionamento das células de 
defesa, tais como as células T reguladoras que acumulam-se em tecidos 
cancerígenos mas não agem contra ele, podendo inclusive inibir outras células. 
 
Neste sentido, o campo da imunoterapia tem fornecido a base para o 
desenvolvimento de fármacos que possam atuar não mais na célula 
problemática, mas sim potencializando o sistema imunológico de forma a 
sobrepujar as barreiras criadas pelo câncer [102]. Nas trilhas deste sucesso, 
três fármacos foram recentemente aprovados pelo US-FDA (United States - 
Food and Drug Administration) para o combate ao câncer:  
 

• ipilimumab  (Yervoy;  anti-CTLA-4;  Bristol-Myers Squibb Comp.); 

• nivolumab  (Opdivo;  anti-PD-1;  Bristol-Myers Squibb Comp.);  

• pembrolizumab (Keytruda;  anti-PD-1;  Merck & Co, Inc). 
 
Dados sobre o fármaco ipilimumab mostram que cerca de 20% a 22% dos 
pacientes têm respostas a longo prazo, com alguns pacientes vivendo até 10 
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anos após o início do tratamennto. Dados sobre o fármaco nivolumab mostram 
que cerca de um terço dos pacientes (34%) ainda estão vivos após 5 anos de 
tratamento. Finalmente, os dados sobre o fármaco pembrolizumab, o mais 
recente e promissor entre estes fármacos, mostram que 44% dos pacientes 
ainda estão vivos após 3 anos do início do tratamennto. 
 
No primeiro semestre de 2016, o FDA aprovou a combinação de ipilimumab e 
nivolumab, observando uma melhor resposta em tecidos nos quais a ação de 
um único fármaco não surtiu o efeito desejado.  

Durante a fase III de testes clínicos, os três fármacos apresentaram bons 
resultados na remissão do câncer (sem retorno em mais de dois anos). 
Contudo, dois terços dos pacientes que usaram pelo menos um dos compostos 
mostraram efeitos adversos relacionados com a resposta imune irAEs 
(immune-related Adverse Events), sendo os mais frequentes a fadiga e 
problemas dermatológicos (manifestados no início do tratamento), seguidos 
por problemas gastrointestinais, hepatite e problemas endócrinos 
(principalmente no final do tratamento). Embora presentes nos três fármacos, 
estes efeitos foram maiores em pacientes que fizeram uso do medicamento 
Yervoy, o que tem sido relacionado com sua ação anti-CTLA-4 em estágios 
anteriores ao ataque à célula cancerígena. 

 
Dessa forma, fármacos que visam impedir a interação entre a proteína PD-1 e 
seus ligantes tem se mostrado ferramentas chave na terapia contra o câncer. 
Embora não se conheça profundamente seu mecanismo de ação, sabe-se que 
a ligação PD-1  PD-L1/PD-L2 leva a interferência na via glicolítica através da 
proteína Akt (serina/treonina quinase), acarretando na inibição da proliferação 

de células T, interferon , e fator de necrose tumoral , reduzindo a 
sobrevivência da célula. A expressão de PD-1 é um sinal de uma célula T 
"exausta", isto é, que já foi muito estimulada (o que ocorre normalmente 
durante uma infecção ou câncer). 
 
A proteína PD-1 é uma glicoproteína monomérica transmembrana composta 
de aproximadamente 260 aminoácidos, dos quais 120-150 são encontrados na 
região extracelular. Seus ligantes apresentam uma razoável similaridade de 
sequência, expressos por diferentes células, compartilhando a conformação 
comum desta família de proteínas. Essa diferença no padrão de expressão é 
visto como um fator importante para o futuro desenvolvimento de fármacos, 
uma vez que a proteína PD-L1 está presente nas células T e B, células 
dendríticas DCs (Dendritic Cells), macrófagos e células não hematopoéticas. 
Por outro lado, a proteína PD-L2 é expressa somente em um grupo de células 
B e pode ser induzida em DCs, monócitos e macrófagos, o que tem sido um 
indicativo da ação de PD-L1 na regulação de outras células de defesa. Some-
se a isso o fato de pacientes que apresentaram remissão do tumor ao 
utilizarem anti-PD-1 apresentarem comportamento PD-L1 positivo. 
 
A recente publicação das estruturas cristalográficas da proteína PD-1 
complexado com a proteína PD-L1 e os fármacos pembrolizumab e nivolumab, 
permitiu uma maior compreensão da base estrutural relacionado ao 
impedimento da interação entre as proteínas PD-1 e PD-L1. Contudo, ainda 
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não existe um trabalho objetivando uma comparação entre os três complexos 
tal como a determinação dos padrões de interação de cada complexo. 
Portanto, a observação das interações entre os três complexos, identificando 
aquelas comuns/diferentes, pode permitir o desenvolvimento de novos 
inibidores de PD-1 e PD-L1 com maior afinidade e especificidade. 
 
Visando um melhor entendimento da ação farmacológica da droga 
pembrolizumab, pretendemos neste capítulo investigarmos a sua superfície de 
reconhecimento no receptor PD-1 sob um ponto de vista computacional (in 
silico) baseado na química quântica. Nosso principal objetivo é o fornecimento 
de informações suficientes da interface de ligação que contribuem 
substancialmente para a afinidade e especificidade entre o receptor (PD-1) e 
o anticorpo terapêutico (pembrolizumab).  

 

 
 
Figura 4.1: Representação estrutural determinado a uma resolução de 2.00 Å do fragmento 
de ligação ao antígeno (Fab) do fármaco pembrolizumab (PDB ID: 5GGS) em complexo com 
o domínio extracelular do receptor PD-1 humano (PD-1ECD). Aqui, HC (Heavy Chain) e LC 
(Light Chain) representam a cadeia pesada e a cadeia leve do fármaco, respectivamente.  
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Para executarmos esta tarefa, consideramos a estrutura cristalográfica (obtida 
por raios X) do fragmento de ligação do antígeno (antigen-binding fragment-
Fab) pembrolizumab complexado com o domínio extracelular (extracelular 
domain-ECD) do receptor PD-1 humano (PD-1ECD) determinado a uma 
resolução de 2.00 Å, conforme mostrado na Fig. 4.1 [103], com os segmentos 
estruturais do receptor PD-1 marcados segundo a Ref. [104]. Posteriormente, 
submetemos o complexo a um esquema de fragmentação baseado no Método 
MFCC. Nossos resultados constituem-se uma primeira tentativa de entender a 
interação pembrolizumab/PD-1, tomando como base métodos da mecânica 
quântica, útil para o desenvolvimento de novos medicamentos que visam 
elucidar o receptor PD-1, e uma ferramenta chave para evitar o surgimento de 
uma série de tumores cancerosos. 
 
4.2 Metodologia 
 
Abordaremos agora as diretrizes metodológicas e os aspectos computacionais 
relacionados à descrição das interações entre a proteína PD-1 e o fármaco 
pembrolizumab. A estrutura utilizada como modelo foi ajustada e as energias 
de interação entre os resíduos componentes da proteína PD-1 e seus ligantes 
foram determinadas com base na Teoria do Funcional da Densidade – DFT a 
partir da técnica MFCC. 
 
4.2.1 O Complexo Fármaco-Receptor 
 
A estrutura cristalográfica utilizada como input para a realização dos cálculos 
computacionais realizados neste estudo consideram o cristal da proteína PD-
1 complexada com ligantes do fármaco pembrolizumab (PDB ID: 5GGS) em 
suas cadeias leve e pesada, utilizando-se técnicas de raios X com resolução 
de 2.00 Å [103,104].  
 
O estado de protonação da proteína PD-1 e seus ligantes foram ajustados de 
acordo com os resultados obtidos utilizando-se o pacote de software PROPKA 
3.1 [105].  Após isto, átomos não detectados na difração de raios X (e, portanto, 
ausentes nos arquivos cristalográficos) tais como o hidrogênio e algumas 
cadeias de amino-ácidos, foram adicionadas às estruturas cristalográficas, e 
submetidos a uma otimização geométrica clássica considerando-se os outros  
átomos fixos. Esta otimização foi realizada no software Discovery Studio sob 
os parâmetros de cálculo do campo de força CHARMM 22 (Chemistry at 
Harvard Molecular Mechanics 22), parametrizado para todos os átomos com 
maior especificidade [106]. A simulação considerou o seguinte conjunto de 
tolerância: 
 

• Variação da energia total igual a 10-5 kcal/mol; 

• Gradiente de RMS (root mean square) igual a 10-3 kcal/mol.Å; 

• Máximo deslocamento atômico igual a 10-5 kcal/Å. 
 
4.2.2 Determinação das Energias de Interação 
 

Uma abordagem importante para trabalhos utilizando-se cálculos de Mecânica 
Quântica com moléculas grandes ou sistemas moleculares, é a utilização de 
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métodos de fragmentação para torná-lo computacionalmente mais aceitável e, 
ao mesmo tempo, manter a boa precisão do cálculo teórico. Neste sentido, o 
formalismo MFCC proposto por Zhang e Zhang [91] tem se mostrado bastante 
eficiente e confiável. Basicamente ele consiste em se decompor um sistema 
de interesse (proteína-ligante) em fragmentos, adicionando-se caps (ou capas) 
para manter a valência do fragmento estudado. A energia de interação total do 
sistema será a diferença entre as contribuições individuais dos fragmentos e 
as contribuições dos caps incorporados (ver seção 3.6 para mais detalhes).  
 

No nosso caso, o estudo de convergência da energia total de interação entre 
os amino-ácidos do ligante pembrolizumab (Ri) com a proteína PD-1 (Rj) como 
uma função do raio no sítio de ligação ao ligante, foi realizado utilizando-se 
este formalismo. Neste contexto, para cada resíduo de interesse do fármaco 
pembrolizumab (Ri), desenhamos uma esfera imaginária com raio (r) igual a 
8.0 Å, e calculamos a energia de interação Eint (Ri-Rj) com cada resíduo Rj da 
proteína PD-1 considerando-se pelo menos um átomo dentro desta esfera 
[107]. Os resíduos são identificados pelos seus nomes e cadeias 
correspondentes. A energia de interação entre os resíduos do fármaco (Ri) com 
os equivalentes da proteína PD-1 (Rj) é então calculada de acordo com a 
equação (3.16). 
 
Cálculos energéticos para cada resíduo foram realizados usando o código G09 
do software Gaussian dentro do formalismo DFT. O método DFT foi escolhido 
tendo em vista seu melhor desempenho para a descrição de estruturas 
eletrônicas de moléculas e sólidos com grande número de átomos, 
apresentando precisão química aceitável aliado a um baixo custo 
computacional. Comparado a outros métodos tradicionais de Física Atômica, 
tais como os métodos de Hartree e de Hartree-Fock, ele consome apenas uma 
fração dos seus tempos computacionais.  
 
Basicamente, a técnica DFT é utilizada com o objetivo de se obter a densidade 
eletrônica ρ(r). O método consiste em encontrar, em uma dada configuração 
atômica, a densidade eletrônica que minimiza a energia do sistema, um campo 
escalar tridimensional que tem um valor definido em cada ponto do espaço, 
com propriedades topológicas determinadas pelas características de seus 
pontos críticos. A partir da densidade eletrônica ρ(r) ficam determinados a 
forma, o tamanho, os momentos da distribuição e as propriedades químicas e 
físicas do sistema molecular. As forças exercidas sobre um átomo em uma 
molécula pelos átomos vizinhos e pela distribuição de elétrons podem ser 
rigorosamente calculadas pela teoria eletrostática clássica. 
 

O software Gaussian permite a utilização de duas formas de aproximação para 
esses cálculos: a aproximação de densidade local - LDA e a aproximação do 
gradiente generalizado - GGA. A aproximação mais simples é a LDA, pois leva 
em consideraração a energia de troca-correlação para um sistema de 
densidade eletrônica ρ(r) como sendo proveniente apenas da energia de troca-
correlação para um grupo de elétrons uniforme com a mesma densidade. Essa 
aproximação funciona bem para sistemas cujas densidades eletrônicas não 
variam rapidamente dentro de uma região pequena. Propriedades tais como a 
estrutura, frequências vibratórias, módulos de elasticidade e estabilidade de 
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fase (de estruturas similares) são descritas de forma confiável para muitos 
sistemas. Contudo, no cálculo da diferença de energia entre diferentes 
estruturas, a aproximação LDA não oferece a precisão desejada e pode ter 
erros significativos. Por exemplo, a energia de ligação de muitos sistemas é 
superestimada (normalmente em 20-30%) e barreiras de energia na difusão ou 
reações químicas podem ser muito pequenas ou inexistentes. 
 

Para os casos onde a densidade eletrônica ρ(r) varia no espaço de forma 
menos suave, considera-se a dependência da sua primeira derivada espacial, 
como especificada na aproximação GGA. Nela, a energia de troca- correlação 
por elétron é substituída por uma função local da densidade eletrônica e do 
gradiente da densidade. Com o termo do gradiente da densidade eletrônica 
presente no funcional de troca-correlação espera-se que uma melhor 
descrição de sistemas não homogêneos seja obtida.  
 

Para maior exatidão na descrição energética do sistema, foi utilizada aqui a 
aproximação GGA com o funcional B97D [108], justificada pelo fato de que em 
sistemas biológicos, cálculos baseados na aproximação LDA não oferecerem 
precisão, levando a erros de forma não-sistemática dos comprimentos das 
energias de ligação. Incluimos também termos de dispersão para melhorar a 
descrição das interações covalentes. Os orbitais Khon-Sham utilizados foram 
selecionados da base 6-311 + G(d,p). 
 
Finalmente utilizamos o valor da constante dielétrica diferente de zero para 
aumentar a similaridade com o ambiente in vivo, no qual se encontram as 
proteínas, e estimar o efeito do ambiente de proteína e solvente na avaliação 
das energias eletrostáticas. Para tal, empregamos a aproximação MFCC junto 
com o modelo de solvência contínua COSMO (Conductor-like Screening 
Model) e valores da constante dielétrica ε = 20 e 40 para aumentar a 
similaridade com o ambiente protéico e estimar efeitos de energia, tais como a 
polarização eletrostática promovida pelo solvente. Os resultados encontrados 
estão descritos na próxima seção. 
 
4.3 Resultados e Discussões 
 
A proteína de morte celular programada 1 (PD-1) é um regulador importante 
para a tolerância imune e a exaustão de células T, tendo recentemente 
emergido como um alvo-chave no tratamento de vários tipos de câncer. É 
expresso após a ativação das células T e se une aos ligantes PD-L1 e PD-L2, 
suprimindo a resposta imune contra auto-antígenos e desempenhando um 
papel importante na manutenção da tolerância imune periférica [109]. No 
entanto, o ligante PD-L1 é muitas vezes abundante em diferentes tumores, 
incluindo linfoma, melanoma, câncer de mama, câncer de pulmão de células 
não pequenas e outros tipos, tornando a via de sinalização PD-1/ PD-L1 crucial 
para amortecer a vigilância imune do tumor. 
 
Neste contexto, o objetivo da interação PD-1/PD-L1 com anticorpos 
monoclonais demonstrou ser uma estratégia importante para o controle e 
erradicação de vários tipos de câncer. O tratamento com pembrolizumab foi 
aprovado pelo US-FDA em 2014 para melanoma avançado e, recentemente, 
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também foi aprovado para um número crescente de tipos de câncer, como o 
câncer de mama, linfoma de Hodgkin e câncer de pulmão de células não 
pequenas. Acredita-se que a indução de ativação celular, característica dos 
membros da subclasse de IgG4, são algumas das principais bases para o 
sucesso deste composto terapêutico [110].  
 
A superfície de reconhecimento do pembrolizumab em PD-1 é preenchida por 
ligações de hidrogênio intermoleculares diretas (Hydrogen Bonds-HBs) e 
mediadas por água (water-mediated Hydrogen Bonds-wHBs), ligações de 
hidrogênio não convencionais (non-conventional Hydrogen Bonds-nHBs), 
pontes de sal (Salt Bridges-SB) e contatos hidrofóbicos. Portanto, o 
mapeamento das interações relevantes entre o complexo de superfície 
pembrolizumab / PD-1 é altamente importante para o desenvolvimento de 
fármacos formados por novos compostos. A Fig. 4.2 mostra estes padrões de 
reconhecimento para a cadeia pesada e leve do fármaco. 
 

 
 
Figura 4.2: Padrões de interação da superfície de reconhecimento do fármaco 
pembrolizumab/receptor PD-1 envolvendo os resíduos de aminoácidos e as moléculas de 
água. (a) e (b) resíduos da cadeia pesada (HC); (c) resíduos da cadeia leve (LC). 
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O esquema MFCC/DFT vai ser utilizado para avaliar a contribuição energética 
individual, bem como a contribuição do par-interação de cada resíduo do 
complexo pembrolizumab/PD-1. A abordagem MFCC é uma rota para 
investigar sistemas biológicos grandes com baixo custo computacional [111], 
tendo sido aplicado anteriormente para descrever interações moleculares no 
nível quântico relacionado a estabilidade do colágeno [112], distúrbios do 
sistema nervoso central [113], e câncer de mama [114], para citar apenas 
alguns trabalhos. Não existe outro estudo quântico relativo a ligação do 
fármaco pembrolizumab no receptor PD-1, embora seja de alta relevância 
farmacêutica. Vamos agora descrever todas as etapas deste processo de 
reconhecimento. 
 
4.3.1 Superfície de reconhecimento Pembrolizumab / PD-1 
 
Através de uma análise estrutural do site de ligação, 408 pares de interações 
foram detectadas dentro de um intervalo de 8.0 Å. A Figura 4.3 representa a 
soma de todas as energias de interação de cada resíduo individual do 
medicamento pembrolizumab (Ri), levando em consideração uma constante 
dielétrica ε = 20 (Fig. 4.3a) e 40 (Fig. 4.3b). Pode-se notar que apenas dois 
resíduos (um resíduo) no espectro de energia da cadeia pesada do 
pembrolizumab são (é) repelidos em ε = 20 (ε= 40), enquanto quatro (três) 
resíduos são repelido em sua cadeia leve, a saber: Y32HC (ε20: 0.04 kcal mol-1; 
ε40: -0.10 kcal mol-1), R98HC (ε20: 1.80 kcal mol-1; ε40: 0.85 kcal mol-1), G33LC 
(ε20: 0,008 kcal mol-1; ε40: - 0.04 kcal mol-1), Y57LC (ε20: 6.06 kcal mol-1; ε40: 6.17 
kcal mol-1), G61LC (ε20: 0.01 kcal mol-1; ε40: -0.002 kcal mol-1$) e  H94LC  (ε20: 
0.82 kcal mol-1; ε40: 0.64 kcal mol-1).  
 
Por exemplo, o valor de energia 0.04 kcal mol-1 calculado para Y32  (resíduos 
designados de HC e LC, respectivamente) representa a soma das energias de 
ligação dos quatro aminoácidos que compõem o receptor PD-1 e estão dentro 
de um raio de distância de 8.0 Å, a saber: K78,  P89, K131 e A132. Assim, 
pode-se ver que as energias repulsivas são quase insignificantes, excluindo o 
resíduo Y57 o mais energético para os dois valores da constante dielétrica ε20 
e ε40. 
 
Todos os outros resíduos apresentaram interações atrativas (energias 
negativas), sendo os mais intensos observado para os aminoácidos da cadeia 
pesada Y33HC (ε20: - 23.32 kcal mol-1; ε40: - 22.84 kcal mol-1), Y101HC (ε20: - 
18.49 kcal mol-1; ε40: - 8.07 kcal mol-1), R102HC (ε20: - 21.58 kcal mol-1; ε40: - 
20.03 kcal mol-1) e F103HC (ε20: - 13.91 kcal mol-1; ε40: - 13.62 kcal mol-1). Foram 
também encontrados os seguintes valores energéticos para os resíduos da 
cadeia leve: Y36LC (ε20: - 7.41 kcal mol-1; ε40: - 7.16 kcal mol-1), E59LC (ε20: - 
11.69 kcal mol-1; ε40: - 9.69 kcal mol-1) e S95LC (ε20: - 6.99 kcal mol-1; ε40: - 6.85 
kcal mol-1). 
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Figura 4.3: Perfil de energia de cada resíduo do pembrolizumab na superfície de 
reconhecimento. (a) Soma das energias de interação dos seus resíduos com cada aminoácido 
de PD-1 dentro de um raio de 8.0 Å, usando a constante dielétrica ε20. (b) O mesmo para ε40. 
A linha sólida azul (tracejada verde) representa o espectro de energia da cadeia pesada (leve).  
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4.3.2 Energia de interação da cadeia pesada do Pembrolizumab / PD-1 
 
Entre os 408 pares de resíduos analisados aqui, 260 foram interações da 
cadeia pesada do pembrolizumab com o receptor PD-1, refletindo a sua 
proximidade geométrica quando comparada com o da sua cadeia leve [115]. 
Além de um maior número de pares, esta interação é mais energética, 
representando -142.50 kcal mol-1 (-138,33 kcal mol-1) para a constante 
dielétrica ε20 (ε40). 
 

 

 

 

Figura 4.4: Painel gráfico apresentando as interações mais relevantes envolvendo os resíduos 
de cadeia pesada do fármaco pembrolizumab. (a) Y33 e Y35; (b) R99, D100 e Y101; (c) R102 
e (d) F103, M105 e D108, respectivamente. 
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Embora Y33HC tenha sido o mais energético resíduo de aminoácido do 
fármaco, ele só interage com 15 resíduos do receptor PD-1. A Figura 4.4a 
mostra as maiores energias de interação calculadas para os resíduos Y33HC / 
PD-1. Como se pode ver, a energia mais forte deste resíduo é principalmente 
a relacionada à sua ligação com três outros resíduos: K78 (ε20: - 12.42 kcal 
mol-1; ε40: - 11.99 kcal mol-1), Q88  (ε20: - 4.45 kcal mol-1; ε40: - 4.51 kcal mol-1) 
e P89  (ε20: - 3.17 kcal mol-1; ε40: - 3.15 kcal mol-1). Enquanto isso,  os resíduos 
Y101HC, R102HC e Y103HC estão envolvidos com 23, 30 e 21 pares, 
respectivamente. Conforme mostrado na Fig. 4.4b, o resíduo Y101HC tem sua 
interação mais intensa com o resíduo K78 (ε20: - 9.43 kcal mol-1; ε40: - 8.92 kcal 
mol-1), sendo seguido pelo resíduo T76  (ε20: - 4.82 kcal mol-1; ε40: - 4.71 kcal 
mol-1). O resíduo R102HC não mostra uma interação individual forte com 
nenhum dos resíduos do receptor PD-1 (Fig. 4.4c), sendo a sua alta energia 
de ligação devida a uma série de contribuições energeticamente menores, 
incluindo as dos resíduos A132  (ε20: - 3.84 kcal mol-1; ε40: - 3.44 kcal mol-1), 
I126 (ε20: - 2.71 kcal mol-1; ε40: - 2.87 kcal mol-1), K78 (ε20: - 2.43 kcal mol-1; ε40: 
- 3.12 kcal mol-1) e N66 (ε20: - 2.53 kcal mol-1; ε40: - 2.17 kcal mol-1). 
Similarmente, a energia de ligação dos resíduos R102 e Y103HC é composta 
pela soma de várias interações pequenas (veja a Fig. 4.4d), sendo a mais forte 
àquela associada ao resíduo V64 (ε20: - 3.49 kcal mol-1; ε40: - 3.50 kcal mol-1). 
 

A Figura 5a mostra quão perto os resíduos Y33HC, Y101HC, R102HC e Y103HC 
estão do receptor PD-1. Analisando-a, pode-se entender a razão pela qual 
esses aminoácidos apresentam alguns dos maiores números de interações de 
pares e energias de ligação. Todos eles estão envolvidos em uma rede de 
ligação de hidrogênio com os resíduos PD-1, com vertente do tipo CC'FGβ e 
alguns de seus loops, principalmente aqueles pertencentes ao loop C'D, que 
foi descrito para interferir na região determinante complementar 
(Complementary Determining Region-CDR) do medicamento pembrolizumab, 
uma porção variável presente em algumas moléculas igG responsáveis pelo 
reconhecimento de antígenos específicos [115]. A Figura 5b descreve algumas 
dessas interações, começando com o resíduo Y33HC. Aqui pode-se ver que ele 
forma duas ligações diretas de hidrogênio com o grupo de resíduos de K78 e 
o oxigênio da cadeia lateral do resíduo Q88. Além disso, o resíduo Y33HC 
também faz uma ligação de hidrogênio mediada pela água com o grupo 
carbonil K78 da cadeia principal, estando também envolvido em contatos não-
polares com o resíduo P89. As duas ligações de hidrogênio entre os resíduos 
Y33HC - K78 dão a maior contribuição para o seu alto valor energético. 
 

Os resíduos Y101HC, R102HC e Y103HC estão mostrados nas Fig. 5c, 5d e 5e. 
A Figura 5c apresenta ligações de hidrogênio do tipo HBs (3), wHBs (2) e nHB 
(1). A interação mais forte deste resíduo é encontrada no par Y101HC - K78, 
onde cria uma ligação de hidrogênio direta (HB) com a amina da cadeia lateral 
carregada e uma ligação de hidrogênio não convencional (nHB) com a amina 
de cadeia principal. Três ligações de hidrogênio são feitas com o resíduo T76, 
dois com seus átomos de oxigênio (carbonil e hidroxil) e um medidor de água 
com grupo hidroxil. Também está envolvido em uma ligação tipo wHB com o 
residuo Y68 da cadeia lateral hidroxil e em alguns contatos não-polares com 
os resíduos D77 e  N66. Os resíduos R102HC e Y103HC estão principalmente 
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envolvidos em interações fracas. O último forma uma interação σ-π com o 
resíduo V64, uma ligação de hidrogênio não convencional (nHB) com o resíduo 
P83 e alguns contatos não-polares com os resíduos L128 e D85, enquanto que 
o primeiro produz ligações de hidrogênio com um átomo de oxigênio do resíduo 
A132 e de nitrogênio da cadeia lateral N66, além de ligações de hidrogênio 
não convencionais (nHBs) com a cadeia lateral de I126 e K78. 
 

 
 
Figura 4.5: Interações intermoleculares dos resíduos mais energéticos da cadeia pesada do 
pembrolizumab. (a) Representação estrutural dos resíduos Y33HC, Y101HC, R102HC e F103HC 
no site de ligação do receptor PD-1. (b) - (f) Interação destes aminoácidos com os resíduos 
mais relevantes do receptor PD-1, respectivamente. As linhas tracejadas em azul claro (roxo) 
(marinho) representam ligações de hidrogênio diretas (medidas de água) (não convencionais) 
e as linhas verdes representam interações σ-π. 

 
O esquema MFCC fornece não apenas as interações individuais do fármaco 
pembrolizumab com o receptor PD-1, mas também informações importantes 
dos pares de interações do tipo: R99HC - D85 (ε20: - 9.75 kcal mol-1; ε40: - 7.43 
kcal mol-1), Y35HC - S87 (ε20: - 2.13 kcal mol-1; ε40: - 2.08 kcal mol-1), M105HC - 
K131 (ε20: - 6.61 kcal mol-1; ε40: - 6.06 kcal mol-1) e D108HC - K131 (ε20: - 6.56 
kcal mol-1; ε40: - 4.82 kcal mol-1). 
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Os resíduos M105HC e D108HC estão envolvidos em ligações de hidrogênio 
com o resíduo K131. O carboxil de oxigênio da cadeia principal do resíduo 
M105HC faz uma ligação tipo hidrogênio (HB) com a amina deste resíduo, 
enquanto o resíduo D108 está envolvido em uma ligação de hidrogênio 
mediada pela água (wHB) com o mesmo grupo molecular (ver Fig. 4.5f). A 
energia de ligação do par Y35HC - S87 é regida por uma ligação de hidrogênio 
formada entre o grupo hidroxil deste resíduo (Y35HC) e o grupo carboxil da 
cadeia principal do resíduo S87. O par R99HC - D85 é a única ponte de sal (SB) 
formada entre o medicamento pembrolizumab e o receptor PD-1 [103, 115]. 
 

4.3.3 Energia de interação da cadeia leve do Pembrolizumab / PD-1 
 

A cadeia leve do pembrolizumab é um pouco mais distante do receptor PD-1 
do que a cadeia pesada, como pode ser inferido da contribuição para a energia 
de ligação total (ε20: - 44.67 kcal mol-1; ε40: - 47.75 kcal mol-1), bem como do 
número de pares formados com o receptor (148). Isso é consistente com os 
resultados cristalográficos anteriores [103, 116]. De acordo com a Fig. 4.6, a 
energia de ligação mais intensa para os aminoácidos LC é encontrada no par 
de resíduos E59LC - K131 (ε20: - 11.90 kcal mol-1; ε40: - 9.70 kcal mol-1), seguido 
pelos pares S95LC - S87 (ε20: - 6.00 kcal mol-1; ε40: - 5.83 kcal mol-1), Y53LC - 
K131 (ε20: - 4.15 kcal mol-1; ε40: - 4.05 kcal mol-1), R96LC - R86  (ε20: - 1.47 kcal 
mol-1; ε40: - 2.62 kcal mol-1) e Y36LC - E84 (ε20: - 2.62 kcal mol-1; ε40: - 2.48 kcal 
mol-1). 
 

 
 
Figura 4.6: Painel gráfico descrevendo as interações mais relevantes envolvendo os resíduos 
da cadeia leve do fármaco pembrolizumab Y34, Y36, Y53, Y57, E59, E95, R96 e D97. 
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A Figura 4.7 ilustra algumas interações feitas pelos resíduos da cadeia leve do 
pembrolizumab ligados ao receptor PD-1. Como se pode ver, o resíduo Y36LC 
é cercado por alguns resíduos carregados (E84, D85 e R86) do receptor PD-
1. No entanto, ele só faz uma única ligação de hidrogênio direta (HB) com o 
carboxil da cadeia principal do resíduo E84, todas as outras interações sendo 
ligações de hidrogênio não convencionais (resíduos P83 e R86) e ligações de 
hidrogênio mediadas pela água. A posição ocupada por este resíduo entre o 
mais energético da cadeia leve do pembrolizumab seria inconsistente caso o 
número de pares formados com o resíduo Y36LC (10 pares) não o superasse. 
O resíduo que faz o maior número de interação de pares é o Y34LC (19 pares). 
Não obstante, o resíduo Y34LC mostra uma energia de ligação inferior a do 
resíduo Y36LC, devido a uma interação desfavorável com o resíduo F63 (ε20: 
5.27 kcal mol-1; ε40: 5.30 kcal mol-1). 
 
 

 
 

Figura 4.7: Interações intermoleculares dos resíduos da cadeia leve dopembrolizumab mais 
energéticos. (a) Interação do resíduo Y36 com os resíduos mais relevantes do receptor PD-1. 
(b) O mesmo para os resíduos E59 e S95. As linhas tracejadas em azul claro (roxo) (marinho) 
representam ligações de hidrogênio diretas (com medição de água) (não convencionais). 
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Embora apenas cinco pares de interações foram calculadas com o resíduo 
S95LC dentro de um raio de 8.0 Å, ele mostra uma das maiores energias de 
interação da cadeia leve do medicamento. Semelhante ao resíduo Y36LC, a 
maioria dos resíduos circundantes apresentam interações fracas, excluindo o 
resíduo S87 que forma uma ligação de hidrogênio mediada pela água (wHB) 
através do grupo hidroxil de ambas as cadeias laterais (ver Fig. 5.7b). Também 
é importante notar a energia de ligação atrativa encontrada para o par de 
resíduos R96LC - R86, mesmo com o grupo guanina carregado positivamente 
em ambos os aminoácidos, assumindo uma conformação onde eles estão 
muito próximos. Finalmente, o par de resíduos E59LC - K131 forma a segunda 
ponte de sal (SB) do complexo fármaco / receptor, representando a maior 
energia de interação individual na cadeia leve da droga. Essa interação deve-
se ao grupo carboxil negativamente carregado do resíduo E59LC e a amina 
positivamente carregada da cadeia lateral do resíduo K131. Isso nos dá a idéia 
do processo dinâmico que rege a interação entre o fragmento Fab do 
pembrolizumab e a região extracelular do receptor PD-1, como a formação de 
uma nova ponte de sal (SB) entre os resíduos D108HC - K131. 
 
 

 
 
Figura 4.8: As iso-superfícies do potencial eletrostático devido a densidade eletrônica de 
alguns resíduos do fármaco pembrolizumab que interagem com os resíduos mais atrativos do 
receptor PD-1. 
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Por completeza, exibimos na Fig. 4.8 as iso- superfícies do potencial 
eletrostático devido as densidades dos elétrons projetadas para os 
aminoácidos do fármaco pembrolizumab ligados a alguns dos resíduos mais 
importantes do receptor. 
 

4.3.4 Energia de interação total 
 
Para avaliar a energia de interação total através do método MFCC, baseada 
em fragmentos, é importante levar em conta todos os resíduos de aminoácidos 
atrativos e repulsivos significativos que podem influenciar esse mecanismo. 
Portanto, em vez de tomar uma região arbitrária do site de ligação, realizamos 
uma busca em um raio de ligação ideal (r) até que uma variação inferior a 10 
% seja observada. Para esta tarefa, variamos r de 2.0 Å (ε20: - 32.04 kcal mol-
1; ε40: - 27.29 kcal mol-1) até 8.0 Å (ε20: - 187.17 kcal mol-1; ε40: - 186.08 kcal 
mol-1) para determinar o melhor valor de r (6.0 Å) correspondente a uma 
energia de -179,94 (-179.60) kcal mol-1para ε20 (ε40), a partir do qual a 
convergência foi alcançada (ver Fig. 4.9). Este resultado está de acordo com 
trabalhos anteriores, prevendo que após 6.0-7.0 Å as interações moleculares 
são fracas [117,118]. 
 

 
 
Figura 4.9: A energia de interação total em função do raio r calculado usando o B97D funcional 
GGA. São destacados os pares de aminoácidos responsáveis pelas maiores variações 
negativas e positivas. 
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4.4 Conclusões 

 
Nos últimos anos, novas descobertas fizeram com que o uso do nosso próprio 
sistema imunológico para enfrentar doenças, a imunoterapia, apresentasse 
resultados surpreendentes na luta contra o câncer.  Ela inibe estratégias de 
escape promovidas pelo tumor, auxiliando o sistema imune do próprio paciente 
a destruir as células cancerígenas. Além disso, verificou-se que essa 
abordagem terapêutica tem um perfil de efeitos colaterais diferente do 
tratamento convencional baseado na quimioterapia/radioterapia, com notável 
melhora na qualidade de vida. A diferença entre o tratamento tradicional e este 
é que o primeiro busca "matar” o câncer interferindo no funcionamento da 
célula doente. A imunoterapia muda o ambiente de forma que o tumor não 
cresça e se espalhe. 
 
Sem dúvida, a prevenção do receptor imune negativo PD-1, fundamental no 
tratamento baseado na imunoterapia, resulta em taxas sem precedentes de 
atividade antitumoral duradoura em pacientes com cânceres metastáticos de 
diferentes histologias [119]. Do ponto de vista farmacêutico, no entanto, o 
desenvolvimento clínico dos bloqueadores do receptor PD-1 requer uma 
compreensão dos sinais que induzem a expressão de seus ligantes dentro do 
tumor. 

 
Muitas estratégias foram desenvolvidas para se bloquear os principais 
inibidores do ponto de controle imune, e o US-FDA aprovou alguns anticorpos 
monoclonais para uso no tratamento do câncer. Entre eles, um anticorpo 
monoclonal de imunoglobulina (Ig) G4 humanizado altamente seletivo, o 
pembrolizumab, atua contra o receptor PD-1 permitindo que o sistema imune 
destrua as células cancerígenas. Embora inicialmente usado para tratar 
apenas o melanoma metastático, foi recentemente aprovado para qualquer 
tumor sólido metastático, independentemente do seu tipo de tecido ou local. 
 
No entanto, existem alguns pacientes que apresentaram resistência ao 
bloqueio do receptor PD-1 [120]. O excesso de estimulação das respostas 
imunes, por outro lado, pode levar a danificar o tecido normal e saudável. 
Portanto, para ser mais eficiente, o design e a produção de tal medicamento 
farmacêutico requer um conhecimento preciso não só da sua estrutura 
bioquímica, mas também do mecanismo de ligação com o receptor PD-1, 
levando a uma melhor compreensão de como esse complexo influencia o 
tumor cancerígeno e suas terapias, bem como seu microambiente. As 
ferramentas computacionais baseadas na química quântica podem ser um 
passo promissor nesta rota, aumentado ainda mais pela combinação com 
outras terapias anticancerígenas. 
 

Nesse contexto, neste capítulo apresentamos um cálculo de bioquímica 
quântica in silico da estrutura eletrônica do complexo fármaco 
pembrolizumab/receptor PD-1, a fim de mapear sua superfície de 
reconhecimento, buscando as interações de ligação que o estabilizam. Após 
um estudo de convergência, consideramos todas as interações de resíduos 
dos ligantes dentro de um raio de 8.0 Å a partir do ligante. Além disso, 
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estabelecemos os resíduos que desempenham os papéis mais importantes na 
afinidade de ligação, a saber: Y33HC  > R102HC > F103HC > Y101HC > E59LC > 
M105HC  > N52HC > Y36LC > S95LC  > D104HC . Também destacamos as 
diferenças energéticas e estruturais entre a cadeia pesada e a cadeia leve do 
fármaco pembrolizumab, além de enfatizar a relevância para levar em conta 
as moléculas de água e as interações fracas desses compostos terapêuticos. 
O forte carater atrativo observado nos resíduos de aminoácidos  Y101HC, 
R102HC, F103HC, D104HC, M105HC e D108HC  pode servir de base para o 
desenvolvimento de um fármaco melhorado visando a desinibição do caminho 
PD-1/PD-L1, ao ativar um mecanismo de resistência imune em resposta a 
atividade endógena antitumoral, evitando assim um microambiente tumoral 
imunossupressor. É notável também a relevância dos resíduos K78, D85, P89, 
I126 e L128 do receptor PD-1. Estes aminoácidos foram mostrados fazendo 
pares com quase todos os resíduos do fármaco. Além disso, estudos 
mutacionais mostraram sua relevância para a interação do receptor PD-1/ 
ligante [121].  
 

A maioria do espectro energético destes resíduos são consistentes com 
resultados anteriores encontrados em estruturas cristalográficas e estudos de 
mutação [122]. Não obstante, os métodos computacionais de química quântica 
utilizados neste trabalho caracterizam uma etapa importante de baixo custo 
para desvendar os resíduos de aminoácidos que desempenham o papel mais 
importante na afinidade de ligação do complexo receptor-inibidor, levando ao 
desenvolvimento de novas e eficientes drogas farmacêuticas contra o câncer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 64 

Capítulo 5: Considerações Finais e Perspectivas 
Futuras 

 
A Organização Mundial da Saúde (World Health Organization – WHO) rotula o 
câncer como um dos desafios de saúde mais urgentes do mundo. No geral, o 
progresso da pesquisa de um ano para o outro é muito pequeno, mas os 
verdadeiros avanços são excepcionais. Ano após ano novos conhecimentos e 
insights ajudam a direcionar mais pesquisas e diagnósticos, melhorando a 
perspectiva para pacientes com câncer. 
 
Quase todos os pacientes com suspeita de câncer iniciam o seu tratamento 
com uma biópsia de tumor. Na verdade, a biópsia do tumor é a principal 
maneira dos médicos diagnosticarem a maioria dos tipos de câncer e 
determinarem a sua classe ou fase. Além disso, as biópsias também podem 
ser usadas para tomar decisões de tratamento. Analisando o material genético 
no espécime do tumor, os médicos podem descobrir as mudanças genéticas 
que podem ser combinadas às terapias direcionadas específicas. No entanto, 
embora a biópsia do tumor seja uma parte crítica do tratamento do câncer por 
décadas, dependendo da localização do tumor e da saúde geral do paciente, 
a sua realização nem sempre é viável ou segura. 
 
Todos os anos, 14 milhões de pessoas ao redor do mundo são diagnósticadas 
com câncer. Dados estatísticos do Instituto Nacional do Câncer dos Estados 
Unidos (National Institute of Cancer – NIC) mostram que um em cada dois 
(três) homens (mulheres) irá desenvolver esta doença. Como o câncer é 
principalmente uma doença do envelhecimento, as ocorrências de câncer 
devem aumentar à medida que a vida humana for estendida. Embora a 
prevenção seja o objetivo final, muitos fatores que contribuem para o câncer 
não podem ser controlados. Por conseguinte, os progressos no seu tratamento 
continuarão a ser uma parte fundamental da redução da célula cancerígena. 
Novas formas de tratamento desta doença tão letal estão diminuindo o seu 
risco de mortalidade graças a descobertas que estão mudando o seu 
paradigma, viabilizando novas drogas e enchendo de esperança médicos e 
pacientes.  
 
Como destaque destes avanços científicos, o tratamento baseado em 
imunoterapia representa hoje uma revolução tão grande na oncologia que, em 
sua reunião anual de junho de 2016 em Chicago-IL, Estados Unidos, a 
Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO 2016) a elegeu como o 
maior avanço científico atual na investigação do câncer. Em seu Clinical 
Cancer Advances 2017: ASCO's Annual Report on Progress Against Cancer 

reconheceu que hoje, a simbiose de conhecimentos crescentes sobre câncer 
e imunologia está mudando o patamar da oncologia clínica, com tratamentos 
inteligentes que ativam o sistema imunológico do próprio paciente. O 
reconhecimento da importância da imunoterapia foi amplamente reforçada e 
ratificada na ASCO 2017 que ocorreu em Chicago em junho passado. 
 
Como já é bastante conhecido, o câncer surge quando, por algum motivo, 
ocorre um erro na duplicação das células do corpo, dando origem a uma célula 

http://www.asco.org/research-progress/reports-studies/clinical-cancer-advances
http://www.asco.org/research-progress/reports-studies/clinical-cancer-advances
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cancerígena. Com o DNA danificado, ela passa a se multiplicar fora de 
controle. Essas células podem enganar o sistema imunológico para que ele 
pense que elas não representam ameaça. Assim, são capazes de desligar a 
resposta imune que poderia destruí-las. A imunoterapia lança mão de 
diferentes maneiras de combater esses truques, tirando a “capa de 
invisibilidade” do tumor e permitindo que as células de defesa identifiquem e o 
ataquem, tentando transformar uma doença fatal em uma doença crônica. 
 
 
5.1 Perspectivas Futuras 
 
A biologia do câncer está mudando constantemente. Novas mutações 
genéticas aparecem à medida que o tumor cresce e se espalha, fornecendo 
novos desafios para o tratamento e também novas vias de pesquisa para o 
desenvolvimento de terapias adicionais (ver Fig. 5.1). As abordagens 
genéticas são focos centrais para os esforços de muitos laboratórios que 
estudam aspectos do desenvolvimento de tumores, incluindo a clonagem de 
oncogenes humanos e genes supressores de tumores. Apesar do imenso 
sucesso do uso da imunoterapia no tratamento do câncer, um enigma da 
biologia molecular e celular ainda está para ser resolvido: por que os inibidores 
de ponto de controle imunológicos funcionam tão bem em alguns tipos de 
câncer e não em outros? Entre os pacientes com o mesmo tipo de câncer, por 
que alguns respondem à imunoterapia, enquanto outros não? 
 

 
 

Figura 5.1: A biologia do câncer. 

 
Dado o alto custo e os consideráveis efeitos adversos das abordagens da 
imunoterapia, é muito importante ser capaz de se identificar os pacientes que 
são mais propensos a se beneficiarem dela. Embora nunca possa haver total 
certeza sobre se um câncer irá responder ao tratamento, na maioria dos casos 
os médicos podem pelo menos estimar a probabilidade do benefício, com base 
nas características biológicas ou biomarcadores do paciente e do tumor. 
Seguramente, os próximos capítulos da pesquisa de imunoterapia se 
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concentrará em responder a essas perguntas caracterizando adequadamente 
os nossos biomarcadores. 
 
Os cientistas estão apenas começando a desvendar os biomarcadores que 
podem predizer uma resposta favorável à imunoterapia. Por exemplo, os 
pesquisadores esperavam que os cânceres com altos níveis de PD-L1 
respondessem bem aos inibidores de ponto de controle PD-1, e que aqueles 
sem PD-L1 não se beneficiassem. No entanto, em um número de diferentes 
cânceres tais como câncer do ovário e melanoma, a relação entre a proteína 
PD-L1 da célula cancerígena e os inibidores de controle PD-1 tem sido menos 
clara. Em vários ensaios clínicos, os cânceres com níveis baixos de PD-L1, 
responderam bem aos inibidores de PD-1. Uma questão importante é a falta 
de padronização das análises PD-1 e PD-L1. Não está claro qual o ensaio ou 
reagente é o melhor, ou se apenas as ligações entre as células cancerígenas 
e as células imunes devem ser consideradas. Além disso, mesmo utilizando 
um ensaio e um método de análise, os pontos de corte variam. Esses 
problemas precisam ser resolvidos antes que esse marcador possa ser 
considerado suficientemente robusto para as decisões clínicas [123-125]. 
 
Outro ponto importante está relacionado com a ingestão combinada dos 
fármacos inibidores das proteínas PD-1 (nivolumab e pembrolizumab). 
Combinação de inibidores da proteína PD-1 pode resultar em uma maior 
eficiência de que quando tomados individualmente. No ano passado isto foi 
feito quando cientistas americanos combinaram dois medicamentos diferentes 
para tratar melanoma em 53 pacientes: a droga Yervoy (ipilimumab, anti-
CTLA-4), aprovada para o uso no combate ao câncer desde 2011, e a recente 
nivolumab (anti-PD-1) foram usadas para bloquear a substância. Por ser 
recente, ainda não se conhece os seus efeitos.  
 
Fármacos que potencializem a inibição não somente das proteínas PD-1 com 
seus ligantes PD-L1, mas também com os outros ligantes da célula 
cancerígena são bemvindos. A questão aqui está centrada nos enormes 
custos financeiros e de tempo que pesquisas deste quilate custam à indústria 
farmacêutica. Como uma componente importante, co-adjuvante das técnicas 
mais precisas in vitro e in vivo desenvolvidas nos grandes centros de 
pesquisas, mas com bem menos custos financeiros e demanda de tempo, a 
pesquisa in silico aqui apresentada poderá auxiliar vários passos desta 
pesquisa farmacêutica, desde a predição de novos diagnósticos até a 
simulação do seu comportamento no alvo.  
 
Geralmente, em pesquisas farmacêuticas, o conhecimento das interações 
específicas de cada ligante é primordial para o estudo do comportamento do 
sítio ativo, tendo grande importância no entendimento dos processos 
biológicos para o desenvolvimento de novos medicamentos. Sabemos que 
uma metodologia que permita a caracterização das interações que ocorrem no 
sítio de ligação é extremamente importante, pois a distinção entre os grupos 
funcionais que são responsáveis por criar um maior conjunto de ligações 
favoráveis pode propiciar ajustes na estrutura do fármaco que levem a um 
melhor efeito do mesmo.  
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Dentro deste contexto, os métodos computacionais de química quântica 
utilizados neste trabalho são uma alternativa simples e eficiente para um maior 
entendimento de como o fármaco pembrolizumab funciona bloqueando as 
proteínas receptoras do nosso sistema imune, ajudando o sistema imunológico 
a fazer o que ele faz de melhor: detectar e combater as células cancerígenas.   
 
Neste sentido, esta tese representou um passo a mais para um melhor 
entendimento da atuação das drogas nos receptores imunológicos, podendo 
auxiliar no desenvolvimento de novas perspectivas no tratamento do câncer e 
de outras patologias patógena-dependente. Sem dúvidas, levando-se em 
conta o pequeno custo/benefício da operação, pesquisas in silico não só na 
oncologia clínica mas na medicina farmacêutica em geral, hoje tem um papel 
inicial importante no desenvolvimento de novos e eficientes fármacos 
terapêuticos (Fig. 5.2). 

 
 

 
 

Figura 5.2: A Farmacologia Medicinal in silico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 68 

REFERÊNCIAS 
 
Capítulo 1: 

[1 ] A. Einstein, Annalen der Physik, 17 (1905) 891; ibid, 49 (1916) 769-82. 

[2 ] M. Born and P. Jordan, Zeitschrift für Physik, 34 (1925) 858–888. 

[3 ] M. Born and W. Heisenberg, Zeitschrift für Physik, 33 (1925) 879–893.  

[4 ] M. Born, W. Heisenberg, P. Jordan, Zeitschrift für Physik, 35 (1926) 557-615. 

[5 ] W. Heisenberg, Zeitschrift für Physik, 43 (1927) 172-198. 

[6 ] E. Schrödinger, Annalen der Physik, 79 (1926), 361-376; ibid, 79 (1926), 
           489-527; ibid, 80 (1926), 437-490; ibid, 81 (1926), 109-113. 
 

[7 ] P.A.M. Dirac, Proc. Royal Society of London, A109 (1925) 642–653; ibid, A112 
(1926), 661–677; ibid, A113 (1927), 621641; ibid, A114 (1927), 243-265; ibid, 
A117 (1928), 610–624. 

 

[8 ] P.A.M. Dirac, The Principles of Quantum Mechanics, Oxford Univ. Press, 1930. 
 

[9 ] E. Schrödinger, What is Life, Cambridge Univ. Press, 1944. 

[10 ] O.T. Avery, C.M. MacLeod, M. McCarty, J. Exp. Medicine 79 (1944) 137-158. 

[11 ] J.D. Watson, F.H.C. Crick, Nature 171 (1953) 737-38. 

[12 ] M.H. Wilkins, A.R. Stokes and H.R. Wilson, Nature 171 (1953) 738-40. 

[13 ] R. Franklin and R.G. Gosling, Nature 171 (1953) 740-41. 

[14 ] F.H.C. Crick, J.D. Watson, Proc. Royal Society of London, 223 (1954) 80. 

[15 ] J.D. Watson, The Double Helix, Signet Books, New York, 1969. 

[16 ] F.H.C. Crick, What Mad Pursuit: A Personal View of Scientific Discovery,   
Basic Books, New York, 1988. 

[17 ] M.H. Wilkins, The Third Man of the Double Helix, Oxford Univ. Press, 2003. 

[18 ] L. Maddox, Rosalind Franklin, The Dark Lady of DNA, Harper, 2003. 

[19 ] L. Pauling and R.B. Corey, PNAS 39 (1953) 84-97. 

[20 ] F.H.C. Crick, Nature 227 (1970) 561. 

[21 ] F. Sanger, Biochem. J. 45 (1949) 563–74. 

[22 ] L. Pauling, R.B. Corey and H.R. Branson, PNAS 37 (1951) 235–40. 

[23 ] D.C. Hodgkin, Science, 150 (1965) 979–988.  

[24 ] J.C. Kendrew et al., Nature, 181 (1958) 662–666.  

[25 ] M.F. Perutz, Nature 167 (1951) 1053–1054.  

[26 ] C.C.F. Blake et al., Nature, 206 (1965) 757–761. 

[27 ] H.M. Berman, The Protein Data Bank, Nucleic Ac. Res. 28 (2000) 235–242. 
  

[28 ] RCSB Protein Data Bank: disponível em http:/ /www.rcsb.org/pdb/home/.  
 

[29 ] E. L. Albuquerque, U.L. Fulco, V.N. Freire, E.W.S. Caetano, M.L. Lyra and 
F.A.B.F. Moura, Phys. Rep. 535 (2014) 139-209.  

 



 69 

[30 ] E.L. Albuquerque, M.S. Vasconcelos, M.L. Lyra and F.A.B.F. de Moura, Phys. 
Rev. E 71 (2005) 021910  

 

[31 ] F.A.B.F. de Moura, M.L. Lyra and E.L. Albuquerque, J. Phys.: Condens. Matter 
20 (2008) 075109.  

 

[32 ] R.G. Sarmento, E.L. Albuquerque, P.D. Session Jr., U.L. Fulco and B.P.W. de 
Oliveira, Phys. Lett. A 373 (2009)1486-1491. 

 

[33 ] L.M. Bezerril, D.A. Moreira, E.L. Albuquerque, U.L. Fulco, E.L. de Oliveira and 

J.S. de Sousa, Phys. Lett. A 373 (2009) 3381-3385.  
 

[34 ] F.F. Maia Jr., V.N. Freire, E.W.S. Caetano, D.L. Azevedo, F.A.M. Sales and 
E.L. Albuquerque, J. Chem. Phys. 134 (2011) 175101.  

 

[35 ] J.I.N. Oliveira, E.L. Albuquerque, U.L. Fulco, P.W. Mauriz and R.G. Sarmento 
Chem. Phys. Lett. 612 (2014) 14-19.  
 

[36 ] J.I.N. Oliveira, E.L. Albuquerque, U.L. Fulco, P.W. Mauriz, R.G. Sarmento, 
E.W.S. Caetano and V.N. Freire, Europhys. Lett. 107 (2014) 68006.  

 

[37 ] M.O. Sales, M.L. Lyra, F.A.B.F. de Moura, U.L. Fulco and E.L. Albuquerque,  
J. Phys.: Condens. Matter 27 (2015) 035104.  

 

[38 ] M.L. de Almeida, J.I.N. Oliveira, J.X. Lima Neto, C.E.M. Gomes, U.L. Fulco, 
E.L. Albuquerque, V.N. Freire, E.W.S. Caetano, F.A.B.F. de Moura and M.L. 
Lyra, Appl. Phys. Lett. 107 (2015) 203701.  

 

[39 ] M.L. Almeida, G.S. Ouriques, U.L. Fulco, E.L. Albuquerque, F.A.B.F. de Moura 
and M.L. Lyra, Chem. Phys. 478 (2016) 48-54. 

 

[40 ] F.A.B.F. de Moura, M.L. Lyra, M.L. Almeida, G.S. Ouriques, U.L. Fulco and 
E.L. Albuquerque, Phys. Lett. A 380 (2016) 3559-3563.  

 

[41 ] E.L. Albuquerque, M.L. Lyra and F.A.B.F. de Moura, Physica A 370 (2006) 625-
631. 

 

[42 ] F.A.B.F. de Moura, U.L. Fulco, M.L. Lyra, F. Domínguez-Adame and E.L. 
Albuquerque, Physica A 390 (2011) 535-540.  

 

[43 ] G.A. Mendes, E.L. Albuquerque, U.L. Fulco, L.M. Bezerril, E.W.S. Caetano and 
V.N. Freire, Chem. Phys. Lett. 542 (2012) 123-127. 

 

[44 ] N.H. March and C.C. Mathai, Theoret. Chem. Acc., 125, (2009) 193–201.  
 

[45 ] Center for Drug Evaluation and Research, Food and Drug Administration - 
USA, Approved drugs 2013. 

 

[46 ] A.J. Thorley and T.D. Tetley, Pharmacology & Therap., 140 (2013) 176–85 
 

[47 ] H. Devalapally, A. Chakilam and M.M. Amiji, J. Pharm. Sci., 96 (2007) 2547 

 

Capítulo 2: 

[48 ] R. Hesketh, Introduction to Cancer Biology, Cambridge Univ. Press, 2013. 

[49 ] L. Pecorino, Molecular Biology of Cancer, 3rd Ed., Oxford Univ. Press, 2012. 

[50 ] R.A. Weinberg, The Biology of Cancer, 2nd Ed., Garland Science, 2006. 

[51 ] A.I. Holleb, The American Cancer Society Cancer Book, Doubleday, 1986. 



 70 

[52 ] G.M. Cooper, The Cancer Book, Jones & Bartlett Pub., 1993 

[53 ] L.B. Jorde, J.C. Carey, M.J. Bamshad, Medical Genetics, Elsevier, 2015.  

[54 ] A.K. Abbas, Cellular and Molecular Immunology, 8th Ed., Saunders, 2014. 

[55 ] A.M. Silverstein, A History of immunology, Academic Press, San Diego, 1989. 

[56 ] S.A. Rosenberg, P. Spiess and R. Lafreniere, Science 233 (1986) 1318-1321. 

[57 ] S.A Rosenberg, J.C Yang and N.P Restifo, Nat. Medicine 10 (2004) 909-915.  

[58 ] W. Zou, Nat. Rev. Cancer 5 (2005) 263-274. 

[59 ] P. T. Nghiem, S. Bhatia, E. J. Lipson et al., New England Journal of Medicine 
374 (2016) 2542-2552.  
 

[60 ] P. Armand, M. A. Shipp, V. Ribrag et al., J. Clin. Oncol. 34 (2016) 3733-3739. 
 
 

Capítulo 3: 

[61 ] B. J. Alder, T. E. Wainwright, J. Chem. Phys. 27 (1957) 1208. 
 

[62 ] D. C. Rapaport, The Art of Molecular Dynamics Simulation, Cambridge Univ. 
Press, 2004.  

 
[63 ]  T. Ikeda, K. Sakota, Y. Kawashima, Y. Shimazaki, H. Sekiya, J. Phys. Chem. 

A 116 (2012) 3816. 
 

[64 ] G. S. Grest, K. Kremer, Phys. Rev. A 33 (1986) 3628. 
 

[65 ]  M. Praprotnik, S. Poblete, K. Kremer, J. Stat. Phys. 145 (2011) 946. 
 

[66 ] Z. Zhang, I. Tsuyumoto, S. Takahashi, T. Kitamori, T. Sawada, J. Phys. Chem. 
A 101 (1997) 4163. 

 
[67 ] M. Sprik, M. L. Klein, J. Phys. Chem. 98 (1994) 9297. 
 

[68 ] H. Frauenfelder, S. G. Sligar, P. G. Wolynes, Science 254 (1991) 1598. 
 

[69 ]  S. Weiss, Nat. Struct. Mol. Biol. 7 (2000) 724. 
 

[70 ]  B. J. Alder, T. E. Wainwright, J. Chem. Phys. 33 (1960) 1439. 
 

[71 ] B. J. Alder, J. Chem. Phys. 40 (1964) 2724 
 

[72 ] J. M. Soler, E. Artacho, J. D. Gale, A. Garcia, J. Junquera, P. Ordejón, D. 
Sanchez-Portal, J. Phys.: Condens. Matter 14 (2002) 2745. 

 
[73 ] J. M. Kashmirian, A. Uhlherr, A. Dorin, D. G. Green, J. Comp. Chem. 33 (2012) 

1364. 
 

[74 ] Y. Handy, N. C. Yamaguchi, H. F. Schaefer, J. Chem. Phys. 84 (1986) 4481. 
 

[75 ] P. Hohenberg, W. Kohn, Phys. Rev. 136 (1964) B864. 
 

[76 ] N.L. Frazão, E.L. Albuquerque, U.L. Fulco, D.L. Azevedo, G.L.F. Mendonça, 



 71 

P. Lima-Neto, E.W.S. Caetano, J.V. Santana and V.N. Freire, RSC Adv., 2 
(2012) 8306-8322.  
 

[77 ] E.L. de Oliveira, E.L. Albuquerque, J.S. de Sousa, G.A. Farias, and F.M. 
Peeters, J. Phys. Chem. C 116 (2012) 4399-4407.  

 
[78 ] A.M. Silva, S.N. Costa, B.P. Siva, V. N. Freire, U.L. Fulco, E.L. Albuquerque, 

E.W.S. Caetano and F.F. Maia Jr, Crystal Growth & Design 13 (2013) 4844-
4851  

 
[79 ] S.G. dos Santos, J. Mendes Filho, V. N. Freire, E. W. S. Caetano and E. L. 

Albuquerque, J. Appl. Phys. 116 (2014) 124311.  
 

[80 ] E. Moreira, J. M. Henriques, D. L. Azevedo, E. W. S. Caetano, V. N. Freire and 
E. L. Albuquerque, J. Solid State Chem. 184, 921-928 (2011). 

 
[81 ] A.M. Silva, B.P. Silva, F.A.M. Sales, V. N. Freire, E. Moreira, U.L. Fulco, E.L. 

Albuquerque, F.F. Maia Jr., and E.W.S. Caetano, Phys. Rev. B 86, (2012) 
195201. 

 
[82 ] W. Kohn, Nobel Lecture, Rev. Mod. Phys. 71 (1999) 1253. 
 

[83 ] J. A. Pople, Nobel Lecture, Rev. Mod. Phys. 71 (1999) 1267. 
 

[84 ] W. Kohn, L.J. Sham, Phys. Rev. 140 (1965) A1133. 
 

[85 ] N. W. Ashcroft, N. D. Mermin, Solid State Physics, Saunders, 1976.   
 

[86 ] W. Koch, M. C. Holthausen, A Chemist's Guide to Density Functional Theory, 
2nd Edition, Wiley, 2001.  

 
[87 ] C. C. F. Blake, R. H. Fenn, A. C. T. North, D. C. Phillips, R. J. Poljak, Nature 

196 (1962) 1173. 
 

[88 ] J. C. Slater, Quantum Theory of Molecules and Solids, McGraw-Hill, New York, 
1965.  

 
[89 ] R. M. Martin, Electronic Structure: Basic Theory and Practical Methods, 

Cambridge University Press, 2004. 
 

[90 ] P. J. Stephens, F. J. Devlin, C. F. Chabalowski, M. J. Frisch, J. Chem. Phys. 
98 (1994) 11623. 

 
[91 ] D.W. Zhang and J.Z.H. Zhang, J. Chem. Phys., 119 (2003) 3599–3605. 

 
[92 ] R.F. da Costa, V.N. Freire, E.M. Bezerra, B.S. Cavada, E.W.S. Caetano, J.L. 

de Lima Filho, E.L. Albuquerque, Phys. Chem. Chem. Phys. 14 (2012) 1389-
1398  

 
[93 ] C.R.F. Rodrigues, J.I.N. Oliveira, U.L. Fulco, E.L. Albuquerque, R.M. Moura, 

E.W.S. Caetano, V.N. Freire, Chem. Phys. Lett. 559 (2013) 88-93.  
 

[94 ] J.X. Lima Neto, U.L. Fulco, E.L. Albuquerque, G. Corso, G. Corso, E.M. 
Bezerra, E.W.S. Caetano, R.F. da Costa and V.N. Freire, Phys. Chem. Chem. 
Phys. 17 (2015) 13092-13103.  



 72 

 

[95 ] K.B. Mota, J.X. Lima Neto, A.H. Lima Costa, J.I.N. Oliveira, K.S. Bezerra, E.L. 
Albuquerque, E.W.S. Caetano, V.N. Freire and U.L. Fulco, Comp. Theoret. 
Chem. 1089 (2016) 21-27. 

 
[96 ] G.S. Ouriques, J.F. Vianna, J.X. Lima Neto, J.I.N. Oliveira, P.W. Mauriz, M.S.  

Vasconcelos, E.W.S. Caetano, V.N. Freire, E.L. Albuquerque and U.L. Fulco,  
RSC Adv. 6 (2016) 56562-56570. 

 

Capítulo 4: 
 

[97 ] E. I. Buchbinder and A. Desai, Am. J. Clinical Oncology, 39 (2016) 98-106. 
 

[98 ] C. Viricel, M. Ahmed and K. Barakat, J. Mol. Graphics and Modelling, 57 (2015) 
131-142. 
 

[99 ] N. M. La-Beck, G. W. Jean, C. Huynh, S. K. Alzghari and D. B. Lowe, 
Pharmacotherapy, 35 (2015) 963-976. 
 

[100 ] P. Sharma and J. P. Allison, The future of immune checkpoint therapy. 
Science, 348 (2015) 56-61. 
 

[101 ] L. Corrales, V. Matson, B. Flood, S. Spranger and T. F. Gajewski, Cell 
Research, (2016) 1-13. 

 
[102 ] D. N. Khalil, E. L. Smith, R. J. Brentjens and J. D. Wolchok, Nat. Rev. Clin. 

Oncol., 13 (2016) 273-290. 
 

[103 ] J. Y. Lee, H. T. Lee, W. Shin, J. Chae, J. Choi, S. H. Kim, H. Lim, T. W. Heo, 
K. Y. Park, Y. J. Lee, S. E. Ryu, J. Y. Son, J. U. Lee, and Y. S. Heo, Nat. 
Commun. 7 (2016) 13354. 
 

[104 ] X. Cheng, V. Veverka, A. Radhakrishnan, L. C. Waters, F. W. Muskett, S. H. 
Morgan, J. Huo, C. Yu, E. J. Evans, A. J. Leslie, M. Griffiths, C. Stubberfield, 
R. Griffin, A. J. Henry, A. Jansson, J. E. Ladbury, S. Ikemizu, M. D. Carr and 
S. J. Davis, J. Biol. Chem. 288 (2013) 11771-11785. 
 

[105 ] C. R. Sondergaard, M. H. M. Olsson, M. Rostkowski, and J.H. Jensen, J. 
Chem. Theory Comput. 7 (2011) 2284–2295. 
 

[106 ] A. D. MacKerell, D. Bashford, M. Bellott, R. L. Dunbrack, J. D. Evanseck, M. J. 
Field, S. Fischer, J. Gao, H. Guo, S. Ha, D. Joseph-McCarthy, L. Kuchnir, K. 
Kuczera, F. T. Lau, C. Mattos, S. Michnick, T. Ngo, D. T. Nguyen, B. Prodhom, 
W. E. Reiher, B. Roux, M. Schlenkrich, J. C. Smith, R. Stote, J. Straub, M. 
Watanabe, J. Wiòrkiewicz-Kuczera, D. Yin and  M. Karplus, J. Phys. Chem. B, 
102 (1998) 3586-3616. 
 

[107 ] F. A. Momany and R. Rone, J. Comput. Chem. 13 (1992) 888–900. 
 

[108 ] S. Grimme, J. Comput. Chem. 27 (2006) 1787–1799. 
 

[109 ] H. Nishimura, M. Nose, H. Hiai, N. Minato and T. Honjo, Immunity 11 (1999) 
141-151. 
 



 73 

[110 ] G. Scapin, X. Yang, W. W. Prosise, M. McCoy, P. Reichert, J. M. Johnston, R. 
S. Kashi and C. Strickland, Nat. Struct. Mol. Biol. 22 (2015) 953-958. 
 

[111 ] M. A. Collins and R. P. Bettens, Chem. Rev. 115 (2015) 5607-5642. 
 

[112 ] K. S. Bezerra, J. I. N. Oliveira, J. X. Lima Neto, E. L. Aubuquerque, E. W. S. 
Caetano, V. N Freire and U. L. Fulco, RSC Adv. 7 (2017) 2817-2828. 
 

[113 ] J. X. Lima Neto, U. L. Fulco, E. L. Albuquerque, G. Corso, E. M. Bezerra, E. 
W. S. Caetano, R. F. da Costa and V. N. Freire, Phys. Chem. Chem. Phys. 17 
(2015) 13092-13103. 
 

[114 ] K. B. Mota, J. X. Lima Neto, A. H. Lima Costa, J. I. N. Oliveira, K. S. Bezerra, 
E. L. Albuquerque, E. W. S. Caetano, V. N. Freire and U. L. Fulco, Comp. 
Theor. Chem. 1089 (2016) 21-27. 
 

[115 ] Z. Na, S. P. Yeo, S. R. Bharath, M. W. Bowler, E. Balikçi, C. I. Wang, and H. 
Song, Cell Res. 27 (2017) 147-150. 
 

[116 ] S. Horita, Y.  Nomura, Y. Sato, T. Shimamura, S. Iwata and N. Nomura, Sci. 
Rep. 6 (2016) 35297. 
 

[117 ] U. Ryde and P. Söderhjelm, Chem. Rev. 116 (2016) 5520-5566. 
 

[118 ] K. Stierand and M. Rarey, ACS Med. Chem. Lett. 1 (2010) 540-545. 
 

[119 ] D. S. Shin, J. M. Zaretsky, et al., Cancer Discov. 7 (2017) 188-201. 
 

[120 ] J. M. Zaretsky, A. Garcia-Diaz, et al., N. Engl. J. Med. 375 (2016) 819-829. 
 

[121 ] N. A. Pabon and C. J. Camacho, Elife 6 (2017) e22889. 
 

[122 ] R. Pascolutti, X. Sun, J. Kao, R. L. Maute, A. M. Ring, G. R. Bowman and A. 
C. Kruse, Structure 24 (2016) 1719-1728. 
 

 

Capítulo 5: 
 

[123 ] A. Ribas, O. Hamid, A. Daud A, et al., J. Am. Med. Association 315 (2016) 
1600-1609. 

 
[124 ] J. M. Zaretsky, A. Garcia-Diaz, D. S. Shin et al., New England Journal of 

Medicine 375 (2016) 819-829.  
 

[125 ] S. A. Roberts and D. A.  Gordenin, Nat. Rev. Cancer 14 (2014) 786-800.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 74 

Anexo 1: 
 
Abstract do trabalho científico:  
 
E.L. Albuquerque, Ana Beatriz M.L.A. Tavares, J.X. Lima-Neto, L.R. da 
Silva and U.L. Fulco 
“A quantum biochemistry investigation of cancer immunotherapy”  
 
apresentado na reunião anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica 
(American Society for Clinical Oncology – ASCO 2017) ocorrida em junho de 
2017 em Chicago-IL, Estados Unidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 75 

 
 

 
 

A quantum biochemistry investigation of cancer immunotherapy  

 
E.L. Albuquerque, Ana Beatriz M.L.A. Tavares, L.R. da Silva,  

J.X. Lima-Neto and U.L. Fulco 
Department of Biophysics, UFRN, 59072-970, Natal-RN, Brazil 

 
 
Background 
Immunotherapy is a procedure to boost the patient's own immune system to fight diseases such 
as cancer. In some types of cancer, it has been found that the programmed cell death receptor 
PD-1 impedes the body's immune defenses from functioning at full strength. Therefore drugs, 
like pembrolizumab, which prevent the interaction between this protein and the T-cells, may be 
a key tool to avoid the onset of cancer tumors. 
 

Methods 
The aim of this work is to describe the interaction energies between the protein PD-1 and its 
drug inhibitor pembrolizumab by using a quantum biochemistry calculations, taking advantage 
of the X-ray crystal structure of the protein PD-1 in complex with its inhibitor. The protonation 
state of the drug was obtained using the Marvin Sketch code (Marvin Beans Suite). The 
optimization procedure was performed using the parametrization tool for organic molecules 
CHARMM (Chemistry at Harvard Macromolecular Mechanics). Afterwards, simulations within 
the density functional theory (DFT) framework were carried out by using the DMOL3 code to 
provide a detailed energy profile of the interactions between the inhibitor and the receptor. 
 

Results 
The interaction energy between each PD-1 molecule and the drug was calculated considering 
any significant attractive and repulsive drug’s amino acid residues. A search for an optimal 
binding pocket radius was done, looking for no significant variation in the total binding energy. 
The converged binding pocket radius was found to be 1.5 nm, comprising a total of 145 amino 
acids residues displayed in a BIRD (Binding site, Interaction energy and Residues Domain) 
graphic panel. Although it was observed few repulsive interactions, the attractive ones were 
predominant, pointing out to a strong inhibition of the programmed cell death receptor. 
 

Conclusions 
Immunotherapy is ranked nowadays as an important alternative to treat cancer. Among the 
drugs been tested, those blocking the protein PD-1 and its ligands have been considered an 
efficient way to trigger the T-cells. In this context, the computational method used in this work 
is a low cost efficient first step to unveil the drug’s amino-acids residues that play the most 
important role on the binding affinity of the receptor-ligand complex. 
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using immunotherapy technique  

 
Ana Beatriz M.L.A. Tavares, E.L. Albuquerque, L.R. da Silva, J.X. Lima-Neto, U.L. Fulco 
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Introduction 
The World Health Organization (WHO) labels cancer as one of the most pressing health challenges in the 
world. Every year, 14 million people around the world are diagnosed with cancer. Statistical data from the 
National Cancer Institute (NCI) show that one in two (three) men (women) will develop this disease. As a 
highlight of these scientific advances, immunotherapy-based treatment represents today a great 
revolution in cancer treatments. It is based on the immune checking point inhibitors which trigger the 
immune system to attack the cancer cells. Since their first reports, linked to the fight against skin cancer 
(melanoma) in 2011, researches in this area has developed at an impressive rate.  In some types of 
cancer, like the breast cancer, it has been found that the programmed cell death receptor PD-1 impedes 
the body's immune defenses from functioning at full strength. Therefore, new pharmaceutical drugs, like 
pembrolizumab (Keytruda), which prevent the interaction between this protein and the T-cells, may be a 
key tool to avoid the onset of this kind of cancerous tumors. 
Methodology 
The aim of this work is to describe the interaction energies between the protein PD-1 and its drug inhibitor 
pembrolizumab by using a quantum biochemistry calculations, taking advantage of the X-ray crystal 
structure of the protein PD-1 in complex with its inhibitor. The protonation state of the drug was obtained 
using the Marvin Sketch code (Marvin Beans Suite). The optimization procedure was performed using the 
parametrization tool for organic molecules CHARMM (Chemistry at Harvard Macromolecular Mechanics). 
Afterwards, simulations based on the density functional theory (DFT) framework within the molecular 
fractional with conjugate caps (MFCC) approach were carried out by using the DMOL3 code to provide a 
detailed energy profile of the interactions between the inhibitor and the receptor. 
Main Results 
The interaction energy between each PD-1 molecule and the drug was calculated considering any 
significant attractive and repulsive drug’s amino acid residues. A search for an optimal binding pocket 
radius was done, looking for no significant variation in the total binding energy. The converged binding 
pocket radius was found to be 1.5 nm, comprising a total of 145 amino acids residues displayed in a BIRD 
(Binding site, Interaction energy and Residues Domain) graphic panel. Although it was observed few 
repulsive interactions, the attractive ones were predominant, pointing out to a strong inhibition of the 
programmed cell death receptor. Besides, several biochemical aspects were analyzed, especially those 
related to the immune checking points. Our results show a great qualitative step for immunotherapy to 
become one of the standard tool in cancer therapy. 
Conclusions 
The biology of cancer is constantly changing. New genetic mutations appear as the tumor grows and 
spreads, providing new challenges for the treatment as well as for the development of additional therapies, 
with the immunotherapy been ranked nowadays as one of the most important alternatives. Although 
several drugs have been tested, those blocking the protein PD-1 and its ligands are considered to be an 
efficient way to trigger the T-cells. In this context, the computational method used in this work is a low 
cost efficient first step to unveil the drug’s amino-acids residues that play the most important role on the 
binding affinity of the receptor-ligand complex. No doubt, taking into account the small cost / benefit of the 
operation, in silico approach, not only in clinical oncology but also in pharmaceutical medicine in general, 
is an important initial role in the development of new and efficient cancer pharmaceutical drugs. 
Acknowledgements 
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During immunosurveillance, the immune system is capable to recognise and destroy 
tumour cells by the activation of the so-called immunological brakes, essential to 
avoid autoimmune events, creating barriers to T-cell activation and tumour rejection. 
One of the foremost inhibitory pathway is done by the protein PD-1, whose activation 
is exploited by several cancer types, including breast cancer, being considered 
nowadays an important novel therapeutic approach for treating cancer.  
 
Several immune checkpoint inhibitor antibodies are already approved by the FDA to 
bind the protein PD-1, disrupting its interaction with the PD-L1 and PD-L2 ligands, 
thereby attenuating inhibitory signals and augmenting the host anti-tumour response. 
Among them, the drug pembrolizumab, an immune checkpoint inhibitor antibody, is 
being widely used to efficiently blocks a protective mechanism on cancer cells, 
triggering the T-cells to destroy them.  
 
Our aim in this work is to describe the interaction energies between the protein PD-1 
and its drug inhibitor pembrolizumab, taking advantage of their X-ray crystal 
structure. The interaction energy between each PD-1 molecule and the drug was 
calculated in silico through quantum chemistry approaches considering any significant 
attractive and repulsive drug’s amino acid residues. Although it was observed few 
repulsive interactions, the attractive ones were predominant, pointing out to a strong 
inhibition of the programmed cell death receptor. Besides, several biochemical 
aspects were analyzed, especially those related to the immune checking points. Our 
results show a great qualitative step for immunotherapy to become one of the 
standard tool in cancer therapy. 
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Introdução 
Nos últimos anos, novas descobertas fizeram com que o uso do nosso próprio sistema 
imunológico para enfrentar doenças, a imunoterapia, apresentasse resultados surpreendentes 
na luta contra o câncer.  Ela inibe estratégias de escape do sistema imunológico promovidas 
pelo tumor, auxiliando  o sistema imune do próprio paciente a destruir as células cancerígenas. 
Além disso, verificou-se que essa abordagem terapêutica tem um perfil de efeitos colaterais 
diferente da quimioterapia/radioterapia, com notável melhora na qualidade de vida. A diferença 
entre o tratamento tradicional e este é que o primeiro busca "matar” o câncer interferindo no 
funcionamento da célula doente. A imunoterapia muda o ambiente que estava confortável para 
a célula tumoral, de forma que o tumor não cresça e se espalhe. 
 
Metodologia 
No câncer de mama, verificou-se que o receptor de morte celular  programado PD-1 impede 
que as defesas imunológicas do corpo funcionem com força total. Para se evitar isto novas 
drogas farmacêuticas, como o pembrolizumab, foram desenvolvidas para impedir a interação 
entre essa proteína e as células T. Dentro deste contexto, desenvolvemos uma simulação 
computacional baseada na bioquímica quântica para calcular as energias de interação entre o 
receptor PD-1 e seu inibidor, o pembrolizumab, aproveitando a estrutura de cristal de raios-X 
do PD-1 em complexo  com seu inibidor. O estado de protonação do medicamento foi obtido 
usando o código Marvin Sketch. O procedimento de otimização foi realizado utilizando a 
ferramenta de parametrização para moléculas orgânicas CHARMM (Chemistry at Harvard 
Macromolecular Mechanics). Posteriormente, foram realizadas simulações baseadas na teoria 
do funcional densidade usando o software DMOL3 para fornecer um perfil de energia 
detalhado das interações entre o inibidor e o receptor. 
 
Resultados 
A energia de interação entre cada molécula de PD-1 e o fármaco foi calculada considerando 
os seus resíduos mais significativos. Considerando uma região compreendendo um total de 
145 resíduos de aminoácidos, as interações atrativas foram predominantes, apontando para 
uma forte inibição do receptor PD-1. Além disso, foram analisados vários aspectos 
bioquímicos, especialmente os relacionados com os pontos de verificação imune. Nossos 
resultados mostraram que efetivamente a imunoterapia pode se tornar uma das ferramentas 
padrão na terapia do câncer de mama. 
 
Conclusões 
Embora várias drogas tenham sido testadas, aquelas que bloqueiam a proteína PD-1 e seus 
ligantes são considerados as mais eficientes para liberar as células T. O método 
computacional utilizado neste trabalho caracteriza uma etapa importante de baixo custo para 
desvendar os resíduos de aminoácidos que desempenham o papel mais importante na 
afinidade de ligação do complexo receptor-inibidor, levando ao desenvolvimento de novas e 
eficientes drogas farmacêuticas contra o câncer. 
 
Financiadores: CAPES e CNPq. 
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ABSTRACT

Much of the recent excitement in the cancer immunotherapy approach has been generated by the recognition that immune
checkpoint proteins, like the receptor PD-1, can be blocked by antibody-based drugs with profound effects. Promising clinical
data have already been released pointing to the efficiency of the drug pembrolizumab to block the PD-1 pathway, triggering
the T-lymphocytes to destroy the cancer cells. Thus, a deep understanding of this drug/receptor complex is essential for the
improvement of new drugs targeting the protein PD-1. In this context, by employing quantum chemistry methods based on the
Density Functional Theory (DFT), we investigate in silico the binding energy features of the receptor PD-1 in complex with
its drug inhibitor. Our computational results give a better understanding of the binding mechanisms, being also an efficient
alternative towards the development of antibody-based drugs, pointing to new treatments for cancer therapy.

Introduction
The World Health Organization (WHO) labels cancer as one of the most pressing health challenges in the world. Statistical data
from the National Cancer Institute (NCI) show that one in two (three) men (women) will develop this disease. Cancer is a
leading cause of death, accounting for over 8.8 million casualties and 14.1 million cases diagnosed worldwide in 2015, numbers
that are expected to increase in the coming years1. It is characterized by an uncontrolled growth of cells in the body, with the
potential to invade or spread to its other parts with the formation of metastases. It is induced by mutations in the genome of
a cell population, which changes the normal function of various classes of protein families, such as cytokines, cell surface
receptors, signal transducers and transcription factor, making it one of the most difficult and complex disease to treat2–4. The
more widely the cancer spreads, the harder it becomes to eradicate. In 2013, oncology was ranked on the top therapeutic class
by worldwide sales, amounting to $73 billion5. However, though highly expensive, the treatment suffers several fails due to a
defense mechanisms developed by some malignant cells, mainly those related to the activation of drug resistance processes6.

Although these mutations provide a selective vantage to populations of cancer cells, they also increase their divergences from
the normal one, which can allow the recognition by the immune system cells, such as the T lymphocytes (T cells) and B cells7.
Nevertheless, tumors also evolved to deceive immune cells, including the ability to activate co-inhibitory signaling pathways on
T cells by immune checkpoint proteins, such as the cytotoxic T-lymphocite protein 4 (CTLA-4) and the programmed cell death
protein 1 (PD-1), leading to a state of immune tolerance8, 9.

The molecular identification of cancer antigens helped the creation of new approaches for effective therapies, giving rise to
a new era of treatment in which our own immune system evade the block created by malignant cells and fights against them.
Among these new treatments, the immune checkpoint therapy has been clinically validated as an effective treatment for many
cancer types10. The blockade of the ligand-receptor interaction of these immune checkpoint molecules can directly increase
the function of the T-cells, whereas it has been shown as a way to release the immune system to unleash anti-tumor immune
response11.

The receptor PD-1 (Pdcd1 gene on chromossome 2) is an immune cell-specific surface inhibitor, mainly expressed in the
late effector phase on activated CD4+/CD8+ T cells, B cells, monocytes, natural killer T cells, and antigen-presenting cells
(APC), including dendritic cells12–14. It is a transmembrane glycoprotein of the Ig superfamily, accounting for 288 amino-acids,
displaying four domains including a single V-set immunoglobulin superfamily (IgSF) domain, a stalk, a transmembrane
domain and a cytoplasmic domain, which contains two tyrosine-based immunoreceptor signaling motifs: the inhibitory motif
(ITIM) and the switch one (ITSM)15, 16. Due to its relevance for immune system maintenance, a number of crystallographic



structures have been published related to the human extracellular domain of PD-1, in apo form or bound to several ligands,
making possible to recognize its overall structural architecture17–19. A comparison among them allow us to describe the PD-1
extracellular domain in a canonical IgV-type topology containing a β -sandwich arrangement formed by front and back β -strand
faces of interacting domains, GFCC’ and ABED β -sheets, respectively (for a review see Ref. 20).

Together with its ligants PD-L1/PD-L2, the receptor PD1 form a family of immune checkpoint proteins that act as co-
inhibitory factors, which can halt or limit the development of the T cell response. Through interactions with them, the protein
PD-1 affects negatively the function of the T and B cells by inhibiting their immune check, ensuring that the immune system is
activated only at the appropriate time in order to minimize the possibility of chronic autoimmune inflammation, leading to a
decrease of the cytokine production and antibody formation. On the other hand, tumor cells exploit this immune-checkpoint
pathway as a mechanism to evade detection and inhibit the immune response, preventing the immune system from killing
cancer cells. Many types of cells can express PD-L1, including tumor cells and immune cells after exposure to cytokines, while
PD-L2 is expressed mainly on dendritic cells in normal tissues, making the PD-1/PD-L1 interaction more suitable to cancer
therapies21. Thus, the search for antibodies that block the interaction between the receptor PD-1 and its ligands has been seen
as a major therapeutic advancement in oncology, once it shows response often durable without causing serious toxicity effects
in most people22.

Currently, a number of cancer immunotherapy agents that target the PD-1 receptor have been developed. Among them, two
antibody-based agents targeting PD-1 were approved by the US Food and Drug Administration (US-FDA) and other agencies
around the world, namely the nivolumab and pembrolizumab drugs. Pembrolizumab is a humanized monoclonal antibody,
belonging to the immunoglobulin IgG4 subclass with potential immune checkpoint inhibitory and antineoplastic activities.
Upon administration, it blocks the interaction between the programmed cell death protein PD-1 on T cells with its ligands
which results in the activation of T-cell-mediated immune responses against tumor cells23. It was the first anti-PD-1 agent to
be approved by the FDA, being nowadays used to treat some cancer types where cells express PD-L1, including advanced
melanoma, advanced non-small cell lung cancer (NSCLC), recurrent or metastatic head and neck squamous cell carcinoma,
classical Hodgkin lymphoma (cHL), and counting, the list being increasing with the release of new clinical trials24.

Although these antibodies are associated with substantial benefits, the immune checkpoint blockade can lead to inflammatory
side-effects. Besides, there is a necessity for new drugs targeting PD-124, 25. Thus, obtain a deep understanding of the human
PD-1/therapeutic antibody complex is essential for our knowledge about its inhibition mechanism and the design of improved
anti-PD-1 therapeutics. In this sense, it has been shown that patients making use of pembrolizumab has presented better results
and fewer side-effects than those using the nivolumab drug, turning the former a suitable candidate to provide new compounds
based on its structure.

To push this field forward, we intend here to investigate the pembrolizumab recognition surface on PD-1 under a quantum
mechanical-based point of view. Our main goal is the supply of enough information at the binding interface that substantially
contribute to the affinity and specificity between the receptor (PD-1) and the therapeutic antibody (pembrolizumab). For this
task, we take into account the crystallographic structure of the antigen-binding fragment (Fab) of pembrolizumab in complex
with the extracellular domain of human PD-1 (PD-1ECD) determined at a resolution of 2.00 Å26, as depicted in Fig. 1, with the
structural segments of the receptor PD-1 labeled with different letters. Afterwards, it is submitted to a fragmentation scheme
based on the molecular fractionation with conjugate caps (MFCC) method27, 28. Our results are the first attempt to outline the
pembrolizumab/PD-1 interaction based in quantum mechanics, given an individual residue-residue interaction energy, which
could be useful for the development of new pharmaceutical drugs targeting PD-1, and a key tool to avoid the onset of a number
of cancerous tumors.

Results
The programmed cell death protein 1 (PD-1) is an important regulator for the immune tolerance and T cell exhaustion, being
recently emerged as a key target in the treatment of several types of cancer. It is expressed after the T cell activation and binds
to the ligants PD-L1 and PD-L2, suppressing immune response against autoantigens and playing an important role in the
maintenance of peripheral immune tolerance13. However, the ligant PD-L1 is often overexpressed in different tumor including
lymphoma, melanoma, non-small-cell lung cancer and other types, making the PD-1/PD-L1 signaling pathway crucial in
dampening the immune surveillance of the tumor29.

In this context, the target of the PD-1/PD-L1 interaction with monoclonal antibodies has demonstrated to be an important
strategy for the control and eradication of several types of cancers. The treatment with pembrolizumab was approved by
US-FDA in 2014 for advanced melanoma, and recently it has also been approved to an increasing number of cancer types, such
as Hodgkin lymphoma and non-small-cell lung cancer. It is believed that the weak frequency in humans and the induction of
cell activation, characteristics of the members of IgG4 subclass, are some of the main basis for the success of this therapeutic
compound23. As we can see from Fig. 2, the pembrolizumab recognition surface on PD-1 is filled by intermolecular direct and
water-mediated hydrogen bonds (HBs and wHBs, respectively), non-conventional hydrogen bonds (nHBs), salt bridges (SB)
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Figure 1. (color online) Structural representation of the antigen-binding fragment (Fab) of pembrolizumab (PDB ID:5GGS)
in complex with the extracellular domain of human PD-1 receptor. Here, HC and LC means heavy-chain and light-chain,
respectively.

and hydrophobic contacts. Therefore, mapping the relevant interactions among the pembrolizumab/PD-1 surface complex is
highly important to the rationale drug development of new compounds.

In this work, we employed the MFCC/DFT scheme to assess the relative energetic contribution of the individual as well as
pair-interaction contribution of each residue from the pembrolizumab/PD-1 complex. From now on we will describe all the
steps in this recognition process.
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Figure 2. (color online) Interaction patterns of pembrolizumab/PD-1 recognition surface involving the amino-acid residues
and the water molecules. (a) and (b) heavy-chain (HC) residues; (c) light-chain (LC) residues.

Pembrolizumab/PD-1 recognition surface
Through a structural analysis of the binding site, 408 pair of interactions were detected within a range of 8.0 Å. Figure 3 shows
the sum of all interaction energies from each individual residue of the pembrolizumab drug (Ri), taking into account a dielectric
constant ε = 20 (ε20) and 40 (ε40) depicted in Figs. 3a and 3b, respectively. One can note that only two residues (one residue)
in the pembrolizumab heavy-chain (HC) energy spectrum are (is) repelled in ε = 20 (ε = 40), while four (three) residues are
repelled in its light-chain (LC) one, namely: Y 32HC (ε20: 0.04 kcal mol−1; ε40: -0.10 kcal mol−1), R98HC (ε20: 1.80 kcal
mol−1; ε40: 0.85 kcal mol−1), G33LC (ε20: 0.008 kcal mol−1; ε40: -0.04 kcal mol−1), Y 57LC (ε20: 6.06 kcal mol−1; ε40: 6.17
kcal mol−1), G61LC (ε20: 0.01 kcal mol−1; ε40: -0.002 kcal mol−1) and H94LC (ε20: 0.82 kcal mol−1; ε40: 0.64 kcal mol−1).
For instance, the energy value 0.04 kcal mol−1 calculated for Y 32 (HC and LC designated residues, respectively) represents the
sum of the binding energies of the four amino-acids that compose the receptor PD-1 and are within a radius distance of 8.0 Å
from it, namely: K78, P89, K131 and A132. Thus, one can see that the repulsive energies are almost insignificant, excluding
the residue Y 57 that shows the highest one for both dielectric constant values ε20 and ε40.

All other residues shown attractive interactions (negative energies), with the most intense one being observed for the
heavy-chain amino-acids Y 33HC (ε20: -23.32 kcal mol−1; ε40: -22.84 kcal mol−1), Y 101HC (ε20: -18.49 kcal mol−1; ε40: -18.07
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Figure 3. (color online) Energy profile for each pembrolizumab amino-acid residues in recognition surface. (a) This figure
represents the sum of interaction energies of the pembrolizumab residues with each amino-acid from PD-1 within a radius of
8.0 Å, using the dielectric constant ε20. (b) The same for ε40. Blue solid line represents the heavy-chain energy spectrum, while
the green dashed line is used to depict the light-chain one.

kcal mol−1), R102HC (ε20: -21.58 kcal mol−1; ε40: -20.03 kcal mol−1) and F103HC (ε20: -13.91 kcal mol−1; ε40: -13.62 kcal
mol−1), and light-chain residues Y 36LC (ε20: -7.41 mol−1; ε40: -7.16 kcal mol−1), E59LC (ε20: -11.69 kcal mol−1; ε40: -9.69
kcal mol−1) and S95LC (ε20: -6.99 kcal mol−1; ε40: -6.85 kcal mol−1).

Pembrolizumab heavy-chain/PD-1 receptor interaction energy
Among the 408 residue-residue pairs analyzed here, 260 were pembrolizumab heavy-chain /PD-1 interactions. It is a reflection
of the proximity between the HC/LC pembrolizumab with the receptor PD-1 represented in crystallographic structures, where
pembrolizumabFab heavy-chain fragment is closer to the PD-1 receptor than the light-chain one26, 30. Besides a higher number
of pairs, the sum of the energetic interaction between the pembrolizumab heavy-chain and the PD-1 receptor amino-acids shows
also the higher value, accounting for -142.50 kcal mol−1 (-138.33 kcal mol−1) for the dielectric constant ε20 (ε40).

Although Y 33HC has been shown to be the most energetic pembrolizumab amino-acid residue, it only interacts with 15
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residues from the PD-1 receptor. Figure 4a depicts the highest interaction energies calculated to Y 33HC/PD-1 residues. As one
can see, the strongest energy of Y 33HC is mainly related to its binding with three residues: K78 (ε20: -12.42 kcal mol−1; ε40:
-11.99 kcal mol−1), Q88 (ε20: -4.45 kcal mol−1; ε40: -4.51 kcal mol−1) and P89 (ε20: -3.17 kcal mol−1; ε40: -3.15 kcal mol−1).
Meanwhile, Y 101HC, R102HC and Y 103HC are involved with 23, 30 and 21 pairs, respectively. As shown in Fig. 4b, Y 101HC
has its most intense interaction with the residue K78 (ε20: -9.43 kcal mol−1; ε40: -8.92 kcal mol−1), being followed by the
residue T 76 (ε20: -4.82 kcal mol−1; ε40: -4.71 kcal mol−1). The residue R102HC does not show a strong individual interaction
with none of the PD-1 residues (Fig. 4c), its high binding energy being due to a number of minor energies contributions,
including those from the residues A132 (ε20: -3.84 kcal mol−1; ε40: -3.44 kcal mol−1), I126 (ε20: -2.71 kcal mol−1; ε40: -2.87
kcal mol−1), K78 (ε20: -2.43 kcal mol−1; ε40: -3.12 kcal mol−1) and N66 (ε20: -2.53 kcal mol−1; ε40: -2.17 kcal mol−1).
Similar to R102, Y 103HC binding energy is composed by the sum of a number of small interactions (Fig. 4d), with the strongest
being associated with the residue V 64 (ε20: -3.49 kcal mol−1; ε40: -3.49 kcal mol−1).

Figure 4. (color online) Graphical panel presenting the most relevant interactions involving the pembrolizumab heavy-chain
residues. (a) Y 33 and Y 35; (b) R99, D100 and Y 101; (c) R102 and (d) F103, M105 and D108, respectively.

Figure 5a displays how close the residues Y 33HC, Y 101HC, R102HC and Y 103HC are to the PD-1 receptor. Analyzing it
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one can understand the reason why these amino-acids present some of the largest number of pair-interaction and binding
energies. All of them are involved in a network of hydrogen bonds with the PD-1 residues from CC’FG β -strands and some of
its loops, mainly those belonging to the C’D loop, which was described to intrude into the complementary determining region
(CDR) of the pembrolizumab drug, a variable portion present in some igG molecules responsible for the recognition of specific
antigens30. Figure 5b depicts some of these interactions, starting with the residue Y 33HC. Here one can see that it forms two
direct hydrogen bonds with the residues K78 charged amine group and Q88 side-chain oxygen. Besides, the residue Y 33HC
also makes a water-mediated hydrogen bond with the K78 carbonyl group of the main-chain, and is involved in non-polar
contacts with P89. The two hydrogen bonds between the residues Y 33HC-K78 give the major contribution to their high energy.

Figure 5. (color online) Intermolecular interactions of the most energetic pembrolizumab heavy-chain residues. (a) Structural
representation of the residues Y 33HC, Y 101HC, R102HC and F103HC within the PD-1 binding site. (b)-(f) Interaction of these
amino-acids with the most relevant residues of the receptor PD-1, respectively. Dashed lines in light blue (purple) (marine)
represent direct (water-mediated) (non-conventional) hydrogen bonds, and the green lines represent σ -π interactions.

The residues Y 101HC, R102HC and Y 103HC interaction network is shown in Fig. 5c, 5d and 5e. Figure 5c depicts 3 directs,
2 water-mediated and 1 non-conventional hydrogen bonds. The strongest interaction of this residue is related to the pair
Y 101HC-K78, where it creates a direct hydrogen bond with charged side-chain amine and a non-conventional hydrogen bond
with amine of the main-chain. Three hydrogen bonds are formed with the residue T 76, two with its oxygen atoms (carbonyl
and hydroxyl) and a water-mediated with the hydroxyl group. It is also involved in one wHB with the residue Y68 side-chain
hydroxyl and in some non-polar contacts with the residues D77 and N66. The residues R102HC and Y 103HC are mainly
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involved in weak interactions. The latter form a σ -π interaction with the residue V 64, a non-conventional hydrogen bond with
the residue P83 and some non-polar contacts with the residues L128 and D85, while the former makes hydrogen bonds with
A132 oxygen atom and N66 side-chain nitrogen, besides non-conventional hydrogen bonds with the side-chain of the residues
I126 and K78.

The MFCC scheme yields not only the individual pembrolizumab/PD-1 interactions but also important information from
the pair-interactions that could be otherwise missing, namely: R99HC-D85 (ε20: -9.75 kcal mol−1; ε40: -7.43 kcal mol−1),
Y 35HC-S87 (ε20: -2.13 kcal mol−1; ε40: -2.08 kcal mol−1), M105HC-K131 (ε20: -6.61 kcal mol−1; ε40: -6.06 kcal mol−1), and
D108HC-K131 (ε20: -6.56 kcal mol−1; ε40: -4.82 kcal mol−1).

The residues M105HC and D108HC make hydrogen bonds with the residue K131. The main-chain oxygen carbonyl of
M105HC makes a direct hydrogen bonds with the charged amine of this lysine residue, while the residue D108 is engaged in a
water-mediated hydrogen bond with the same molecular group, yet presenting its negatively charged carboxyl group (D108)
in a closer distance to positively charged amine group (see Fig. 5f). The pair Y 35HC-S87 binding energy is governed by a
hydrogen bond formed between the hydroxyl group of this tyrosine residue (Y 35HC) and the main-chain carbonyl from S87.
The pair R99HC-D85 is described for some authors as the only salt bridge formed between the pembrolizumab drug and the
PD-1 receptor26, 30.

Pembrolizumab light-chain /PD-1 receptor interaction energy
The pembrolizumab light-chain is a little more distant of the PD-1 receptor than the heavy-chain one, as it can be inferred from
its contribution to the total binding energy (ε20: -44.67 kcal mol−1; ε40: -47.75 kcal mol−1), as well as from the number of
pairs formed with the receptor (148). This is consistent with previous crystallographic results25, 26. According to Fig. 6, the
most intense binding energies for the LC amino-acids is associated to the pair E59LC-K131 (ε20: -11.90 kcal mol−1; ε40: -9.70
kcal mol−1), being followed by the pairs S95LC-S87 (ε20: -6.00 kcal mol−1; ε40: -5.83 kcal mol−1), Y 53LC-K131 (ε20: -4.15
kcal mol−1; ε40: -4.05 kcal mol−1), R96LC-R86 (ε20: -1.47 kcal mol−1; ε40: -2.62 kcal mol−1), and Y 36LC-E84 (ε20: -2.62 kcal
mol−1; ε40: -2.48 kcal mol−1).

Figure 6. (color online) Graphical panel depicting the most relevant interactions involving the pembrolizumab light-chain
residues Y 34, Y 36, Y 53, Y 57, E59, E95, R96 and D97.

Figure 7 depicts some interactions made by the pembrolizumab light-chain residues linked to the PD-1 receptor. As one
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can see, the residue Y 36LC is surrounded by some charged residues (E84, D85 and R86) from the PD-1 receptor (Fig. 7a).
However, it only makes a single direct hydrogen bond with the main-chain carbonyl of the residue E84, all the other interactions
being non-conventional hydrogen bonds (P83 and R86), and water-mediated hydrogen bonds. It would be inconsistent with
the position occupied by this residue among the most energetic one of the pembrolizumab light-chain, if the number of pairs
formed with Y 36LC (10) would not overcome it. The residue making the biggest number of pair-interaction is Y 34LC, namely
19. Notwithstanding, the residue Y 34LC shows a binding energy less than the Y 36LC one, due to an unfavorable interaction with
the residue F63 (ε20: 5.27 kcal mol−1; ε40: 5.30 kcal mol−1).

Figure 7. (color online) Intermolecular interactions of the most energetic pembrolizumab light-chain residues. (a) Interaction
of the residue Y 36 with the most relevant residues of the receptor PD-1. (b) The same for the residues E59 and S95. Dashed
lines in light blue (purple) (marine) represent direct (water-mediated) (non-conventional) hydrogen bonds.

Although only five pair-interactions were calculated with the residue S95LC within a radius of 8.0 Å, it shows one of the
highest interaction energies of the drug’s light-chain. Similar to the residue Y 36LC, the majority of the surrounding residues
make weak interactions, excluding S87 which forms a water-mediated hydrogen bond through the hydroxyl group from both
side-chains (see Fig. 7b). It is also important to notice the attractive binding energy found to the R96LC-R86 pair, even with the
positively charged guanidine group from both amino-acids, assuming a conformation where they are very close. These two
arginine residues are in a T-shaped stacking interaction, which favors an attractive bind30. Finally, the E59LC-K131 pair forms
the second salt bridge of the complex drug/receptor, depicting the highest individual interaction energy in the drug’s light-chain.
This interaction is due to the negatively charged carboxyl group of the residue E59LC, and the positively charged amine of the
residue K131 side-chain. It gives us the idea of the dynamic process which govern the interaction between the pembrolizumab
Fab fragment and the extracellular region of the PD-1 receptor, such as the formation of a new salt bridge between the residues
D108HC-K131 whose opposite charges from the side-chain are very close (3.6 Å).

For completeness, we display in Fig. 8 the electrostatic potential isosurface with projected electron densities for the
pembrolizumab amino-acids bound to some of the most important residues at the binding pocket site.
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Figure 8. (color online) Electrostatic potential isosurfaces with the projected electron densities for some pembrolizumab
residues interacting with the most attractive residues of the receptor PD-1.

Total binding energy
To evaluate the binding interaction energies through fragment-based quantum mechanics method, it is important to take into
account every significant attractive and repulsive amino-acid residue which can influence this mechanism. Therefore, instead
of taking an arbitrary region of the binding site, we performed a search for an optimal binding pocket radius (r) in which a
variation less than 10% of the sequential pocket radius could be observed after a radius increase. For this task, the binding
pocket radius r is varied from 2.0 Å (-32.04 kcal mol−1 for ε = 20 and -27.29 kcal mol−1 for ε = 40) to 8.0 Å (-187.17 kcal
mol−1 for ε = 20 and -186.08 kcal mol−1 for ε = 40) in order to determine the best value of r, found to be 6.0 Å corresponding
to an energy of -179.94 (-179.60) kcal mol−1 for ε = 20 (40), from which the convergence was achieved (see Fig.9). This result
is in agreement with previous works, stating that after 6.0-7.0 Å the molecular interactions are weak31, 32.

Discussion
Cancer immunotherapy research is trying to overcome the cancer’s ability to resist the immune responses by stimulating the
body’s own mechanisms to remain effective against the disease. Early clinical results using blocking agents against the human
cell surface receptor PD-1 and its ligants PDL-1 and PDL-2, point to unprecedented rates of long lasting anti-tumor activity
in patients with metastatic cancers of different histologies33. From the pharmaceutical point of view, however, the clinical
development of the PD-1 pathway blockers requires an understanding of the signals that induce expression of its ligands within
the tumor.

However, there are some patients showing resistance to the blockage of the receptor PD-134. Over stimulation of immune
responses, on the other hand, may lead to damage normal, healthy tissue. Therefore, to be more efficient, the design and
production of such a pharmaceutical drug require a precise knowledge not only of its biochemical structure, but also its binding
mechanism with the receptor PD-1, leading to a better understanding of how this complex influences the cancer tumor and
its anti-angiogenesis therapies as well as its microenvironment. Computational tools based on quantum chemistry may be a
promising step in this route, further increased by combination with other anti-cancer therapies.

Within this context, we presented here an in silico quantum biochemistry calculation of the electronic structure of the
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Figure 9. (color online) The total interaction energy as a function of the binding pocket radius r calculated using the GGA
functional B97D. Pairs of amino-acids responsible for the regions of steepest negative and positive variation are highlighted.

complex pembrolizumab Fab drug/PD-1 receptor in order to map its recognition surface, searching for the binding interactions
that stabilize it. The quantum MFCC approach used here is a route to investigate accurately large biological systems with
low computational cost, and has been applied previously to describe molecular interactions at the quantum level related to
the collagen stability35, central nervous system disorders36, and breast cancer37, to cite just a few. There is no other quantum
mechanical study relating the binding of the pembrolizumab drug at the PD-1 receptor, albeit its high pharmaceutical relevance.

After a convergence study on the size of the binding pocket sphere, we have considered all ligand-residue interactions within
a pocket radius of 8.0 Å from the ligand. In addition, we have established the residues that play the most important roles on the
binding affinity, namely: Y 33HC > R102HC > F103HC >Y 101HC > E59LC >M105HC >N52HC >Y 36LC > S95LC >D104HC.
We also highlighted the energetic and structural differences between the pembrolizumab’s heavy-chain and light-chain besides
unveiling the relevance to take into account the water molecules and weak interactions in the design of this therapeutic
compounds. The strong attractive character observed in the amino-acid residues Y 101HC, R102HC, F103HC, D104HC, M105HC
and D108HC could give the base for the development of an improved drug targeting the PD-1/PD-L1 pathway by activating
an immune resistance mechanism in response to endogenous anti-tumor activity, avoiding an immunosuppressive tumor
microenvironment. It is also remarkable the relevance of the residues K78, D85, P89, I126 and L128 of the receptor PD-1.
These amino-acids have been shown making pairs with almost all pembrolizumab residues, and mutational studies have
displayed their relevance to the PD-1/ligand interaction38.

Some of these residues binding energies spectra are consistent with previous experimental studies26, 39. Our results show
also that in the Pembrolizumab/PD-1 complex, the residue D85 is associated with the strongest interaction energy regime,
forming pairs with the residues R99HC and Y 36LC through a salt bridge and hydrophobic contacts, respectively, while the
residue R86 has no interaction whatsoever with any of the residues from the ligand, in agreement with the experimental results30.
As shown by Fessas et al.40, one of the most relevant structural aspect of the Pembrolizumab/PD-1 complex is the interaction of
the former with residues from the C’D loop of PD-1 (amino-acids P83-S93), emphasized in our previous section (Results),
excluding the amino-acids D100HC, Y 101HC, Y 53LC, Y 57LC and E59LC, commonly showing one energetically relevant pair.
These achievements confirm the relevance of this loop for anchoring Pembrolizumab and, likely, its ligand-based compounds.

Despite the absence of mutation experimental results, outcomes based on the crystallographic structures of the PD-1 protein
mutants bound to the receptors PD-L1 and PD-L2 could be an useful background to understand the energetic behavior depicted
in this work. Recently, Lázár-Molnár performed a mutagens study taking into account the wild-type human PD-1 receptor
and a mutant form of the protein A132L41. Mutation of the amino-acids K78A in both proteins (wild-type and mutant) was
responsible for the complete loss of the PD-L1 and PD-L2 interaction bind energy. Notwithstanding, K78, a residue from
the C’ strand, is seen forming strong interaction pairs with a number of amino-acids from the Pembrolizumab, including the
most energetic heavy-chain residues Y 33HC, D100HC, Y 101HC, R102HC and F103HC. Also, although the amino-acid I126
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makes non-conventional hydrogen bonds only with the heavy-chain residue R102HC, it is responsible for one of its strongest
interaction energies. Meanwhile, the residues I134, L128 and E136, although not presenting a large number of energetically
strong pairs, are related to R102HC and Y 103HC, which are the second and third most energetic Pembrolizumab heavy-chain
residues, thus defining, along with the residue I126, a region of stabilization of the ligand. Taken together, it becomes clear the
relevance of these residues for the inhibition mechanism of the Pembrolizumab.

To close this section, we would like to propose two pharmacophores that may be useful for the rational design of ligands
targeting the receptor PD-1, looking for the development of antibody-based drugs. As one can note, the Pembrolizumab/PD-1
binding surface is mainly governed by a set of hydrophobic contacts strengthened by strong hydrogen bonds. Five residues
from the PD-1 receptor can be observed to form two hot-spots required for the inhibition of the PD-1/PD-ligands. The first one
is in the C’D loop and C’ sheet, while the second one is in the FG loop and F sheet, respectively. The former is composed
by the residues K78, D85 and P89, with their most distinctive feature being the steric complementarity between the residue
K78 and the hydrophobic/hydrophilic heavy-chain amino-acids Y 33HC, Y 101HC, R102HC and F103HC. They are coupled to
flexibilize the C’D loop, permitting the residue D85 to interact with the light-chain amino-acids S36LC and S95LC. This pocket
is ruled by hydrogen bonds and is, likely, one of the first docking points on the PD-1 surface due to its more external position,
when compared to other motifs. The latter is located just nearby and has a most hydrophobic character, being composed by
the residues I126 and L128. These residues are seen to accommodate the heavy-chain amino-acids R102HC and F103HC by
anchoring them through hydrophobic interactions and non-conventional h-bonds. These proposed pharmacophores should
provide a solid point for the design of new antibodies or small molecules targeting the receptor PD-1.

In summary, we have provided a quantum mechanics description of the Pembrolizumab/PD-1 complex at a molecular
and energetic level by decomposing both proteins into amino-acid fragments and calculating the residue-residue interaction
pair through an MFCC-based method within the density functional theory framework. The use of quantum mechanics in our
calculations provided a good characterization of important molecular features by including an accurate electronic description
and enhancing the differences of interaction intensity among the amino-acid pairs. Since Pembrolizumab has shown great
improvement in the treatment of several cancer types, our results could favor the development of new compounds targeting the
PD-1/PD-ligands, in special those based on the hot-spots, by avoiding structural features which are in minor relationship with
this binding scenario. Notwithstanding, the quantum chemistry computational methods used in this work emerged as a simple
and efficient alternative to unveil the drug’s amino-acids residues that play the most important role on the binding affinity of the
receptor-ligand complex. No doubt, taking into account the small cost / benefit of the operation, in silico approach, not only
in clinical oncology but also in pharmaceutical medicine in general, is an important initial step toward the development of
efficient cancer pharmaceutical drugs.

Methods
The calculations performed in this study have taken full advantage of the first X-ray crystal structure of human programed cell
death protein 1 (PD-1) solved in complex with a Fab fragment of pembrolizumab (PDB ID: 5GGS) at 2.00 Å of resolution.
The protonation state of the receptor PD-1 and its ligand was adjusted according to the results obtained from the PROPKA 3.1
package42. Afterwards, atoms not resolved by X-ray diffraction and therefore absent in the crystallographic files, as hydrogens
and some amino-acid side-chains, were added to the structures and submitted to a classical geometry optimization fixing the
other atoms. This optimization was performed using the classical force field CHARMm22 (Chemistry at Harvard Molecular
Mechanics 22 forcefield), which is especially parametrized for organic molecules43. The calculations were carried out with
convergence tolerances set to 10−5 kcal mol−1 (total energy variation), 0.001 kcal mol−1Å−1 (RMS gradient) and 10−5Å
(maximum atomic displacement).

The interaction energy between the amino-acids from the pembrolizumab (at position Ri) and PD-1 (at position R j)
was calculated by using the formalism of MFCC fragmentation scheme proposed by Zhang and Zhang44, 45, and modified
by Rodrigues and co-workers to calculate protein-protein interactions28, within a DFT framework. For each amino acid
residue of interest at position Ri, we draw an imaginary sphere with radius equal to 8.0 Å, and evaluate the interaction energy
EI(Ri-R j) with each residue at position R j, considering at least one atom inside the sphere. Hence, the scheme to compute the
residue-residue interaction energies follows the MFCC approach, in which the interaction energy between the residue Ri and
the other residues R j was calculated according to:

EI(Ri–R j) = E(CiRiCi∗−C jR jC j∗)−E(CiRiCi∗−C jC j∗)

− E(CiCi∗−C jR jC j∗)+E(CiCi∗−C jC j∗) (1)

where the Ci and Ci∗ (C j and C j∗) caps are respectively the neighbour residues Ri−1 and Ri+1 (R j−1 and R j+1) attached to
the reference residue Ri (R j). The term E(CiRiCi∗ - C jR jC j∗) corresponds to the total energy of the fragment comprises both
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residues as well as their capped residues. The second (third) term, E(CiRiCi∗ - C jC j∗) [E(CiCi∗ - C jR jC j∗)], gives the total
energy of the system formed by the capped residue Ri (R j) and the hydrogenated caps of R j (Ri). E(CiCi∗ - C jC j∗) is the total
energy of the system formed by the caps only.

In order to achieve the structural stability of the complex promoted by interactions with extended hydration network, all
water molecules forming hydrogen bonds with a particular residue were included for completeness in the fragments. The
analysis of the binding scenario were based in the criteria adopted by Bezerra et al.35.

Energetic calculations for each residue were performed using the Gaussian G09 code46, within the density functional theory
(DFT) formalism, with the generalized gradient approximation (GGA) functional B97D (for a review see Ref.47). It was
proposed by Grimme48 and include dispersion terms in order to improve the description of the non-covalent interactions, being
recently used together with the D3 dispersion correction under vacuum and COSMO continuum solvation model to calculate
the binding energy of some protein ligand complexes within a MFCC scheme49. We selected the 6−311+G(d,p) basis set for
the calculations of the expanded Kohn-Sham orbitals for all electrons.

The representation of molecular environment is a necessary step for the theoretical study of molecular properties. Recently,
models of implicit solvation have been used in the MFCC scheme by Ourique et al.50 and Dantas et al.51 to calculate binding
affinity in protein-ligand complexes, by assuming different values of the dielectric constant (ε) to take into account the effect
of the protein and solvent environment in the evaluation of the electrostatic energies. Here, we have employed the MFCC
approach together with the CPCM (Conductor-like Polarizable Continuum Model) continuum solvation model52 with dielectric
constants ε considered to be 20 (ε20 and 40 (ε40), respectively) to increase the similarity with the protein environment and
estimate energy effects, such as the electrostatic polarization promoted by the solvent.

Data availability:
All other relevant data are available from the corresponding authors upon reasonable request.
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