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Introdução 

O vemurafenibe (VEM) é um fármaco usado no 
tratamento monoterápico de melanoma positivo para 
mutação V600E na quinase Serina/treonina-proteína 
B-raf (B-Raf), que está presente em 50% dos 
melanomas1,2. Como parte do planejamento de 
novos análogos desse fármaco, compostos 7-
azaindólicos-triazólicos (série I, 3a-g) e 7-
azaindólicos-amídicos (série II, 4a-g) foram 
estudados por docking e cálculos de energia livre por 
MM/GBSA a fim de guiar as melhores alternativas 
como ligantes ao B-RafV600E. 

Resultados e Discussão 

As duas únicas estruturas cristalográficas 
disponíveis para o complexo VEM/B-Raf são as de 
código PDB 4RZV (sem a mutação V600E) e 3OG7 
(com a mutação V600E) com 94,6% e 93,5% de 
identidade com a sequência da B-Raf de referência 
(código Uniprot P15056), respectivamente. Portanto 
até o momento desse trabalho, a estrutura 
considerada na literatura como tipo selvagem (WT) 
para a mutação V600E em 3OG7 é a 4RZV, apesar 
da presença de outras mutações naturais e de 
engenharia genética. Todos os experimentos de 
docking foram realizados com Autodock-Vina1.1.23. 
No redocking do VEM com as estruturas 3OG7V600E  e 
4RZVWT, obtivemos valores de RMSD de 0,437Å e 
0,318Å, respectivamente, com os parâmetros default 
do programa. 
 
Tabela 1. Resultados das energias de docking. 

 

Energia (kcal/mol) 
 

Energia (kcal/mol) 
V600E WT V600E WT 

3a -10,00 -10,70 4a -10,20 -10,80 
3b -9,80 -10,80 4b -9,90 -10,30 
3c -10,00 -11,00 4c -9,60 -10,10 
3d -9,30 -10,60 4d -9,20 -9,70 
3e -9,30 -10,60 4e -9,30 -9,70 
3f -9,30 -10,60 4f -9,30 -9,90 
3g -9,60 -10,80 4g -9,60 -9,90 

VEM -11,3 -14,0  
 
As energias de ligação dos análogos calculadas 
através do docking (Tabela 1) foram maiores que as 
calculadas para o VEM para as estruturas 
cristalográficas testadas, 3OG7V600E e 4RZVWT e o 
resultado da energia do redocking não concordou 
com o resultado experimental, onde se sabe que o 
VEM tem afinidade maior para a forma mutante (IC50 
B-RafV600E 4nM; IC50 B-Rafwt 20nM)4. Essa 
discrepância foi corrigida pelo método de predição de 

energia livre MM/GBSA (do inglês: Molecular 
Mechanics/ Generalized Born Surface Area) 
realizado com o pacote Amber165 (Tabela 2).  
 
Tabela 2. Resultados das energias MM/GBSA.* 

 
Energia(kcal/mol) 

 
Energia(kcal/mol) 

V600E WT V600E WT 
3a -37,18 -33,81 4a -37,99 -33,40 
3b -25,81 -41,71 4b -28,93 -42,47 
3c -30,24 -50,40 4c -36,27 -35,23 
3d -26,17 -32,72 4d -33,33 -27,23 
3e -20,16 -38,18 4e -27,03 -32,33 
3f -34,25 -23,83 4f -26,40 -30,62 
3g -23,96 -35,65 4g -36,14 -28,96 

VEM -48,60 -46,37  
* Destacado em cinza os compostos que possuem maior afinidade 
predita para a forma mutante em relação à selvagem da enzima. 
 
O resultado mostrou coerência com a seletividade 
experimental do VEM para a enzima mutante (Gwt = 
-46,37kcal/mol, GV600E = -48,60 kcal/mol). O 
MM/GBSA possui um erro de 1,4kcal/mol, é um 
método robusto e computacionalmente menos 
custoso dos métodos de predição de energia6. A 
predição da energia livre não mostrou análogos com 
menor energia que o VEM porém, como destacados 
na tabela 2, os análogos 3a, 4a, 4c, 4d e 4g, possuem 
energias menores para a forma mutante do que para 
a forma selvagem da enzima, portanto sugerindo 
uma possível seletividade superior ao VEM e que 
pode ser usada a fim de diminuir a toxicidade do 
tratamento corrente. 

Conclusões 

O resultado do redocking foi muito satisfatório com 
posições muito próximas a estrutura experimental. 
Os resultados de predição de energia sugerem que 
os análogos propostos podem ser mais seletivos 
para a forma mutante apesar de menos potentes. 
Com base nesses resultados, iremos priorizar os 
compostos a serem sintetizados e planejar outros na 
tentativa de alcançar maior potência sem perder 
seletividade. 
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