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RESUMO 

NASCIMENTO, A.S. Interação dos receptores nucleares com seus ligantes: Estudos estruturais 

do receptor de hormônio tireoidiano, do receptor de mineralocorticóide e do receptor 

ativado por proliferadores peroxissomais. 2009. Tese (Doutorado) – Instituto de Física de São 

Carlos, São Carlos, 2009. 

Os receptores nucleares constituem uma superfamília de fatores de transcrição regulados pela 

interação com hormônios.  Esta superfamília inclui, por exemplo, os receptores de hormônio 

tireoidiano, estrogênio, androgênio, glicocorticóide e mineralocorticóide. Neste trabalho, 

empregamos técnicas de biologia estrutura e bioinformática para estudar as interações entre 

alguns dos membros da família de receptores nucleares e seus respectivos ligantes. Para o 

receptor de hormônio tireoidiano, foi demonstrado, através da análise das estruturas 

cristalográficas das duas isoformas do receptor ligados aos tiromimético Triac, que os 

componentes entálpicos visíveis nas estruturas não explicam a seletividade do ligante. Dados 

de dinâmica molecular confirmaram que a seletividade do hormônio tem um importante 

componente entrópico. Empregando a técnica de dinâmica molecular, estudamos a ligação do 

receptor de mineralocorticóide humano à aldosterona, ao cortisol, à espironolactona e à 

cortisona e simulamos ainda o efeito da mutação S810L, conhecida por converter a atividade 

antagonista da cortisona e da espironolactona em agonista. A análise das simulações revelou 

um perfil de ligações de hidrogênio similar na ligação do receptor selvagem ao cortisol e à 

aldosterona. A cortisona perde, por conta da inserção de uma hidroxila na posição 11, uma 

ligação de hidrogênio importante com a Asn770 e, por isso, tem menor energia potencial de 

ligação. A espironolactona perde a mesma ligação de hidrogênio ao mesmo tempo em que 

aumenta o número de contatos de van der Waals pela inserção do grupo tioacetil na posição 7. 

A mutação S810L simulada no complexo com cortisona, cortisol e espironolactona não 

interfere no padrão de ligações de hidrogênio estabelecidas entre o receptor e os ligantes, mas 

altera a mobilidade de uma das regiões propostas como rota de dissociação. Propomos, 

portanto, que a mutação interfere na cinética de dissociação dos ligantes e não no padrão de 

interações estabelecidas no equilíbrio. Simulações de dissociação induzida do ligante 

confirmam esta proposição. Na última etapa, utilizamos os modelos experimentalmente 

determinados para o receptor ativado por proliferadores peroxissomais gama para a busca de 

novos ligantes através da técnica de docking molecular. Neste trabalho, utilizamos uma base 

de dados com aproximadamente um milhão de compostos. Destes, quatro foram selecionados 

após o docking molecular e testados experimentalmente. Um dos compostos testados se 

mostrou ativo neste receptor, apresentando uma atividade de 60-70% da atividade da 

rosiglitazona, conhecido agonista total do PPAR . 

 

Palavras-chave: Receptores nucleares, cristalografia, dinâmica molecular, docking, ligantes.  
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ABSTRACT 

NASCIMENTO, A.S. Interaction of the nuclear receptors with its ligands: Structural studies of 

the thyroid hormone receptor, mineralocorticoid receptor and peroxisome proliferator-

activated receptor. 2009. Thesis (Doctoral) – Insitituto de Física de São Carlos, São Carlos, 

2009. 

Nuclear receptors are a superfamily of hormone-regulated transcriptional factors. This 

superfamily includes, for example, the receptor for thyroid hormone, estrogen, androgen, 

gluco and mineralocorticoid. In this work, we used structural biology and bioinformatic tools to 

study the interactions between some members of the nuclear receptor superfamily and its 

respective ligands. We showed by the analysis of the crystal structures of both thyroid 

hormone receptor isoforms bound to the thyromimetic Triac that the enthalpic components 

visible in the structures do not explain the ligand selectivity. Molecular dynamics simulation 

data confirmed later that the hormone selectivity has an important entropic component. Using 

the molecular dynamics simulation, we studied, in a second stage, the interaction between the 

human mineralocorticoid receptor bound to aldosterone, cortisol, spironolactone and 

cortisone and also simulated the effects of the mutations S810L, known to convert the 

antagonist properties of spironolactone and cortisone in an agonist activity. The analysis of the 

simulations showed a similar profile in hydrogen bonds established between the wild type 

receptor bound to cortisol and aldosterone. Cortisone looses an important hydrogen bond 

with Asn770 because of the insertion of a carbonyl group in the 11 position and shows a 

decreased binding potential energy. Spironolactone loses the same interaction but has an 

increased number of van der Waals contacts because of the insertion of a tioacetyl group in 

the 7 position. The mutant S810L simulated in complex with cortisol, cortisone and 

spironolactone showed that the mutation do not interfere with the hydrogen bond profile 

established between the receptor and the ligands but changes the mobility of a region in the 

receptor previously proposed as a ligand dissociation route. Ligand unbinding simulations 

through steered molecular dynamics (SMD) confirm that aldosterone and cortisol unbind 

differentially and the mutation S810L alters the unbinding profile. We then propose that the 

mutation changes the kinetics of ligand association/dissociation without changing the profile 

of the interactions established in the equilibrium. In the last stage, we used the experimentally 

determined structural model of the peroxissome proliferator-activated receptor gamma to 

search for novel ligands using the molecular docking technique. For this work, we used a 

database containing about 1 million compounds. Among those, four compounds were selected 

after the docking computation and experimentally tested. One of these compounds was found 

to be active in the receptor, showing about 60-70% of the agonistic activity of rosiglitzone, a 

known PPAR  total agonist. 

 

Keywords: Nuclear receptors, crystallography, molecular dynamics, docking, ligands. 
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Introdução 

 

 

Receptores Farmacológicos 
 

 

Todos os seres multicelulares dependem da mútua interação entre suas células e 

tecidos para a sua existência. Neste contexto, a sinalização celular, processo através do qual as 

células percebem e respondem corretamente ao seu microambiente e às suas variações, 

revela-se um processo de fundamental importância para a homeostase. Alguns exemplos de 

sinalização celular incluem a resposta celular à temperatura ou ainda à presença de moléculas 

pequenas, induzindo alguma mudança na célula-alvo. 

Uma classe de moléculas de vital importância no contexto da sinalização celular são os 

hormônios. Estes são moléculas pequenas, usualmente hidrofóbicas, sintetizadas em órgãos 

específicos, denominados glândulas, e têm a função de transmitir um sinal de uma célula a 

outra ou ainda de um tecido a outro. No entanto, para que este sinal seja corretamente 

percebido e traduzido como uma resposta na célula-alvo, é necessário que haja um sistema de 

reconhecimento específico e eficiente. Estes sistemas de reconhecimento são usualmente 

encontrados nas células na forma de receptores farmacológicos, que são biomoléculas com a 

habilidade de reconhecer um sinal exógeno (presença de um hormônio ou ligante) e converter 

este sinal de forma a iniciar uma resposta celular. Os receptores farmacológicos podem ser 

formados por proteínas ou ácidos nucléicos, sendo a primeira constituição a mais comum. 

Estes sistemas são bastante específicos, sendo que cada célula que necessita responder a um 
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estímulo hormonal possui usualmente entre 2.000 e 100.000 diferentes receptores. Cada um 

destes responde, tipicamente, a um único hormônio (Guyton e Hall, 2000). 

Vários receptores farmacológicos já foram identificados em humanos e classificados 

segundo seu mecanismo de ação. Dentre estes grupos podemos citar os receptores acoplados 

à proteína G, os canais iônicos, os receptores proteínas quinases e os fatores transcricionais 

(Goodman, Hardman et al., 2001), grupo que inclui uma família de proteínas chamadas de 

receptores nucleares e que serão abordadas em maiores detalhes nas seções seguintes. A 

Figura 1 mostra alguns dos receptores farmacológicos divididos por localização celular, bem 

como alguns exemplos de cada classe de receptor farmacológico. 

 

Figura 1. Receptores farmacológicos separados por classes e alguns exemplos Adaptado de Goodman et al, 2001. 
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Receptores Nucleares 
 

 

Os receptores nucleares compreendem uma superfamília de receptores protéicos 

intracelulares relacionados estruturalmente e em seqüência, sendo inclusos na classe dos 

fatores transcricionais. Esta superfamília de proteínas inclui receptores para glicocorticóides, 

andrógenos, mineralocorticóides, progesterona, estrogênio, hormônios tireoidianos, vitamina 

D, ácido retinóico, ácido 9-cis-retinóico, ácidos graxos, além de outros ligantes, como o 

hormônio ecdisona, presente em insetos (Ribeiro, Kushner et al., 1995). 

 

 

Estrutura e Função 
 

 

Quarenta e oito receptores nucleares foram identificados em humanos. Todos os 

membros desta família possuem a mesma organização modular, com um domínio N-terminal, 

um domínio central de interação com o DNA, um domínio curto de conexão e um domínio C-

terminal, que é o responsável pelo reconhecimento e interação com o ligante (Figura 2). 

 

Figura 2. Esquema da estrutura compartilhada entre todos os genes da família dos receptores nucleares. 

 

Poucos estudos dedicaram-se o domínio N-terminal, de forma que sua função não é 

completamente conhecida. Sabe-se que é um domínio com tamanho bastante variável em 
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tamanho e com pouca conservação em seqüência de aminoácidos. Sabe-se ainda que este 

domínio contém uma região de ativação autônoma, denominada AF-1. A região N-terminal 

também foi descrita recentemente como envolvida em uma interação com o domínio C-

terminal do próprio receptor (interação N/C). Esta interação, já bem descrita para alguns 

receptores esteróides, aumenta a atividade transcricional de maneira ligante-dependente. 

Contudo, seu papel na fisiologia dos receptores nucleares ainda não foi completamente 

estabelecido (He, Lee et al., 2002; Rogerson e Fuller, 2003). 

O domínio central, usualmente denominado DBD (DNA binding domain), é um domínio 

curto, contendo usualmente menos que 100 aminoácidos, e bastante conservado em 

seqüência entre os membros da superfamília de receptores nucleares. De forma geral, a 

conservação deste domínio na família é maior que 40%, sendo que, entre os membros de uma 

mesma subfamília, chega a ser maior que 85% (Laudet e Gronemeyer, 2002). A estrutura dos 

DBDs de vários receptores nucleares foi determinada por difração de raios-X e por ressonância 

magnética nuclear, revelando um domínio estruturado na forma de dois dedos de zinco 

capazes de reconhecer seqüências específicas de DNA, denominadas elementos responsivos 

(Figura 3). 

A maior parte dos receptores nucleares pode ser dividida em duas categorias: a 

subfamília de receptores esteróides e a subfamília dos receptores tireoidianos. O primeiro 

grupo reconhece, de forma geral, os elementos responsivos denominados elementos 

responsivos hormonais (HREs), que são repetições dos hexanucleotídeos AGGACA orientados 

como palíndromos e espaçados por três nucleotídeos. Já o segundo grupo, que inclui os 

receptores de vitamina D e ácido retinóico, reconhece elementos responsivos contendo a 

seqüência AGGTCA, que pode estar disposta em diversas configurações, como repetições 

diretas, palíndromos, palíndromos invertidos e, possivelmente, de forma isolada. Este 

subgrupo reconhece estas seqüências usualmente na forma de heterodímeros com o receptor 
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de ácido X retinóico (RXR), enquanto os receptores do primeiro grupo reconhecem seus HREs 

como homodímeros (Ribeiro, Kushner et al., 1995). 

 

Figura 3. Estrutura cristalográfica de um dímero de DBDs do receptor de glicocorticóide humano, representada 
em cartoon. Os átomos de zinco estão representados como esferas em cinza. 

 

Entre o domínio central DBD e o domínio C-terminal, encontra-se um domínio curto e 

bastante flexível e, por isso, usualmente denominado hinge ou região de dobradiça. O nome 

do domínio remonta a uma hipótese de que esta região seria suficientemente flexível para 

permitir diferentes posicionamentos do domínio C-terminal (LBD) em relação ao domínio de 

ligação ao DNA (DBD). Uma vez que muitos receptores nucleares podem se ligar aos seus 

elementos responsivos como dímeros em repetições diretas, palindrômicas e ainda como 

palíndromos invertidos mantendo sempre uma mesma interface de dimerização no domínio C-

terminal, foi proposto que a hinge serviria como o elo flexível entre os domínios LBD e DBD. No 

entanto, essa hipótese não pôde ser confirmada até então (Ribeiro, R.C.J. Dados não 

publicados). Sabe-se, no entanto, que mutações nesta região diminuem a interação entre o 

receptor tireoidiano e alguns elementos responsivos (Pissios, Tzameli et al., 2000; Miyamoto, 

Kakizawa et al., 2001; Nascimento, Dias et al., 2006). 
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O domínio C-terminal é provavelmente o domínio mais estudado dos receptores 

nucleares. Diversas estruturas foram determinadas por difração de raios-X para este domínio 

nos receptores de várias subfamílias, incluindo o receptor de estrógeno, o receptor de 

andrógeno, o receptor de glicocorticóide, o receptor de mineralocorticóide, o receptor de 

ácido retinóico, o receptor de ácido X retinóico, o receptor ativado por proliferadores 

peroxissomais (PPAR) e o receptor de hormônio tireoidiano dentre outros. Todos estes 

domínios têm um enovelamento comum formado por um sanduíche de 12 hélices  

enumeradas de H1 a H12. Enterrada no centro do sanduíche encontra-se a cavidade do 

ligante, que, juntamente com as hélices H5, H6, H9 e H10, forma a camada central do 

sanduíche. As hélices H1, H2, H3 e H4 formam uma face externa do sanduíche, enquanto, na 

outra face, as hélices H7, H8, H11 e H12 completam a estrutura (Figura 4) (Wagner, Apriletti et 

al., 1995). Na maioria dos receptores a cavidade do hormônio é composta por um grande 

número de resíduos hidrofóbicos com alguns resíduos polares que agem orientando os 

ligantes. 

O domínio C-terminal, também chamado LBD (ligand binding domain), além de ser o 

responsável pela interação com o ligante, também participa do processo de dimerização dos 

receptores. Na realidade, a hélice H10 oferece uma superfície de interação hidrofóbica 

necessária para a formação de homo e heterodímeros. Outro papel importante na 

transativação dos receptores nucleares desempenhado pelos LBDs é o recrutamento de 

proteínas co-reguladoras, tanto ativadoras como repressoras. Estes co-reguladores ligam-se ao 

LBD do receptor em diferentes contextos, descritos sucintamente nas seções seguintes. 

Recentemente foi publicada a primeira estrutura de um receptor nuclear completo 

(Chandra, Huang et al., 2008). A estrutura, determinada por difração de raios-X a uma 

resolução de 3.10 Å, revelou a organização dos domínios LBD e DBD com relação ao DNA e o 

papel flexível da hinge. Individualmente, os domínios LBD e DBD mantém preservados seus 

enovelamentos, como aqueles descritos acima. 
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Figura 4. Estrutura cristalográfica do receptor de mineralocorticóide humano (PDB 2AA2), representada em 

cartoon. 

 

O domínio hinge, no entanto, foi modelado por completo pela primeira vez revelando-se uma 

conexão bastante flexível entre os domínios DBD e LBD sem a presença de uma estrutura 

secundária definida (Figura 5). Os domínios LBD e DBD assumem uma disposição assimétrica 

na estrutura deste heterodímero composto pelo receptor ativado por proliferadores 

peroxissomais gama (PPAR  e pelo receptor de ácido X retinóico alfa (RXR , diferente 

daquilo que havia sido previamente proposto em estudos de baixa resolução (Figueira, Neto 

Mde et al., 2007). Nesta estrutura, as fitas  do domínio LBD do receptor PPAR interagem 
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diretamente com o domínio DBD do receptor RXR , mostrando que a interação entre os 

domínios também contribui para a estabilização do complexo, possibilitando uma maior 

atividade transcricional.  

 

Figura 5. Estrutura cristalográfica do complexo formado pelos receptores PPAR  (magenta) e RXR  (verde) 

completos (PDB 3DZY). Os domínios DBD e LDB estão indicados na figura e a hinge do PPAR  aparece destacada à 
frente conectando os domínios DBD e LBD. Os átomos de zinco que compõe o dedo de zinco estão mostrados 
como esferas cinza e os ligantes em sticks. 

 

Outro aspecto interessante mostrado nesta estrutura cristalográfica é o papel da hinge 

na interação com o DNA. Na estrutura, este domínio do receptor PPAR  interage diretamente 

com o ácido nucléico envolvendo-o ao mesmo tempo em que estabelece uma conexão entre 

os domínios, dispostos em faces opostas do DNA, como mostrado na Figura 5. 
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Mecanismos Geral de Ativação 
 

 

 

Os receptores nucleares em sua forma apo, isto é, não ligada, podem ser encontrados 

no citoplasma (receptores esteróides) ou ainda no núcleo celular, ligados ao DNA e reprimindo 

a transcrição de genes-alvo. No entanto, em ambos os casos são encontrados ligados a 

proteínas repressoras. Os receptores esteróides usualmente são encontrados ligados a 

proteínas de choque térmico (HSP90, HSP80 e HSP70 principalmente) (Couette, Jalaguier et al., 

1998; Agarwal e Mirshahi, 1999) enquanto os receptores da subfamília do receptor tireoidiano 

são usualmente encontrados ligados a proteínas co-repressoras específicas como SMRT e 

NCoR, por exemplo (Privalsky, 2004). 

A interação com o ligante inicia um processo de modificações estruturais que culmina 

com a regulação da transcrição gênica. Os ligantes esteróides são suficientemente hidrofóbicos 

para difundirem-se livremente pela membrana plasmática e atingirem seus receptores no 

citoplasma celular. Já o hormônio tireoidiano, por exemplo, requer transportadores que o 

bombeiem ativamente para o interior celular. Dentre as proteínas que atuam no transporte 

dos hormônios tireoidianos encontram-se os transportadores de ânions orgânicos NTCP 

(sodium taurocholate co-transporting peptide) e OATP1 (sodium independent organic anion co-

transporting peptide 1), os transportadores de aminoácidos do tipo L (LAT) e do tipo T (TAT) e 

a proteína MCT8 (Friesema, Jansen et al., 2005). 

Uma vez no interior celular, o ligante é reconhecido pelo seu receptor dando início a 

uma movimentação da hélice H12. Esta hélice passa a se estruturar junto ao corpo do LBD 

sobre a camada externa do sanduíche formada pelas hélices H2, H3, e H4, como indicado na 

Figura 6. A nova superfície hidrofóbica criada pelas hélices H12, H3 e H4 constitui o sítio de 
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ancoragem das proteínas co-ativadoras, região também denominada de região autônoma de 

ativação 2, ou AF-2 (Figura 6). Vários dos resíduos hidrofóbicos que formam a AF-2 são 

conservados em todos os receptores nucleares e formam um assinatura da família (Wurtz, 

Bourguet et al., 1996). 

 

Figura 6. Mudanças estruturais durante a ativação dos receptores nucleares pela interação com ligante. Adaptado 
de Aranda e Pascual (Aranda e Pascual, 2001). 

 

Atualmente se reconhece que este mecanismo proposto para a ativação dos 

receptores nucleares é incompleto, uma vez que já foram determinadas estruturas 

cristalográficas de receptores em seu estado apo e com a H12 na conformação ativa, bem 

como receptores em estado holo com a H12 em conformações diferentes da conformação 

ativa. Exemplos dessa diversidade de conformações da H12 podem ser observados nas 

estruturas cristalográficas do receptor ativado por proliferadores peroxissomais (PPAR) 

isoforma  apo, PDB 1PRG (Nolte, Wisely et al., 1998), que mantêm a H12 fechada sobre a H3; 
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no receptor de estrogênio (PDB 2R6W) ligado a ligantes agonistas seletivos que alteram a 

conformação da H12; e no receptor órfão, isto é, sem ligante endógeno conhecido, NGFI-B, 

PDB 1YJE (Flaig, Greschik et al., 2005), que mantém a H12 fechada. 

Uma vez ativados pelo ligante, os receptores nucleares recrutam proteínas co-

ativadoras através da superfície criada pela H12. Várias proteínas co-ativadoras foram 

identificadas, com diferentes níveis de expressão em diferentes tecidos, conferindo certa 

seletividade de ação para cada receptor em tecidos específicos. Os termos ‘co-ativador’ e ‘co-

repressor’ foram cunhados com base na habilidade destas proteínas de promover ou inibir a 

transcrição gênica. 

Em função da interação com o ligante, os receptores nucleares sofrem dimerização, 

recrutam proteínas co-ativadoras e são translocados para o núcleo celular onde se ligam aos 

seus respectivos elementos responsivos. Uma vez formado o complexo composto pelo 

receptor nuclear dimérico, proteínas co-ativadoras e elemento responsivo no núcleo celular, a 

maquinaria basal de transcrição celular é recrutada, incluindo as proteínas TBP (TATA box-

binding protein) e o fator de transcrição IIB (TFIIB). Foi demonstrado para o receptor de 

hormônio tireoidiano que o domínio N-terminal do receptor e o domínio C-terminal interagem 

diretamente com TFIIB. Já para os receptores de estrógeno e progesterona, demonstrou-se 

que os domínios N-terminal e LBD interagem diretamente com TFIIB e TBP (Ribeiro, Kushner et 

al., 1995; Steinmetz, Renaud et al., 2001). Este macro complexo é capaz de alterar a 

transcrição dos genes localizados nas adjacências dos elementos responsivos. 

 

 

Proteínas co-ativadoras 
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De forma geral, os co-ativadores podem ser divididos em quatro grupos: i) chaperonas 

envolvidas na maturação e no tráfico do receptor, ii) enzimas modificadoras de histonas (por 

exemplo, histona acetiltransferase, HAT), iii) recrutadores de complexos que interagem com a 

maquinaria de transcrição basal (TRAP/DRIP) e iv) remodeladores de cromatina (SWI/SNF) 

(Wolf, Heitzer et al., 2008). Mais de 200 co-ativadores já foram identificados e, devido à 

grande diversidade de seqüência e de tamanho, acredita-se que os mecanismos estruturais de 

interação com os receptores sejam diversos. No entanto, vários destes co-ativadores 

interagem conhecidamente com os receptores através de um motivo conservado, denominado 

NR box, formado por uma pequena hélice anfipática com o motivo LXXLL, onde L é um resíduo 

de leucina e X qualquer outro aminoácido (Xu, 2005; Lonard e O'malley, 2006). 

O NR box foi identificado através da análise das regiões de interação dos receptores 

nucleares com os co-ativadores pCIP, TIF-1 , RIP-140, GRIP1 e SRC-1 (Savkur e Burris, 2004). 

Esses motivos podem estar presentes nos co-ativadores em uma única cópia ou em várias 

cópias na mesma proteína. Esta hélice anfipática interage com os receptores através de 

interações hidrofóbicas com as hélices H12 e H3 e através de interações polares com resíduos 

de lisina (H3) e glutamato (H12) conservados que orientam a hélice do NR box, como mostrado 

na Figura 7. 

 

Figura 7. Esquema da interface de interação entre os receptores nucleares e o NR-box. Adaptado de Savkur e 
Burris, 2004. 
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Muitos dos co-ativadores funcionam como um complexo protéico que pode ser 

regulado por acetilação, metilação, ubiquitinação e sumoilação das proteínas que compõem o 

complexo. A família de co-ativadores SRC (steroid receptor coactivator), por exemplo, é 

formada por um complexo estável de 6 a 10 proteínas, sendo que outras proteínas podem 

associar-se mais fracamente (Lonard e O'malley, 2007). Uma importância deste nível de 

complexidade dos co-regulares dos receptores nucleares é a possibilidade de regulação da 

transcrição gênica em vários níveis, o que se torna possível através da ação enzimática de 

várias das proteínas que constituem o complexo. Tal nível de regulação foi demonstrado 

recentemente para o co-ativador SRC-3 (Lonard e O'malley, 2007). 

O papel desempenhado pelos co-ativadores durante a ativação dos receptores 

nucleares é abrangente e pode ser dividido a partir da formação de dois tipos de complexos. 

Os complexos do tipo I são formados por proteínas da família p160 (que assistem no 

recrutamento da atividade histona acetilase de complexos formados pela proteína de ligação a 

CREB/p300 (CBP/p300)), pelo fator associado a p300/CBP (p/CAF) e pelo promotor. Esse 

processo é seguido da descondensação local da cromatina. Os complexos do tipo II são 

formados pela proteína de interação com o receptor de vitamina D (DRIP) e pela proteína 

associada ao receptor de hormônio tireoidiano (TRAP), que ligam os receptores nucleares ao 

mediador SRB, associando com a holoenzima RNA polimerase II (Steinmetz, Renaud et al., 

2001). Acredita-se que a acetilação da p160 pela CBP leva à dissociação do complexo do tipo I 

e à formação do complexo do tipo II. Mais ainda, a degradação de determinados componentes 

por proteólise por ubiquissomos garantiria a troca de co-ativadores (Steinmetz, Renaud et al., 

2001). 

Lonard e O'Malley demonstraram de maneira inequívoca o papel biomédico dos co-

reguladores dos receptores nucleares (Lonard, Lanz et al., 2007). De 300 co-reguladores 

identificados, 102 estão envolvidos em doenças quando mutados, deletados, hiper-expressos 

ou hipo-expressos. A lista inclui síndromes metabólicas e cânceres em diversos tecidos. 
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Proteínas co-repressoras 
 

 

Os primeiros co-repressores identificados em receptores nucleares foram a proteína 

SMRT (Silencing Mediator of Retinoic acid and Thyroid hormone receptor) e N-CoR (Nuclear 

hormone receptor-Corepressor), com similaridades funcionais entre elas (Privalsky, 2004). 

Essas proteínas agem de maneira oposta às co-ativadoras. Enquanto alguns co-ativadores 

possuem ou recrutam atividade histona acetiltransferase, SMRT e N-CoR recrutam histonas 

desacetilases, formando um complexo que inibe a iniciação da transcrição gênica (Privalsky, 

2004). 

Estudos de co-precipitação e duplos-híbridos demonstraram que as proteínas co-

repressoras se ligam aos receptores nucleares utilizando a mesma superfície onde se ancoram 

as proteínas co-ativadoras. De fato, a estrutura cristalográfica do LBD do receptor ativado por 

proliferadores peroxissomais ligado a um peptídeo da proteína co-repressora SMRT (PDB 

1KKQ) demonstrou que este fragmento da proteína também se estrutura como uma hélice 

anfipática capaz de se posicionar sobre a AF-2, de maneira semelhante àquela observada na 

associação com proteínas co-ativadoras (Xu, Stanley et al., 2002). Curiosamente, foi 

demonstrado que o receptor de hormônios tireoidianos é capaz de interagir com proteínas co-

repressoras tanto na ausência como na presença de ligantes, ou seja, em determinados 

contextos celulares, a interação ligante-receptor pode levar à formação de um complexo 

inibidor da transcrição gênica (Moore e Guy, 2005). 
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Interação com elementos responsivos 
 

 

No processo de reconhecimento dos elementos responsivos pelos receptores ativados 

por ligante, o domínio central desempenha um papel fundamental. As primeiras estruturas 

reportadas para este domínio foram determinadas para os receptores de glicocorticóide e 

estrogênio. As estruturas revelaram um domínio enovelado em dois subdomínios contendo 

duas hélices anfipáticas dispostas em um ângulo reto e empacotadas em uma estrutura 

globular (Figura 3). Cada subdomínio contém um íon zinco coordenado com os átomos de 

enxofre de quatro cisteínas. As interações entre as hélices consistem basicamente em 

interações hidrofóbicas, enquanto uma rede de ligações de hidrogênio marca a interação entre 

as hélices e as bases nitrogenadas do elemento responsivo. Estas ligações envolvem diversas 

moléculas estruturadas de solvente mediando a interação entre a proteína e o ácido nucléico 

(Kumar e Thompson, 1999). 

As estruturas cristalográficas do heterodímero formado pelos receptores RXR e TR, 

resolvidas posteriormente, demonstraram características estruturais bastante semelhantes 

(Rastinejad, Perlmann et al., 1995; Rastinejad, Wagner et al., 2000), mantendo interações 

polares e carregadas na superfície de interação com DNA e uma extensa rede de ligações de 

hidrogênio envolvendo, usualmente, moléculas de água. Nestas estruturas pode ser observado 

que a hélice N-terminal do domínio de interação com DNA adentra no sulco maior do 

elemento responsivo, dispondo-se a noventa graus do eixo da dupla hélice do DNA. Nesta 

hélice, é marcante a presença de resíduos carregados, como argininas e lisinas, que 

estabelecem a interação com o elemento responsivo. 

Assim, estudos adicionais são necessários para melhor elucidar a interação dos 

receptores e seus elementos responsivos. Especialmente no reconhecimento de elementos 
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com diferentes espaçamentos (DR-3, DR-5). No entanto, as dificuldades na obtenção de cristais 

apropriados para a difração de raios-X são um fator limitante neste campo. 

 

Perspectivas 
 

 

Neste capítulo fizemos uma breve introdução sobre os receptores nucleares, sua 

estrutura, mecanismo de ativação, recrutamento de proteínas co-regulatórias e interação com 

os elementos responsivos. Nos próximos capítulos descreveremos com maiores detalhes os 

sistemas específicos que foram o foco dos estudos neste trabalho.  

Uma explanação sistemática sobre a superfamília de receptores nucleares pode ser 

encontrada no livro-texto The Nuclear Receptor Factsbook (Laudet e Gronemeyer, 2002).  
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Objetivos Gerais 

 

 

Nesta tese, descrevemos três trabalhos realizados com o intuito de compreender os 

mecanismos estruturais que regem a interação dos receptores nucleares com ligantes 

endógenos e sintéticos utilizando ferramentas de biologia estrutural e bioinformática. No 

capítulo primeiro, descrevemos o refinamento das estruturas cristalográficas das duas 

isoformas do receptor de hormônio tireoidiano (TR  e TR ) ligadas ao tiromimético Triac. Com 

base nestas estruturas e em resultados de simulações de dinâmica molecular, os mecanismos 

de seletividade deste ligante à isoforma foram estudados e o papel entrópico foi ressaltado 

como fundamental na seletividade deste ligante. 

 No capítulo segundo, utilizamos as estruturas previamente determinadas do receptor 

de mineralocorticóide humano ligado a aldosterona, cortisona, cortisol e espironolactona para 

investigar os mecanismos estruturais envolvidos no reconhecimento destes ligantes. Nesta 

seção, utilizamos ferramentas de dinâmica molecular para entender as bases estruturais que 

conferem tanto a seletividade quanto a afinidade desses ligantes. As interações destes ligantes 

com o receptor mutante S810L, conhecido por causar hipertensão em função de uma 

hiperatividade do receptor, também foram estudadas nesta etapa.  

 No terceiro e último capítulo, propomos o uso da informação estrutural já disponível 

no banco de dados PDB para a busca de novos ligantes agonistas do receptor ativado por 

proliferadores peroxissomais gama (PPAR ) através da metodologia de docking. Alguns novos 

ligantes são propostos como candidatos a agonistas deste receptor com base nos resultados 

obtidos. Quatro moléculas foram testadas em ensaios de transativação com gene repórter e, 

destes compostos, um apresentou significativa atividade agonista. 
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 Os três trabalhos apresentados nos capítulos seguintes têm um pano de fundo 

comum, que é a utilização da informação estrutural para a compreensão dos mecanismos de 

reconhecimento de ligantes usados pelos receptores nucleares. Acreditamos que um maior 

conhecimento sobre estes mecanismos trarão uma base sólida para a proposição de novas 

moléculas ligantes destes receptores com potencial terapêutico no tratamento de diversas 

desordens que envolvem a superfamília de receptores nucleares. Objetivamos ainda 

consolidar estes conhecimentos avançando na proposição de novas moléculas ligantes dos 

receptores nucleares, o que é tratado no capítulo terceiro desta tese. 
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Capítulo 1 

Estudo da Interação TR - Triac 

 

 

Introdução 
 

 

O receptor de hormônio tireoidiano (TR) é provavelmente um dos mais bem estudados 

receptores nucleares. Muito daquilo que se conhece sobre este receptor teve início com os 

trabalhos de Sap e colaboradores (Sap, Munoz et al., 1986) e Weinberger e colaboradores 

(Weinberger, Thompson et al., 1986), que perceberam simultaneamente que a proteína c-

erbA, produto celular homológo do oncogene viral v-erbA, possuía a habilidade de ligar-se ao 

hormônio triiodotironina (T3) com alta afinidade e com especificidade. Trabalhos prévios já 

haviam identificado também a similaridade estrutural desta proteína com os receptores de 

glicocorticóide, estrogênio e progesterona. Desta forma, o receptor tireoidiano foi definido 

como um membro de uma superfamília de proteínas capaz de regular a transcrição de genes-

alvo através da interação com seus respectivos ligantes, T3 e T4 (tetraiodotironina). 

Os primeiros cDNAs isolados de bibliotecas de embriões de galinha e de placentas 

humanas demonstraram que múltiplos mRNAS codificando para TRs podiam ser encontrados 

em cada espécie e, posteriormente, demonstrou-se que dois diferentes genes codificam duas 

diferentes isoformas de receptores tireoidianos em humanos, denominadas TR , presente no 

cromossomo 17 e TR , presente no cromossomo 3 humano (Lazar e Chin, 1990). 

Os TRs, bem como RAR, RXR, VDR, PPARs, e alguns receptores órfãos, ligam-se com 

alta afinidade aos elementos responsivos contendo a seqüência AGGT(C/A)A, usualmente 
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denominada meio-sítio (half site) em função de vários receptores se ligarem a duas cópias 

desta seqüência. O espaçamento entre estas cópias dita, aparentemente, a especificidade e a 

afinidade da interação com cada receptor, sendo que para os TRs, a ligação ocorre 

preferencialmente em elementos espaçados por quatro pares de bases (DR-4). Alguns dos 

genes regulados por TRs ligados em elementos responsivo DR-4 incluem a cadeia pesada da -

miosina e a enzima málica (Lazar, 1993). 

Os TRs podem ligar-se aos seus elementos responsivos como monômeros e 

homodímeros, sendo a ligação como homodímeros favorecida por cooperatividade positiva 

(Brent, Williams et al., 1992). No entanto, a interação de homodímeros de TR é fraca, devido à 

rápida dissociação do complexo, enquanto a ligação de heterodímeros envolvendo TR se 

mostra bem mais estável (Kliewer, Umesono et al., 1992). O parceiro mais comum de 

dimerização do TR é o RXR, embora outros receptores como RAR e COUP-TF também possam 

formar dímeros estáveis com TRs (Lazar, 1993). 

As duas isoformas humanas do receptor apresentam 84% de identidade, sendo que a 

maior diferença entre elas encontra-se no tamanho da porção N-terminal (Figura 8). A 

identidade para os DBDs somente é ainda maior, ultrapassando 90%. Mais ainda, diferentes 

proteínas podem ser geradas por splicing alternativo de cada isoforma, sendo TR 1, TR 2, 

TR 1 e TR 2 as mais bem caracterizadas. Apesar da similaridade entre as isoformas, o perfil de 

expressão das proteínas nos tecidos varia bastante. TR 1 é bastante expresso nos músculos 

esqueléticos, gordura marrom, e coração; TR 2, no cérebro. TR 1 é expresso 

abundantemente no fígado, rim e cérebro, enquanto TR 2 é expresso na glândula pituitária e 

em áreas diferentes do cérebro (Barra, Velasco et al., 2004). 

 

Estrutura 
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Figura 8. Alinhamento entre as isoformas  e  do receptor de hormônio tireoidiano humano. 

 

Os TRs, como os demais membros da superfamília de receptores nucleares, são 

organizados numa estrutura modular e todos os estudos estruturais até então focaram os 

domínios LBD ou DBD isoladamente. As estruturas cristalográficas destes domínios foram 

determinadas por difração de raios-X e serão descritas brevemente aqui. Até os dias 

presentes, nenhuma estrutura cristalográfica contendo mais que um domínio do receptor de 

hormônio tireoidiano foi relatada. No entanto, as estruturas reportadas até então dos 

receptores PPAR  e RXR  completos, descritas brevemente na introdução deste texto, servem 
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como base para a compreensão da organização estrutural destes domínios e não serão 

descritas novamente aqui. 

 

 

Domínio de ligação ao DNA 

 

 

A estrutura cristalográfica do DBD do TR  foi determinada em 1997 (PDB 2NLL) 

(Rastinejad, Perlmann et al., 1995). A estrutura, determinada para o heterodímero TR-RXR 

sobre o elemento responsivo DR-4, demonstrou um reconhecimento do elemento responsivo 

pela proteína baseado em várias interações eletrostáticas e ligações de hidrogênio, muitas 

destas mediadas por moléculas de água. Uma característica interessante observada no DBD do 

TR é a presença de uma porção da hélice H0 ou hinge, que parece envolver o DNA juntamente 

com o restante do DBD. De fato, a estrutura cristalográfica dos receptores intactos publicada 

em 2008 demonstrou, como dito anteriormente, que a hinge tem um papel importante na 

interação do receptor com o elemento responsivo (Chandra, Huang et al., 2008). 

 

Figura 9. À esquerda, a estrutura cristalográfica do DBD do TR  (ciano) em heterodímero com DBD do RXR  
(verde) sobre o elemento responsivo AGGTCA espaçado por quatro pares de bases (DR-4). À direita, 
representação da superfície colorida por potencial eletrostático, movida 180 graus ao longo do eixo vertical. 
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Um número significativo das interações estabelecidas entre o receptor e o elemento 

responsivo ocorre na hélice N-terminal do DBD do receptor de hormônio tireoidiano, que se 

posiciona a aproximadamente noventa graus do eixo do DNA. Esta hélice é rica em argininas e 

lisinas, que estabelecem interações diretas com o ácido desoxirribonucléico. Alguns resíduos 

polares na superfície do domínio também contribuem para o reconhecimento do elemento 

responsivo através de interações com os grupos fosfato do DNA. A superfície de contato entre 

os DBDs que compõe o heterodímero nesta estrutura cristalográfica também é rica em 

resíduos polares e carregados que interagem entre si, dando estabilidade ao complexo 

protéico sobre o DNA (Figura 9). 

 

 

Domínio de interação com ligante 

 

 

A estrutura do domínio LBD do receptor de hormônio tireoidiano (TR , (Wagner, 

Apriletti et al., 1995)) está entre as primeiras estruturas cristalográficas resolvidas de 

receptores nucleares, juntamente com as estruturas do RXR  humano (Bourguet, Ruff et al., 

1995), e RAR (Renaud, Rochel et al., 1995). As três estruturas demonstraram um 

enovelamento comum a toda família de receptores nucleares composto por um sanduíche de 

hélices .  

Na cavidade de ligação do hormônio, várias interações hidrofóbicas são responsáveis 

pela estabilização do ligante enquanto algumas interações polares ditam a especificidade da 

ligação. Para o TR  de rato, similar ao humano e também bastante similar ao TR  humano, 

duas argininas interagem com a cabeça polar do ligante (carboxilato) em interações diretas e 
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mediadas por moléculas de água, enquanto do outro lado, isto é, na porção 4’ do ligante, uma 

histidina interage com um grupo hidroxila presente nos ligantes tiromiméticos(Figura 10). 

 

Figura 10. Interações entre o ligante DIMIT e o receptor TR alfa de rato. Extraído de Wagner et al,  1995. 

 

As estruturas resolvidas permitiram ainda a comparação estrutural dos receptores 

complexados com ligantes (TR e RAR) e não complexado (RXR) com a finalidade de se 
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compreender as mudanças estruturais induzidas pela interação com o ligante. A estrutura do 

RXR  demonstrava a H12, aberta, isto é, estendida no sentido do solvente. Já as hélices H12 

nas estruturas do TR  e RAR  ligados mostraram-se compactadas, superpostas sobre o corpo 

da proteína, interagindo com as hélices H3, H4, H7 e com o próprio ligante (Figura 11). Esta 

comparação resultou no modelo de ativação aceito e citado até os dias atuais, denominado 

modelo da ratoeira (mouse trap model), que propõe que no estado apo os LBDs possuem a 

H12 em um estado estendido. Após a interação com o ligante, este estado é modificado pra 

formar uma estrutura compacta e, juntamente com isso, criar uma superfície que é 

reconhecida pelas proteínas co-ativadoras, superfície essa formada pelas -hélices H3-H4 e 

H12 principalmente (Figura 11). 

 

Figura 11. Superposição das estruturas do RXR (PDB 1LBD, em verde) e TR (PDB 2H6W, em ciano). As hélices H12 
dos receptores estão mostradas em destaque em diferentes cores. 

 

 

Função 
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Os receptores de hormônio tireoidiano regulam diversos genes relacionados à 

diferentes aspectos do funcionamento e da sinalização celular, incluindo gliconeogênese, 

lipogênese, sinalização da insulina, sinalização da adenilato ciclase, proliferação celular e 

apoptose (Oetting e Yen, 2007). Conseqüentemente, os hormônios tireoidianos aumentam o 

ritmo cardíaco e o consumo de ácidos graxos e reduzem o colesterol sérico por efeitos sobre 

rotas que envolvem as lipoproteínas de alta e baixa densidade (Bryzgalova, Effendic et al., 

2008). 

Em função do número de genes regulados direta e indiretamente pelos TRs, os efeitos 

resultantes da regulação da transcrição gênica pelo receptor são bastante complexos, 

envolvendo tanto efeitos benéficos quanto malefícios à saúde do indivíduo. Alguns efeitos 

benéficos advindos da ativação do TR incluem a redução nos níveis plasmáticos de colesterol e 

a redução de peso. Alguns dos efeitos maléficos, em contrapartida, incluem o aumento da 

freqüência cardíaca e arritmias, limitando a utilização de derivados hormonais na prática 

terapêutica (Baxter, Dillmann et al., 2001). As diferenças nos efeitos produzidos pela ativação 

do TR são devidas, em grande parte, à ativação das duas isoformas do receptor. A isoforma  

se mostrou como a maior responsável pelos efeitos deletérios cardíacos enquanto a isoforma 

 tem se mostrado como a maior responsável pelos efeitos desejados e úteis na prática clínica. 

Desta forma, a ativação seletiva da isoforma  passou a ser foco de pesquisa em diversos 

grupos, especialmente nos Estados Unidos (Baxter, Dillmann et al., 2001). 

Diversos ligantes TR  seletivos foram sintetizados nos últimos anos e o seu papel no 

tratamento de dislipidemias e obesidade tem sido cada vez mais ressaltado. Por exemplo, os 

tiromiméticos sintéticos GC-1 e KB-141 ligam-se com seletividade cinco e quinze vezes maior a 

TR  versus TR  (Chiellini, Apriletti et al., 1998; Wagner, Huber et al., 2001; Ye, Li et al., 2003) 

(Figura 12). Já o ligante GC-24, derivado do GC-1 com um grupo fenil na posição 3’ (Figura 12), 

liga-se a TR  com seletividade de quarenta a cem vezes (Borngraeber, Budny et al., 2003). 
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Tanto o GC-1 como o KB-141 reduziram o colesterol sérico e outros lipídeos aterogênicos e 

promoveram a perda de peso em experimentos com roedores e primatas. Estimularam ainda 

aspectos relacionados ao transporte reverso de colesterol sem efeitos adversos cardíacos ou 

em outros tecidos em doses clinicamente relevantes (Trost, Swanson et al., 2000; Grover, Egan 

et al., 2004; Johansson, Rudling et al., 2005; Villicev, Freitas et al., 2007). Se os mesmos efeitos 

observados nestes modelos animais forem demonstrados em humanos, os agonistas seletivos 

de TR poderiam ser utilizados para o tratamento de dislipidemias e obesidade. De fato, um 

composto recentemente descrito, KB-2115, demonstrou redução do colesterol sérico sem 

efeitos cardíacos danosos em estudos clínicos já em humanos (Berkenstam, Kristensen et al., 

2008). 

Uma das primeiras moléculas descritas como um modulador seletivo de TR (STRM, 

selective thyroid hormone receptor modulator) foi o ácido 3,5,3’-triodotiroacético (Triac, Figura 

12). O Triac é, na realidade, um metabólito do hormônio tireoidiano, T3, e apresenta uma 

modesta seletividade para a isoforma  do receptor de três a quatro vezes (Schueler, Schwartz 

et al., 1990). 

 

Figura 12. Estrutura de alguns ligantes tiromiméticos. 

 

A estrutura cristalográfica do TR  humano ligado ao Triac foi resolvida em 2001 

(Wagner, Huber et al., 2001) bem como a estrutura cristalográfica do Triac ligado ao TR  de 
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rato. Entre as duas isoformas do receptor há apenas um resíduo diferente no sítio ativo: a 

serina 277 em TR  é substituída pela asparagina 331 em TR . Naquele trabalho, os autores 

demonstraram que as interações eletrostáticas entre resíduos de arginina no sítio ativo e o 

grupo carboxilato do ligante desempenham um papel fundamental no reconhecimento e 

interação do ligante. No entanto, os autores também demonstraram que, na isoforma  um 

dos dois resíduos de arginina que participa da rede de interações no sítio-ativo (Arg282 ) é 

deslocado para fora do sítio ativo em função da mudança S277 -N331  no sítio ativo. A 

asparagina, com uma cadeia lateral maior, impediria que a Arg282  interagisse diretamente 

com o ligante em TR  (Wagner, Huber et al., 2001). Desta forma, a isoforma  perderia uma 

interação importante, o que se contrapõe ao fato do Triac ser seletivo, embora fracamente, 

para esta isoforma. 

 Neste trabalho, as estruturas cristalográficas do receptor de hormônio tireoidiano TR  

e TR  humanos foram refinadas e comparadas, visando uma melhor compreensão sobre as 

razões estruturais da seletividade deste tiromimético. Esta é a primeira vez em que as duas 

isoformas do receptor humano são comparadas em um estudo estrutural da seletividade deste 

ligante e, comparado com as estruturas previamente resolvidas, este trabalho apresenta ainda 

mais altas resoluções, sendo mais adequado, portanto, para a comparação estrutural do modo 

de ligação do Triac. 

 

 

Objetivos 
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Visando compreender melhor os mecanismos estruturais de seletividade no receptor 

de hormônio tireoidiano, optamos por resolver a estrutura cristalográfica da isoforma  do TR 

humano ligada ao Triac, bem como determinar novamente a estrutura da isoforma  para a 

comparação. Em um estudo prévio, as bases estruturais da seletividade do ligante sintético  

seletivo GC-1 foram abordadas por este grupo (Bleicher, Aparicio et al., 2008). Com este 

trabalho, planejamos não somente entender as bases estruturais da seletividade do ligante 

Triac, mas também compreender os mecanismos gerais de seletividade dos receptores 

tireoidianos. A compreensão destes mecanismos pode nortear o desenvolvimento de novos 

ligantes com ainda maior afinidade e seletividade para o receptor TR 1. 

 

 

Métodos Utilizados 
 

 

Expressão, purificação e cristalização das proteínas recombinantes 

 

 

Os LBDs das duas isoformas do receptor de hormônio tireoidiano foram expressas em 

Escherichia coli em protocolos-padrão descritos anteriormente (Nascimento, Dias et al., 2006). 

Células BL21 (DE3) foram transformadas com o vetor pET28(a)-TR  ou TR  LBD, gentilmente 

cedidos pelo Dr. John D. Baxter da Universidade da Califórnia em San Francisco. A expressão 

foi induzida com 0.5mM de IPTG a 22 graus por 4-6 horas. As células foram sedimentadas por 

centrifugação e ressuspensas em 50mM Tris-HCl, pH 8.0, 150nM NaCl, 0.05% Tween 20 e 20 

mM -mercaptoetanol. As células foram rompidas através da adição de lisozima e por 
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sonicação. Após nova centrifugação, a proteína foi purificada por cromatografia de afinidade e 

exclusão de tamanho utilizando como fases estacionárias a resina Talon Superflow Metal 

Affinity (Clontech) e a coluna Superdex 75 26/60 (Amersham Bioscience), respectivamente. 

As proteínas purificadas foram utilizadas posteriormente em experimentos de 

cristalização. Cristais adequados para a difração de raios-X foram obtidos nas para hTR 1 em 

1M cacodilato de sódio, pH 7.2 e 0.1M acetato de sódio trihidratado. Para hTR , cristais foram 

obtidos em 100mM cacodilato de sódio, pH 6.8 e 1.4M acetato de sódio. Nos dois casos os 

cristais cresceram em dois a três dias. Monocristais foram utilizados para a coleta de dados em 

um difratômetro Rigaku UltraX18 equipado com um espelho Osmic e detecção em placa de 

imagens MAR345dtb. As etapas de expressão, cristalização e coleta das imagens de difração 

para o hTR  e hTR  foram realizadas pela Dr. Sandra Martha Gomes Dias e Dr. Fábio Macedo 

Nunes, respectivamente. O autor realizou o processamento dos dados, a resolução estrutural 

dos dois complexos, o refinamento e a interpretação dos modelos. 

As imagens registradas foram posteriormente processadas para a integração das 

intensidades das reflexões registradas, utilizando o programa MOSFLM (Leslie, 1992). As 

intensidades integradas foram posteriormente escalonadas utilizando o programa SCALA, 

parte do pacote CCP4 (Bailey, 1994). O refinamento das estruturas foi realizado com o 

programa PHENIX (Adams, Grosse-Kunstleve et al., 2002), com intervenções manuais 

realizadas através do programa COOT (Emsley e Cowtan, 2004). 

 

 

Simulações de dinâmica molecular 
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Simulações de dinâmica molecular foram realizadas pelo então aluno de doutorado do 

Instituto de Química da UNICAMP Leandro Martinez, em colaboração com nosso grupo. Para 

estas simulações, as estruturas cristalográficas refinadas foram utilizadas como modelos 

iniciais. As estruturas foram inseridas em uma caixa de solvatação mantendo uma camada de 

solvente 15 Å nas superfícies. Alguns íons também foram adicionados para neutralizar a carga 

do sistema, totalizando estruturas iniciais com aproximadamente 55.000 átomos. Nove íons de 

sódio foram adicionados ao sistema hTR -Triac e dez ao sistema hTR -Triac a fim de 

neutralizar os sistemas para as simulações. 

As simulações foram realizadas utilizando o programa NAMD (Phillips, Braun et al., 

2005) e os parâmetros do campo de força CHARMM. Cada sistema foi minimizado 

energeticamente em 1000 passos através de gradiente conjugado e, em seguida, termalizado 

por 100 ps a 298,15K mantendo os átomos da proteína fixos, seguidos por mais 100 ps com os 

C  fixos e, finalmente, 100 ps de termalização sem restrições. As simulações com os sistemas 

termalizados foram realizadas com cada sistema por 3 ns. As simulações foram realizadas em 

NPT, com modelos de água TIP3, a uma pressão de 1 bar e temperatura de 298,15K. A 

eletrostática do sistema foi avaliada através do método PME (Particle Mesh Ewald). O controle 

de temperatura e pressão foi realizado utilizando-se o método de Berendsen. As cargas 

atômicas do Triac descritas em trabalhos prévios (Martinez, Sonoda et al., 2005; Martinez, 

Webb et al., 2006) e calculadas a partir de cargas Mulliken foram utilizadas neste trabalho. 

 

 

Experimentos de desnaturação térmica 
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Os experimentos de desnaturação térmica (Thermofluor) foram realizados no 

Methodist Hospital em Houston, TX, Estados Unidos, no grupo do Dr. John D. Baxter e do Dr. 

Paul Webb. Estes experimentos foram realizados durante o estágio do autor naquele 

laboratório em colaboração com o pos-doutorando Kevin Phillips. 

Resumidamente, as proteínas recombinantes expressas e purificadas como descrito 

acima foram incubadas a uma concentração de 0.15 mg/ml com a sonda fluorescente SYPRO 

Orange (Invitrogen) numa diluição 1:2000. 30 L da solução de proteína e 1 L da solução 

estoque de cada ligante (50mM em DMSO) foram adicionadas a poços de uma placa 

MicroAmp (ABI). Usando um termociclador (Applied Biosystems), a temperatura foi elevada de 

25 a 80 graus a 4% da taxa máxima do equipamento. As curvas obtidas foram corrigidas pelas 

linhas de base inicial e final e os Tms foram determinados ajustando as curvas em um modelo 

de curva dose-resposta no programa GraphPad Prism. 

 

Resultados 
 

 

Estruturas cristalográficas 

 

 

As estruturas cristalográficas foram refinadas a resoluções moderadas (2,0 Å para 

hTR  e 2,5 Å  para hTR Figura 13), mas com boas estatísticas no entanto, como mostrado na 

Tabela 1. Para o modelo do hTR  ligado ao Triac, 93,1% dos resíduos são encontrados nas 

regiões centrais do gráfico de Ramachandran, 6,9% nas regiões permitidas e nenhum resíduo 

nas regiões generosamente permitidas ou proibidas. Para o hTR , 91,8% dos resíduos foram 
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encontrados no centro das regiões permitidas do diagrama de Ramachandran, 6,8% em 

regiões permitidas, 0,9% em regiões adicionalmente permitidas e apenas um resíduo (0,5%), 

Ser237 , parte de um loop com uma fraca densidade eletrônica, em regiões proibidas. A 

Figura 13 mostra os padrões de difração típicos para os conjuntos de dados coletados dos 

cristais de hTR -Triac e hTR -Triac. A parte inferior da figura mostra em detalhes a borda da 

placa de imagem, indicando reflexões na região de altos ângulos. Alguns parâmetros do 

processamento destes conjuntos de dados realizado nos programas MOSFLM e SCALA, bem 

como do refinamento dos dados, realizados nos programas REFMAC, PHENIX e COOT estão 

também mostrados na Tabela 1. 

O enovelamento dos receptores e as estruturas das proteínas de maneira geral são 

similares àquelas descritas na introdução deste capítulo e não serão repetidas nesta seção. 

Desta forma, focaremos a análise dos modelos nas interações do ligante com os resíduos do 

sítio ativo. 
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Figura 13. Padrões de difração típicos para os conjuntos coletados de TR -Triac (esq) e TR -Triac (dir). As 
resoluções na borda da placa de imagem são, respectivamente, 2.00 e 2.03Å. Abaixo, uma visão mais próxima das 
bordas da placa de imagem. 

 

A estrutura cristalográfica do hTR  ligado a Triac revelou fortes interações 

eletrostáticas do sítio ativo com o ligante, como mostrado na Figura 14. As interações polares 

se restringem a porção do carboxilato no ligante, enquanto o corpo tironina do ligante faz 

interações hidrofóbicas, com exceção da hidroxila 4' que interage com a His381 . 

A Ser277 , único resíduo diferente entre hTR  e hTR  no sítio ativo, interage com a 

Arg228  em uma interação mediada por uma molécula de água (Figura 14), mantendo a 

Arg228  fixa em uma conformação próxima ao ligante e possibilitando a interação entre a 

amina da arginina e o carboxilato do ligante (2,8 Å). A Ser277  ainda estabiliza a Arg266 , 

como reportado anteriormente (Wagner, Huber et al., 2001), através de uma interação 

mediada pela cadeia principal da serina (3,3 Å).  

A Arg262 , embora não esteja em distância suficiente para interação direta com o 

ligante, age juntamente com as argininas 228  e 266  criando um ambiente com densidade 

de carga positiva onde se posiciona o grupo carboxilato, comum a todos os ligantes 

tiromiméticos. 
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Tabela 1 - Parâmetros do processamento e do refinamento das estruturas cristalográficas. 

 hTR  hTR  

Comprimento de onda (Å) 1,54 (anodo rotatório) 1,54 (anodo rotatório) 

Grupo espacial P212121. P3121. 

Resolução (Å) 38,95-2,0 (2,10-2,0) 29,79-2,50 (2,64-2,50) 

Parâmetros de cela (Å) a=60, b=80, c=102. a=b=68, c=131. 

Número total de reflexões 389434 (45846) 122512 (17858) 

Número de reflexões únicas 33965 (4218) 12993 (1875) 

Inteireza 97,8% (84,9%) 100% (100%) 

Multiplicidade 11,5 (10,9) 9,4 (9,5) 

I/ (I) do conjunto promediado   24,0 (2,9) 23,0 (2,9) 

I/ (I) 8,0 (0,9) 7,5 (1,0) 

Rmerge
1 0,082 (0,817) 0,083 (0,763) 

Rpim
2

 0,036 (0,374) 0,041 (0,379) 

Número total de átomos 2397 2035 

RFactor 0,168 0,191 

RFree 0.193 0.236 

RMS comprimento de ligação (Å) 0,008 0,015 

RMS dos ângulos de ligação (deg) 1,157 1,740 

 

 

                                                           
1 Rmerge = hkl i |Ii(hkl) – <I(hkl)>| / hkl i Ii(hkl) 

 
2 Rpim (precision indicating Rmerge) =  hkl [1/(N-1)]

1/2
 I | Ii(hkl) - < I(hkl)> | / hkl i Ii(hkl) 
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Figura 14. Visão do sítio ativo do hTR alfa ligado ao Triac. O mapa de densidade eletrônica (2Fobs-Fcalc) é mostrado 

contornando o ligante e alguns resíduos do sítio a 1 . Acima, apenas alguns resíduos polares contornados com o 

mapa de densidade eletrônica. Abaixo, uma visão mais próxima do sítio ativo do hTR . 

 

Já a Arg266  desempenha papel fundamental na interação com o ligante Triac. Nesta 

estrutura, as aminas da arginina estão voltadas diretamente para os oxigênios que compõe o 

carboxilato do Triac com distâncias de 3,0 e 3,2 Å.  
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Estas interações, somadas à interação da His381  com a hidroxila 4'-tironina do Triac, 

compõe todas as interações polares presentes no sítio ativo do hTR  ligado ao Triac. Outras 

muitas interações hidrofóbicas completam o repertório de interações que estabilizam o Triac 

ligado ao hTR , como mostrado na Figura 14.  

A estrutura do hTR  ligado ao Triac revelou uma rede de ligações de hidrogênio similar 

em vários aspectos àquela observada para o hTR , com algumas diferenças marcantes, no 

entanto. Em hTR , como em hTR , três argininas formam uma cavidade polar com caráter 

positivo, onde se ancora o grupo carboxilato do ligante. A Arg282  interage diretamente com 

o ligante numa ligação de hidrogênio com 2,5 Å de distância. Já a Arg316  interage com o 

ligante em uma ligação de hidrogênio mediada por uma molécula de água. A terceira arginina, 

Arg320 , adota dupla conformação, claramente observada nos mapas de densidade eletrônica 

apesar da resolução moderada, interagindo em uma das conformações (Arg320 A) com o 

carboxilato do Triac (Figura 15). A conformação Arg320 B, por sua vez, interage com a 

Asn233 , de forma que as duas conformações parecem ser estabilizadas por interações 

polares. Novamente, como descrito para hTR , a His435  interage com o a hidroxila 4'-

tironina do ligante. 
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Figura 15. Visão do sítio ativo do hTR beta ligado ao Triac. O mapa de densidade eletrônica (2Fobs-Fcalc) é 
mostrado contornando o ligante e alguns resíduos do sítio a 1 sigma. 

 

A comparação entre as estruturas do hTR  e hTR  ligados ao Triac revela uma boa 

conservação estrutural, que pode ser observada pelo baixo desvio quadrático médio (rmsd) 

entre os carbonos C das duas isoformas (0,42Å). No sítio ativo, a substituição 

Ser277 /Asn331  causa um rearranjo da Arg228 /282  e da Arg266 /320 . A Asn331 , com 

uma cadeia lateral maior, desloca a Arg282  no sentido do ligante, expulsando uma molécula 

de água. Aparentemente, a proximidade entre a Arg282  e a Arg320  causa uma diminuição 

na interação entre a segunda e o ligante por repulsão e a Arg320  passa a adotar uma dupla 

conformação estabilizada pelo ligante (A) e pela Asn233  (B) (Figura 16). 
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A presença de uma dupla conformação da Arg320  em hTR , que em hTR  (Arg266 ) 

se posiciona em interação direta e curta com o ligante, mostrou-se uma característica bastante 

curiosa. Na isoforma  do receptor, esta arginina aparenta maior flexibilidade e maior 

distância de interação com o ligante (3,0 Å para Arg320 A-NH1 e distância maior que 3,5 Å 

para NH2 para hTR , comparados com 3,0 e 3,2 Å para hTR ). 

 

Figura 16. Comparação entre os sítios ativos do hTR  (verde) e hTR  (azul) ligados ao Triac (amarelo). 

 

Essas duas características indicam uma interação mais fraca entre a Arg320  e o 

ligante comparada com aquela observada entre hTR  e o mesmo ligante. Além disso, se 

observarmos o número total de ligações de hidrogênio feitas entre o ligante e o sítio ativo nas 

duas isoformas do receptor percebemos facilmente que há mais ligações de hidrogênio entre o 

Triac e a isoforma , do que entre o ligante e a isoforma  (cinco para TR  e quatro para TR . 

Neste ponto se estabelece um paradoxo entre o que é observado na estrutura cristalográfica e 

o que já foi previamente reportado em ensaios de ligação envolvendo o ligante e as duas 
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isoformas do receptor. Ensaios prévios demonstraram que o ligante Triac liga-se com uma 

afinidade três a quatro vezes maior a isoforma  do receptor in vitro e resultados semelhantes 

foram também demonstrados in vivo (Apriletti e Webb, resultados não publicados, Figura 17). 

No entanto, as estruturas cristalográficas de ambas as isoformas do receptor sugerem que a 

isoforma  se liga mais fortemente ao Triac. 

 

Figura 17. Resultados de ensaios de competição entre Triac e T3 para TR  (A) e TR  (Dir). É possível perceber 

pelas curvas que uma maior concentração de Triac é necessária para deslocar o T3 ligado em TR demonstrando 

a menor afinidade do Triac ao hTR . Adaptado de Apriletti e Webb, 2008; dados não publicados.  

 

 

Simulações de Dinâmica Molecular 

 

 

Buscando entender melhor os mecanismos estruturais de seletividade deste ligante, 

foram realizadas simulações da dinâmica molecular das isoformas ligadas ao Triac, usando 

como modelos iniciais as estruturas cristalográficas resolvidas neste trabalho. Simulações de 

equilíbrio foram realizadas e as energias de interação foram calculadas posteriormente ao 

longo da trajetória da simulação e de acordo com o campo de força CHARMM. As energias 
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calculadas demonstraram ser mais forte a interação entre Triac e hTR , quando comparadas a 

hTR . As energias potenciais de interação entre o receptor hTR  e o ligante Triac, calculadas a 

partir dos termos de van der Waals (potencial Lennard-Jones) e eletrostático, somaram -66,63 

kcal/mol, contra -46,96 kcal/mol para hTR , confirmando, portanto, os resultados observados 

nas estruturas cristalográficas. No entanto, quando calculadas as energias de interação entre o 

ligante e o ambiente, incluindo o receptor, o solvente e os íons; as energias de interação se 

mostraram similares para as duas isoformas (-192,74 kcal/mol para hTR  e -192,52 kcal/mol 

para hTR ), revelando que as interações do Triac com moléculas de água na vizinhança do sítio 

ativo são mais fortes para hTR  do que para hTR .  

Para compreender melhor como as moléculas de água compensam a energia de 

interação do Triac na isoforma  do receptor, computamos ainda as energias de interação para 

cada molécula de água, individualmente, na vizinhança do sítio ativo das duas isoformas da 

proteína. Percebemos, nesta análise, que no início da simulação do receptor hTR  uma 

molécula de água interage com o ligante com uma energia de interação de aproximadamente  

-10 kcal/mol. No curso da simulação, esta molécula é substituída por uma segunda molécula, 

que é novamente substituída por uma terceira molécula e as trocas persistem no curso de 

toda a simulação. Esta molécula interage sempre com o ligante e com a Arg228 , como 

observado na estrutura cristalográfica (Figura 18). 

Já para hTR , observamos que várias moléculas podem interagir com o ligante ao 

mesmo tempo. Em geral, três a quatro moléculas de água podem ser observadas interagindo o 

ligante ao mesmo tempo. Olhando na estrutura do receptor percebemos que todas elas se 

estruturam próximas ao carboxilato do ligante, mas sem um sítio específico, no entanto. 
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Figura 18. Interações formadas próximo à região do carboxilato do Triac em hTR  (esq) e hTR  (dir) mostradas 
através das simulações de dinâmica molecular. 

 

Outra característica estrutural importante observada nas simulações foi a variação do 

volume da cavidade do ligante em função de cada isoforma. Para hTR  o volume médio da 

cavidade calculada através do programa VOIDOO (Kleywegt e Jones, 1994) foi de 461Å3. Para a 

isoforma  na conformação Arg320A, o volume calculado foi de 500Å3, já para a conformação 

Arg320B, o volume atinge 549Å3. 

 

 

Discussão 
 

 

Analisados conjuntamente, os resultados observados nas estruturas cristalográficas e 

nas simulações de dinâmica molecular indicam que uma única substituição no sítio ativo é 

capaz de regular o volume da cavidade do sítio ativo, aumentando a flexibilidade de alguns 

resíduos-chave na formação da cavidade do ligante na isoforma  do receptor. A inserção da 
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Asn331  em hTR  no lugar da Ser277  em hTR  leva a um deslocamento da Arg282  no 

sentido do ligante. Enquanto em hTR  a Arg228  (equivalente a Arg282 em hTR ) interage 

com uma molécula de água, mantendo esta última fixa, a inserção da cadeia lateral maior da 

Asn331  desloca a Arg282  no sentido do sítio e a arginina passa a interagir diretamente com 

o ligante e deixando ainda uma cavidade que pode ser ocupada por uma ou múltiplas 

moléculas de água. Em contraste, na presença da Ser277  em hTR , a distância entre a 

Ser277  e a Arg228  é muito longa para uma interação direta. Neste caso, a Arg228  interage 

diretamente com uma molécula de água que, por sua vez, também interage com a Arg262 , 

mantendo esta molécula fixa e não havendo, portanto, interação direta ou indireta entre com 

o ligante. A dupla conformação da Arg320 permite, desta forma, múltiplas conformações do 

ligante também, no âmbito do sítio ativo, o que pode ser percebido na análise das trajetórias 

da dinâmica molecular. 

Para confirmar estes resultados, foram feitas ainda as simulações dos mutantes 

hTR S277N e hTR N331S. E os comportamentos reversos, típicos das isoformas  e , foram 

observados, com a expulsão de moléculas de água do mutante hTR N331S e incorporação de 

moléculas de água no sítio do mutante hTR S277N. 

Estes resultados, em conjunto, demonstram claramente o relevante papel do solvente 

nas interações entre Triac e hTR, sendo o solvente preponderante para a ligação seletiva do 

Triac à isoforma  do receptor, de acordo com os cálculos realizados. Podemos destacar aqui 

dois aspectos importantes do solvente neste modelo de interação: 

 Primeiramente, o solvente tem um papel direto nas interações, elevando a energia de 

interação do Triac com o ambiente em hTR  a um valor semelhante àquele observado 

em hTR . Esse aumento de energia a que nos referimos aqui pode ser compreendido 

como um acréscimo entálpico, ou seja, uma contribuição para a energia oriunda de 

interações do tipo ligação de hidrogênio, que são formadas e desfeitas entre o ligante 

e moléculas de água no âmbito do sítio ativo. 
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 De maneira complementar ao primeiro papel do solvente, podemos adicionar ainda 

um papel entrópico existente na interação entre moléculas do solvente e o ligante. 

Como dito acima, na isoforma hTR  há um volume maior na cavidade do sítio ativo 

que pode ser ocupado por múltiplas moléculas de solvente, podendo três a quatro 

delas interagir diretamente com o ligante. O próprio papel desordenado do solvente 

acrescenta à interação com esta isoforma um componente entrópico que torna ainda 

mais favorável a ligação do tiromimético com esta isoforma do receptor. Como as 

contribuições entálpicas calculadas para a interação ligante-ambiente são similares 

para as isoformas  e  do receptor, acreditamos que o componente entrópico possa 

ter uma importância fundamental, ditando a seletividade do ligante Triac à isoforma  

da proteína. 

O aumento do volume do sítio ativo reflete-se em mudanças conformacionais do 

ligante que podem ser observadas nas simulações de dinâmica molecular. A superposição 

das trajetórias do ligante complexado a hTR  e hTR  estão mostradas na Figura 19, onde 

fica claro o aumento de mobilidade do ligante complexado ao hTR . 

 

Figura 19. Superposição das estruturas salvas a cada picosegundo de das simulações em TR  (esq) e TR  (dir). 

 

Na tentativa de medir experimentalmente as contribuições entrópicas na interação do 

Triac com hTR  e hTR , utilizamos a técnica de biocalorimetria de titulação isotérmica 

(isothermal titratrion calorimetry, ITC), capaz de medir simultaneamente as contribuições 
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entálpicas e entrópicas na interação. No entanto, a técnica é limitada a ligações que ocorrem 

rapidamente, não podendo ser aplicada nos sistemas em estudo, com conhecidas constantes 

cinéticas de associação da ordem de três a quatro horas (Webb e Apriletti, dados não 

publicados). Mais ainda, o caráter altamente hidrofóbico do ligante limita a aplicação desta 

técnica. 

Em um último esforço em conhecer o comportamento termodinâmico da interação do 

ligante Triac com as isoformas do receptor tireoidiano, optamos por medir as temperaturas de 

transição no processo de desnaturação térmica do TR ligado ao Triac e comparar essas 

temperaturas com outros ligantes conhecidos. É sabido que ligantes que interagem com 

afinidade similar, mas com diferentes componentes entrópicos e entálpicos apresentam 

diferentes temperaturas de transição, sendo maiores as temperaturas para os complexos 

formados com maior contribuição entrópica (Waldron e Murphy, 2003; Holdgate e Ward, 

2005). A relação entre a termodinâmica de ligação e as temperaturas de desnaturação está 

discutida sucintamente no apêndice primeiro desta tese. 

Os resultados obtidos em experimentos de Thermofluor demonstram um pequeno, porém 

significante, aumento na temperatura de transição da isoforma  ligada ao Triac, comparada a 

isoforma  diferente do que é observado com ligantes como GC-1 ou T3 (Figura 20). Estes 

resultados reforçam a idéia de uma seletividade do Triac para a isoforma  dirigida pelo 

componente entrópico. 

 

 

Conclusões do Capítulo e Perspectivas 
 

 



65 
 

Estudos termodinâmicos sobre a interação de ligantes e proteínas têm revelado um 

papel importante do componente entrópico para a afinidade de ligantes. Talvez o caso mais 

conhecido seja o da enzima HIV protease, para a qual se mostrou que diversos dos inibidores 

comerciais interagem com a enzima com alta afinidade ditada pelo componente entrópico. 

 

 

Figura 20. Resultados dos experimentos de desnaturação térmica feitos por Thermofluor. Os Tms calculados a 
partir das curvas mostradas acima para TR alfa (esq) e TR beta (dir) são mostrados abaixo. 

 

Para os receptores nucleares, no entanto, não havia sido demonstrado até então que o 

balanço termodinâmico entre entalpia e entropia pudesse afetar de maneira significativa a 

afinidade dos ligantes. Para o receptor de vitamina D (VDR), foi demonstrado recentemente, 

através de estudos cristalográficos, que diferentes ligantes podem regular o volume da 

cavidade de interação com o ligante de maneira similar àquela demonstrada aqui para o 

receptor de hormônio tireoidiano. Mais ainda, estudos realizados em nosso grupo 

demonstraram uma tendência similar para o receptor de hormônio estrógeno.  
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Estes resultados indicam que o balanço entre entalpia e entropia pode desempenhar 

um papel bastante relevante na afinidade dos ligantes da superfamília de receptores 

nucleares, possibilitando uma mudança no modelo de desenvolvimento de novos ligantes para 

os receptores membros desta família. Obviamente, ligantes que maximizam o número de 

ligações de hidrogênio e interações polares no sítio ativo de seus receptores ganham em 

afinidade por um aumento da contribuição entálpica na ligação. Por outro lado, ligantes que 

exibem flexibilidade no sítio ativo, especialmente quando consideradas as moléculas de 

solvente, podem adicionar um ganho de afinidade pelo componente entrópico.  

Neste trabalho propomos um modelo no qual a modesta seletividade do Triac para a 

isoforma  do receptor de hormônio tireoidiano é ditada pelo componente entrópico, 

favorecido, de acordo com os resultados mostrados neste trabalho, na ligação àquela 

isoforma. Desta forma, a inserção de um grupo curto na posição 1 do ligante, isto é, na região 

de interação com a porção carregada positivamente do sítio ativo, leva a um favorecimento 

para a ligação na isoforma  do receptor por uma menor perda entrópica. Dados 

experimentais com ligantes sintéticos confirmaram este hipótese (Ye, Li et al., 2003). Ye e 

colaboradores demonstraram que a inserção de grupos menores na porção 1 reduziram a 

afinidade dos ligantes, mas dirigiram a ligação para a isoforma . 

As dificuldades na caracterização e na medida do balanço dos componentes entálpico 

e entrópico ainda se mostram como um fator limitante no desenvolvimento de novas 

moléculas com direcionamento entrópico na ligação, mas esperamos que as metodologias 

demonstradas neste trabalho possam servir como ferramentas para o desenvolvimento deste 

campo na área da farmacologia e da química medicinal. 

Um trabalho científico está sendo preparado a fim de reportar os resultados aqui 

mostrados na forma de um artigo. 
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Capítulo 2 

Estudo da Interação do MR-Ligantes por Dinâmica Molecular 

 

 

Introdução 
 

 

Receptor de Mineralocorticóide 

 

 

O receptor de mineralocorticóide faz parte da subfamília de receptores esteróides na 

superfamília de receptores nucleares. Nesta mesma família encontram-se o receptor de 

andrógeno (AR), o receptor de estrógeno (ER), o receptor de glicocorticóides (GR) e o receptor 

de progesterona (PR). Estes receptores compartilham com o MR diversas características: agem 

primordialmente como homodímeros (Oetting e Yen, 2007), interagem com ligantes 

hidrofóbicos contendo um núcleo esteróide derivados do colesterol, aos quais se ligam com 

alta afinidade, e encontram-se ligados a proteínas de choque térmico quando em sua forma 

apo (Laudet e Gronemeyer, 2002). 

O MR possui dois ligantes naturais produzidos pela glândula supra-renal: a aldosterona 

e o cortisol. Os dois hormônios ligam-se ao receptor com alta afinidade e são capazes de 

desencadear a ativação do receptor no contexto celular. Embora os ligantes possuam 

afinidade muito próxima (0,5 e 0,8 nM, para aldosterona e cortisol, respectivamente) as 

concentrações plasmáticas dos ligantes diferem bastante. O cortisol encontra-se em 

concentrações 100 a 1000 vezes maior que a aldosterona (0,35 nmol/L para a aldosterona e 
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400 nmol/L para o cortisol; 72 nmol/L para cortisona (Rafestin-Oblin, Souque et al., 2003)), o 

que leva a pensar no MR como um receptor sempre ocupado pelo cortisol em condições 

fisiológicas. No entanto, a ativação contínua pelo cortisol levaria a efeitos exacerbados do MR. 

O paradoxo dos ligantes do MR foi parcialmente elucidado quando se mostrou que a enzima 

11 -hidroxiesteróide desidrogenase 2 (11 -HSD2), expressa em tecidos alvo da aldosterona, é 

capaz de converter o cortisol em cortisona, metabólito que possui baixa afinidade ao receptor 

(Funder, 2000a). 

A aldosterona, principal hormônio ligante do MR, é sintetizada a partir do colesterol, 

como outros hormônios adrenais esteróides. O primeiro passo nesta síntese é a conversão do 

colesterol ao esteróide pregnenolona, com 21 carbonos. A pregnenolona é convertida a 

progesterona pela enzima 3 -HSD2, que é posteriormente convertida a deoxicorticosterona, 

corticosterona, 18OH-corticosterona e, finalmente, a aldosterona por uma única enzima, a 

P450c11AS (Fardella e Miller, 1996) (Figura 21).  

 

Figura 21. Rotas de biossíntese dos hormônios esteróides adrenais. DHEA=deidroepiandrosterona. Adaptado de 
Fardella e Miller, 1996. 
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Além da regulação da atividade do receptor pela enzima 11 -HSD2, o MR possui uma 

forma intrínseca de regulação e reconhecimento dos seus ligantes. Experimentos em cultura 

de células de mamíferos demonstraram uma maior sensibilidade do receptor à aldosterona do 

que ao cortisol (Arriza, Weinberger et al., 1987). Além disso, medidas cinéticas de dissociação 

dos ligantes mostram que a aldosterona e o cortisol dissociam-se do receptor de forma 

diferenciada. O cortisol tem 50% de suas moléculas dissociadas do receptor em 

aproximadamente duas horas, enquanto para aldosterona, este tempo é de aproximadamente 

seis horas, como mostrado na Figura 22. Estas diferenças no reconhecimento dos ligantes 

naturais no receptor de mineralocorticóide levantam a possibilidade de estudos estruturais 

que apontem os mecanismos destas diferenças no nível estrutural e são uma das motivações 

deste trabalho. 

 

Figura 22. Cinética de dissociação dos ligantes naturais do hMR. Adaptado de Hellal-Levy et al, 2000. 

 

Atualmente, define-se a regulação da atividade transcricional do MR em três níveis: o 

nível pré-receptor, o nível do receptor e o nível pós-receptor (Pascual-Le Tallec e Lombes, 

2005). No nível pré-receptor, a expressão diferencial da enzima 11 -HSD2 nos diferentes 
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tecidos constitui o mais simples mecanismo de regulação da atividade do receptor. No 

entanto, os níveis baixos de expressão da enzima em alguns tecidos-alvo da aldosterona, como 

o coração e o sistema nervoso por exemplo, indicam que outros mecanismos são necessários 

para a correta regulação do receptor. Mais ainda, os níveis de expressão da enzima 11 -HSD2 

nos rins não possibilitam a conversão completa do cortisol em cortisona, restando um excesso 

de 10 vezes mais cortisol que aldosterona (Funder, 2009). No entanto, o rim é um tecido-alvo 

da aldosterona. No nível do receptor, embora os ligantes possuam afinidades semelhantes, 

sabe-se, como dito anteriormente, que as constantes de dissociação (Koff) dos ligantes são 

bastante diferentes (Hellal-Levy, Fagart et al., 2000). Isto demonstra que os mecanismos de 

reconhecimento dos ligantes são diferenciados entre mineralocorticóides e glicocorticóides e 

indica uma maior estabilidade do complexo MR-aldosterona, comparado ao complexo MR-

cortisol. Além disso, foi demonstrado recentemente (Rogerson e Fuller, 2003) que o domínio 

N-terminal do receptor é capaz de interagir com o domínio C-terminal (interação N-C) na 

presença da aldosterona, mas não do cortisol. Estes resultados apontam novamente para 

mecanismos intrínsecos de regulação da atividade do receptor de mineralocorticóide. No nível 

pós-receptor existe o recrutamento de proteínas co-ativadoras, que é dependente do contexto 

celular. Além do recrutamento destas proteínas, sabe-se atualmente que o MR pode sofrer 

modificações pós-traducionais, como acetilação e sumoilação, que alteram o tráfico da 

proteína até o núcleo celular, podendo alterar a resposta transcricional (Pascual-Le Tallec e 

Lombes, 2005). 

 

 

Estrutura 
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Dos quatro domínios que constituem o receptor de mineralocorticóide, apenas o 

domínio de interação com ligante teve sua estrutura tridimensional determinada até os dias 

atuais, em quatro recentes trabalhos realizados de forma independente (Bledsoe, Madauss et 

al., 2005; Fagart, Huyet et al., 2005; Li, Suino et al., 2005; Huyet, Pinon et al., 2007). A 

estrutura tridimensional deste domínio revelou um enovelamento típico dos receptores 

nucleares, composto de onze -hélices e quatro pequenas fitas , formando um sanduíche de 

três camadas de hélices. 

As camadas externas são formadas pelas hélices H1 e H3 na frente e H7 e H10 atrás. A 

camada interna de hélices (H4, H5, H8 e H9) é concentrada no topo domínio, deixando uma 

cavidade na parte inferior, onde se encontra o sítio do ligante. A H12 está enovelada na 

conformação ativa dos receptores nucleares, sobre o LBD, e, junto com as hélices H3, H4 e H5, 

forma um bolsão de interação com co-ativadores, direcionado por resíduos carregados nas 

extremidades. A Figura 4, na introdução desta tese, mostra uma das estruturas determinadas 

para o MR (Fagart, Huyet et al., 2005). 

 

 

Figura 23. (Esq.) Resíduos importantes na ligação da aldosterona ao MR. AS4 = aldosterona, GOL=molécula de 
glicerol estruturada e presente na estrutura cristalográfica (PDB 2AA2). (Dir.) Estrutura bidimensional da 
aldosterona. 
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A Figura 23 mostra os resíduos que compõe o sítio ativo do receptor de 

mineralocorticóide e a aldosterona lá ligada. É possível perceber que a carbonila 3 da 

aldosterona faz importantes ligações de hidrogênio com a arginina 817 e com a glutamina 776. 

A serina 810 também faz interações de ligação de hidrogênio mediada por uma molécula de 

água. Na outra extremidade do ligante, a carbonila 20 e as hidroxilas 21 e 18, fazem interações 

importantes com a treonina 945 e com a asparagina 770. O corpo do ligante esteróide fica 

envolvido numa cavidade circundada por resíduos hidrofóbicos, como demonstrado na Figura 

23. A semelhança da aldosterona com o cortisol e com a cortisona fica bastante evidente 

também no modo de ligação destes hormônios ao sítio ativo do MR (Figura 24 e  

Figura 25). A estrutura cristalográfica do MR ligado à cortisona mostra a carbonila 3 

fazendo ligações de hidrogênio com a arginina 817 e glutamina 776 e a carbonila 20, 

juntamente com a hidroxila 21, interagindo com a asparagina 770 e com a treonina 945. Os 

resíduos da cavidade hidrofóbica também são estruturalmente conservados, de forma que não 

são evidentes mudanças estruturais que justifiquem o mecanismo de regulação no nível do 

receptor (Figura 24). 

 

Figura 24. Superposição dos sítios ativos de todas as estruturas cristalográficas determinadas do MR. Encontram-
se superpostos os ligantes aldosterona, cortisona, desoxicorticosterona e progesterona. 
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Figura 25. Ligantes do receptor de mineralocorticóide. 

 

 

Função 

 

 

O receptor de mineralocorticóide é responsável pela regulação da atividade 

transcricional de diversos genes relacionados à homeostase de íons. O mecanismo principal 

desta regulação está relacionado à absorção de sódio e eliminação de potássio nos dutos 

renais através dos trocadores iônicos Na+/K+ (Laudet e Gronemeyer, 2002). Alguns genes-alvo 

do MR relacionados a esta regulação são os genes que codificam o canal de sódio sensível à 

amilorida (ENaC) e o gene da bomba Na+/K+ ATPase dos tubos coletores do néfron. O gene 

responsável pelo tráfego do ENaC no néfron também tem sua transcrição regulada pelo MR 

(Bhargava e Pearce, 2004). Além destes, as proteínas GP70 e CHIF já foram identificadas como 

proteínas cuja transcrição é regulada pela aldosterona. O mecanismo de ação da GP70 ainda 

não foi completamente elucidado, mas dados experimentais apontam para uma associação 

desta proteína com canais de sódio. Já a proteína CHIF medeia a regulação do transporte de 

potássio pela aldosterona, juntamente com a K+-ATPase (Rogerson e Fuller, 2000) (Figura 26). 

Parte do conhecimento sobre a importância fisiológica deste receptor foi extraído de 

experimentos de knockout em ratos. Os indivíduos que tiveram o gene do MR deletados 

morreram em até dez dias após o nascimento. Todos apresentaram fenótipo similar ao 

fenótipo de pseudo-hipoaldosteronismo (PHA) primário, com perda na capacidade de retenção 
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de sódio e conseqüente perda de água. Como as perdas não puderam ser reparadas com a 

ingestão, os neonatos faleceram em apenas 10 dias (Berger, Bleich et al., 1998). 

 

Figura 26. Ação da aldosterona na célula epitelial através do MR. A interação do MR com a aldosterona promove 
mudanças conformacionais que culminam com a dissocição do complexo formado pelo receptor e proteínas de 
choque térmico. O receptor ligado à aldosterona é translocado para o núcleo celular, onde se liga a elementos 
responsivos esteróides e regula os genes das proteínas Sgk, CHIF e ENaC, dentre outras, e regulando diretamente 
o transporte de íons nas células epiteliais. HSP=Proteína de choque térmico, SRE=Elemento resposivo esteróide 
(Fernandes-Rosa e Antonini, 2007). 

 

Uma série de recentes estudos revisados por Baxter e colaboradores (Baxter, Funder et 

al., 2004) demonstrou que 8-13% de uma população não-selecionada de hipertensos 

americanos é portadora de hiperaldosteronismo primário. Para este grupo, a utilização de 

compostos com ação anti-mineralocorticóide é de grande valia na prática clínica. De fato, duas 

drogas, espironolactona e eplerenona, estão disponíveis atualmente para o tratamento desta 

patologia através do bloqueio do receptor de mineralocorticóide, sendo que a última não está 

disponível ainda para a prática clínica no Brasil. A espironolactona, embora largamente 

utilizada, apresenta efeitos adversos bastante indesejáveis desencadeados por sua ligação 

inespecífica nos receptores de andrógeno e progesterona, onde age como antagonista e 
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agonista, respectivamente (Baxter, Funder et al., 2004). Já a eplerenona, embora apresente 

maior especificidade ao MR, demonstrou baixa afinidade e bloqueio incompleto do receptor 

em estudos recentes (Funder, 2000b; Baxter, Funder et al., 2004).  

Atualmente, compreende-se que o MR, mais do que a aldosterona, é o responsável 

pelos efeitos deletérios observados no hiperaldosteronismo primário. Mesmo em níveis 

circulantes baixos de aldosterona e em concentrações fisiológicas de glicocorticóides, podem 

ser observados danos em tecidos e geração de espécies reativas de oxigênio através da enzima 

NADPH oxidase MR-dependentes (Funder, 2007). Esses resultados apontam novamente para a 

necessidade de desenvolvimento de bloqueadores do MR que atuem também nestas 

circunstâncias. 

Além do efeito clássico da aldosterona sobre o transporte de íons e conseqüente 

regulação do volume circulante efetivo e pressão arterial, estudos clínicos e experimentais 

demonstraram correlação das concentrações séricas de aldosterona com hipertrofia e 

insuficiência cardíaca. Recentemente, um modelo experimental demonstrou de forma 

inequívoca o efeito deste hormônio sobre o tecido cardíaco (Qin, Rudolph et al., 2003). Neste 

trabalho, ratos transgênicos com hiper-expressão da enzima 11 -HSD2 nos cardiomiócitos 

foram preparados. Nestes ratos, o cortisol é incapaz de ativar o MR no tecido cardíaco e a 

aldosterona passa a ser seu único ligante. Os animais apresentaram pressão arterial normal, 

mas desenvolveram espontaneamente hipertrofia cardíaca, fibrose, insuficiência cardíaca e 

morreram precocemente (Figura 27). A administração de eplerenona, bloqueador do receptor 

de mineralocorticóide, resultou em melhora deste fenótipo. Estes dados comprovaram que a 

aldosterona, além dos efeitos sobre transporte iônico renal, pode apresentar efeitos deletérios 

em outros tecidos e reforçaram a necessidade de maiores estudos sobre o MR que apontem 

para mecanismos de bloqueio seletivo do receptor. Outras discussões interessantes advindas 

de trabalhos como o de Qin e colaboradores versam sobre a aplicabilidade de bloqueadores do 

MR em pacientes que sofreram infarto (momento em que os níveis plasmáticos de aldosterona 
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são elevados) visando a prevenção da remodelagem do tecido cardíaco e fibrose (Ohtani, Ohta 

et al., 2007). 

 

Figura 27. Hipertrofia cardíaca observada nos ratos transgênicos. Vista das quatro câmaras cardíacas de rato não 
transgênico (A) e transgênico. As figuras encontram-se na mesma escala. Adatado de Qin e colaboradores, 2003.  

 

Os efeitos cardíacos da aldosterona foram investigados através de dois estudos clínicos 

em grande escala onde se avaliou a eficácia do tratamento com bloqueadores do MR em 

pacientes que sofriam de insuficiência cardíaca. O primeiro estudo avaliou o potencial 

terapêutico da espironolactona em 1.663 pacientes durante dois anos e demonstrou uma 

redução no risco de morte de 30%, redução em 31% no risco de mortalidade por causas 

cardíacas e redução em 29% no risco de morte súbita cardíaca. O segundo estudo, avaliando o 

potencial da eplerenona e realizado durante 16 meses, demonstrou 15% de redução no risco 

de morte por qualquer causa e 17% de redução no risco de morte por causas cardíacas 

(Kalidindi, Tang et al., 2007). 

Os mecanismos apontados nestes trabalhos para os benefícios do bloqueio da ação da 

aldosterona incluem a prevenção da remodelagem do tecido cardíaco e a prevenção da morte 

súbita cardíaca. A prevenção da remodelagem cardíaca por bloqueadores do MR ocorreu 

quando utilizados sozinhos ou em combinação com inibidores da enzima conversora de 

angiotensina (ECA). No entanto, o efeito do bloqueio da aldosterona no nível do MR se 

mostrou maior que o efeito da inibição da ECA ou da redução da pressão arterial 
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isoladamente. Quanto à prevenção da morte súbita, o bloqueio do MR demonstrou redução 

na dispersão das ondas QT nos eletrocardiogramas e redução da freqüência cardíaca em 

pacientes com insuficiência cardíaca. Estes efeitos são consistentes com a prevenção da perda 

de potássio e de magnésio e conseqüente arritmia ventricular causadas pela aldosterona 

(Kalidindi, Tang et al., 2007). 

Estes resultados clínicos demonstram claramente o benefício terapêutico da utilização 

de antagonistas do MR, e motivam o desenvolvimento de novos fármacos antagonistas do 

receptor. 

 

A Mutação S810L 

 

 No ano 2000, foi reportada uma mutação no sítio ativo do receptor de 

mineralocorticóide causando a substituição da serina na posição 810 por uma leucina (S810L). 

Essa mutação foi primeiramente descrita para um garoto de quinze anos de idade e que 

apresentava hipertensão severa, atividade plasmática de renina suprimida, níves circulantes 

baixos de aldosterona. De trinta e três familiares do garoto avaliados, onze foram identificados 

como portadores de hipertensão severa antes de completarem vinte anos de idade (Geller, 

Farhi et al., 2000). Ensaios celulares com o receptor mutante demonstraram que a substitição 

S810L causa a ativação do MR através de ligantes que são antagonistas do receptor selvagem, 

como a progesterona, a 19-norprogesterona, a pregnenolona, a 17OH-progesterona e a 

espironolactona (Geller, Farhi et al., 2000). 

 Estruturalmente, as razões dos efeitos da substituição S/L na posição 810 não puderam 

ser interpretados imediatamente através das estruturas cristalográficas. Como indicado na 

Figura 28, os resíduos na posição 810 não participam de interações diretas com o ligante. A 

serina, no receptor selvagem, faz interações mediadas por moléculas de água com a Gln776, 
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enquanto a leucina, na mesma posição, parece interagir diretamente com os resíduos na 

vizinhança da Gln776 através de interações de van der Waals. 

 

 

Figura 28. Contexto estrutural da substituição S810L. Em amarelo, a estrutura cristalográfica do complexo MRwt-
aldosterona (PDB 2AA2) e, em azul, a estrutura cristalográfica do complexo MRS810L-cortisona (PDB 2AAX). 

 

Geller e colaboradores propuseram um modelo no qual a inserção de resíduos 

hidrofóbicos e mais longos na posição 810 estabilizariam o receptor por um contato maior 

entra as hélices H3 e H5 através da Ala773 (Geller, Farhi et al., 2000). No entanto, este modelo 

estrutural não pôde ser confirmado até os dias atuais. 

 

Objetivos 
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Dada a importância do receptor de mineralocorticóide, especialmente nos contextos 

de hipertensão, hiperaldosteronismo e remodelagem do tecido cardíaco, e ainda dada à falta 

de bons bloqueadores do receptor que antagonizem seus efeitos de maneira seletiva e que se 

liguem com alta afinidade, resolvemos estudar no nível estrutural os mecanismos de 

reconhecimento do MR aos seus ligantes. Utilizando as estruturas recém determinadas e 

empregando a técnica de dinâmica molecular (descrita no apêndice segundo), estudamos a 

interação entre o receptor e a aldosterona, o cortisol, a cortisona e a espironolactona. 

 Mais especificamente, objetivamos compreender com detalhamento atômico as 

razões estruturais que levam o MR a distinguir os ligantes naturais aldosterona e cortisol, a 

despeito da similaridade entre os hormônios. Visamos ainda compreender razões estruturais 

para o antagonismo do receptor pela espironolactona e os mecanismos envolvidos no 

aumento da atividade do receptor mutante S810L. 

 

Métodos Utilizados 
 

 

Para estes estudos, utilizamos as coordenadas atômicas dos complexos MRwt-

aldosterona (PDB 2AA2), MRS810L-cortisona (PDB 2AAX) e MRS810L-espironolactona (PDB 2AB2) 

(Bledsoe, Madauss et al., 2005). Quando necessário, a região de loop entre as hélices H9 e H10 

do receptor ausente na estrutura cristalográfica foi adicionada usando o programa MODELLER 

(Sali e Blundell, 1993). Os ligantes foram parametrizados de maneira automatizada com o 

programa ANTECHAMBER (Wang, Wang et al., 2006) de acordo com o campo de força GAFF 

(General Amber Force Field (Wang, Wolf et al., 2004)) compatível com o campo de força 
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AmberFF99SB (Hornak, Abel et al., 2006), utilizado na modelagem do receptor. O modelo 

Austin 1 (AM1) foi utilizado para o ajuste das cargas parciais dos átomos dos ligantes no 

programa ANTECHAMBER. Este modelo está sucintamente descrito no apêndice terceiro desta 

tese. Como não há uma estrutura cristalográfica do complexo MR-cortisol, este ligante foi 

modelado utilizando como base a estrutura do complexo MR-cortisona. 

Os sistemas contendo o receptor, o ligante e as águas cristalográficas foram imersos 

em uma caixa de solvatação octaédrica mantendo 12 Å de espaço entre a proteína e o limite 

externo da caixa, de forma a minimizar a interação entre moléculas vizinhas no sistema 

periódico. 

As simulações de equilíbrio foram realizadas seguindo um mesmo protocolo: 

primeiramente, 1000 ciclos de minimização energética divididos em 500 ciclos usando o 

algoritmo de steepest descent seguidos por outros 500 ciclos utilizando o algoritmo de 

gradiente conjugado. Em seguida, o sistema minimizado foi aquecido a 325 K em 50 ps de 

simulação mantendo constante o volume da cela, seguidos por 50 ps de simulação mantendo 

constante a pressão na cela e equilibrando a densidade do sistema. Estas três etapas iniciais de 

minimização, aquecimento e equilíbrio na densidade do sistema foram realizadas mantendo 

restrições geométricas nas posições atômicas da proteína e do ligante com um peso na 

restrição de 2 kcal/(mol.Å2) (a restrição tem a forma de k[ x]2, onde k é o peso energético 

colocado na restrição e x é o deslocamento posicional do átomo em relação a uma posição 

de referência que, nestes casos, era a posição cristalográfica). 

Após o equilíbrio da densidade, o sistema inteiro foi equilibrado a 325 K sem restrições 

geométricas por 500 ps. O sistema equilibrado foi utilizado em seguida como entrada inicial 

para as simulações de equilíbrio. Cada sistema foi simulado por 3 ns a 325 K. Este conjunto de 

simulações (S0) foi utilizado para gerar conformações iniciais para novas simulações de 

equilíbrio empregadas nas análises e cálculos energéticos descritos adiante. Três diferentes 

pontos das trajetórias das simulações S0 foram extraídos, em 1ns, 2ns e 3ns. Esses conjuntos 
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de coordenadas foram utilizados em três simulações independentes de 5ns para cada 

complexo (S1, S2 e S3), realizadas a uma temperatura de 300 K. 

Todas as simulações foram realizadas utilizando o pacote de programas AMBER9 

(Case, Cheatham et al., 2005). Nas simulações (NPT), as ligações covalentes envolvendo 

átomos de hidrogênio foram mantidas rígidas usando o algoritmo SHAKE. O controle da 

temperatura do sistema foi mantido através do método de dinâmica de Langevin, com um 

coeficiente friccional de 2 ps-1. A pressão na cela foi mantida constante em 1 bar através do 

algoritmo de Berendsen, com um tempo de relaxação de 2 ps. Condições periódicas de 

contorno foram utilizadas em todas as simulações e as interações eletrostáticas foram 

computadas através do método Particle Mesh Ewald (PME). Para o cálculo das interações do 

tipo van der Waals, um limite de distância foi aplicado em 10 Å. As simulações foram 

realizadas em passos de 2 fs. O programa PTRAJ foi utilizado para a análise geométrica das 

simulações e o programa MMPBSA foi utilizado para os cálculos de energia livre no método 

MM/GBSA. Utilizou-se ainda, para a análise das energias potenciais de interação, o programa 

AMBERENERGY (Nascimento, 2008), desenvolvido pelo aluno durante o doutorado em 

linguagem C++. 

Para a compreensão dos mecanismos estruturais envolvidos na cinética de dissociação 

dos ligantes do receptor de mineralocorticóide, foram realizadas simulações de dissociação 

induzida do ligante (steered molecular dynamics, SMD)(Schulten, 1998; Kosztin, Izrailev et al., 

1999; Lu e Schulten, 1999). Para estas simulações, os mesmos três conjuntos de coordenadas 

iniciais foram utilizados para a execução de três simulações independentes de cada sistema 

receptor-ligante. Cada simulação SMD foi executada durante 1 ns no qual o ligante foi 

arrastado do sítio ativo para o solvente através da aplicação de uma força externa (50 

kcal/(mol.Å2)) que agia aumentando a distância entre o carbono  da Gln776 e o carbono C2 

do anel esteróide. Durante 1 ns, a distância foi aumentada de aproximadamente 10 Å até 50 Å, 

resultando em uma velocidade constante de dissociação de aproximadamente 0.04 Å/ps. A 
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fim de evitar que a proteína transladasse durante a dissociação do ligante, todos os carbonos 

 da proteína foram tiveram sua posição restrita com um peso de 5 kcal/(mol.Å2). Para manter 

ainda a trajetória de dissociação, a posição da Gln776 foi também restrita à posição inicial com 

o mesmo peso. As simulações foram realizadas empregando condições periódicas de contorno, 

com pressão constante em 1 bar e tempo de relaxação de 2 ps, e controle de temperatura de 

Langevin (300K), com coeficiente friccional de 2 ps-1, de maneira similar às simulações de 

equilíbrio. 

 

 

Resultados 
 

 

Neste trabalho optamos por gerar diferentes conformações para os complexos através 

de simulações preliminares de equilíbrio a uma temperatura ligeiramente mais elevada (325 K, 

comparada com 300 K para as demais simulações). Os resultados obtidos demonstraram que 

esta metodologia foi eficiente em amostrar um espaço conformacional amplo para o 

complexo, gerando conjuntos de conformações visivelmente diferentes e que puderam ser 

usadas como pontos de partida para as simulações produtivas. A figura abaixo (Figura 29) 

mostra, a título de exemplo, as três conformações geradas com esta metodologia para o 

complexo MR-aldosterona. Nesta simulação (S0), a Gln776 se movimenta de maneira 

significativa durante os 3 ns de simulação. Os resultados obtidos com este complexo nos 

encorajaram a manter a mesma metodologia em todos os complexos estudados neste 

capítulo. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura 29. Comparação dos três estados iniciais utilizados para as simulações de equilíbrio do complexo MR-
aldosterona. A Gln776 bem como a Arg817 sofrem significativas mudanças conformacionais durante a simulação 
S0. 

 

Descreveremos, nas seções que seguintes, os resultados observados nas simulações de 

cada um dos complexos. 
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Complexo MRwt-aldosterona 

 

 

A simulação S0 do complexo MRwt-aldosterona demonstrou flexibilidade 

conformacional de dois resíduos do sítio ativo envolvidos diretamente na interação com o 

ligante, como demonstrado na Figura 29. Tanto a Arg817 como a Gln776 interagem com a 

carbonila na posição 3 do ligante. No curso da simulação S0 é possível observar que a 

glutamina se afasta do ligante e vira sua cadeia lateral para cima (na orientação da figura 

acima), no sentido da Ser810. Já a arginina vira sua cadeia lateral para o solvente, interagindo 

de maneira significativa com diversas moléculas de água. A movimentação dos dois resíduos 

cria uma abertura no sítio ativo que permite a interação de moléculas de água diretamente 

com o ligante, contribuindo para a manutenção de uma energia potencial de interação entre o 

ligante e o ambiente (proteína e solvente) constante. 

a) 
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b) 

 

c) 

 

Figura 30. Energias potenciais de interação entre a aldosterona e alguns resíduos do sítio ativo do MR nas três 
simulações de equilíbrio realizadas. Algumas mudanças conformacionais podem ser percebidas pela variação na 
energia potencial de interação computada. A Gln776 e a Arg817, nas simulações S2 (b) e S3 (c), se destacam. 
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A simulação S1 foi iniciada de um ponto da simulação S0 onde nenhuma significativa 

mudança conformacional significativa havia sido observada em relação à estrutura 

cristalográfica e seguiu de maneira razoavelmente estável ao longo dos 5 ns simulados. 

Entretanto, é importante notar que a Gln776 sofre pequenas e rápidas modificações 

estruturais (aos 700 ps e 2.4 ns), voltando sua cadeia lateral no sentido do solvente, mas 

retorna rapidamente e mantém a interação com o ligante. Essas flutuações estruturais podem 

ser percebidas através das variações nas energias potenciais de interação mostradas na Figura 

30, quadro a. 

A Figura 30 mostra ainda que a Arg817 e a Asn770 contribuem mais fortemente para a 

energia potencial total de ligação (aproximadamente -12,5 kcal/mol), enquanto a Thr945, a 

Gln776 e a C942 contribuem para a ligação com aproximadamente -6 kcal/mol cada. 

A simulação S2, de forma diferente da simulação S1, começa com a Gln776 em uma 

posição mais aberta, com sua cadeia lateral voltada para o solvente. No entanto, conforme 

pode ser observado no quadro b da Figura 30, após 500 ps de simulação, a cadeia lateral da 

glutamina retorna à posição original, isto é, à posição cristalográfica, aumentando a energia de 

interação para aproximadamente -5 kcal/mol. Esta conformação se mantém durante o 

restante da simulação realizada. 

Também é importante salientar a mudança conformacional da Arg817 na simulação 

S2, aos 3 ns de simulação. Neste momento, a arginina também volta sua cadeia lateral para o 

solvente e reduz a energia potencial de interação com a aldosterona de aproximadamente -10 

kcal/mol para aproximadamente -7 kcal/mol. Embora a energia potencial de interação 

proteína ligante seja afetada pela modificação da conformação da Arg817, a energia potencial 

de interação ligante-ambiente (proteína e moléculas de água ao redor) não se altera de 

maneira significativa, como mostrado na figura abaixo. 
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Figura 31. Energia potencial de interação entre a aldosterona e o ambiente, envolvendo proteína e solvente, para 
as três simulações realizadas. 

 

O gráfico mostrado na Figura 31 indica que, independentemente das alterações 

conformacionais sofridas no sítio ativo da proteína, a energia potencial de interação sistema-

ligante se mantém constante em aproximadamente -85 kcal/mol. Em outras palavras, a 

movimentação da Gln776 e da Arg817 acaba criando um novo ambiente favorável à interação 

ligante-solvente e mantendo estável a interação da aldosterona quando todo o ambiente é 

considerado. As mudanças estruturais observadas na Gln776 e na Arg817 podem ser 

visualizadas na Figura 32. 
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a) 

 

b) 
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c) 

 

d) 

 

e) 

 

Figura 32. Modificações conformacionais na região de interação com a carbonila (O3) do ligante ao longo 
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da simulação S2. É importante salientar a modificação conformacional da Gln776 entre (a) e (b) e a 
modificação conformacional da Arg817 entre (b), (c) e (d). (a) 500ps; (b) 2ns; (c) 3.5ns; (d) 5ns; (e) 
distâncias entre as aminas terminais da Arg817 e a carbonila O3 da aldosterona ao longo da simulação. 

 

A simulação S3, como a S2, tem início com a Gln776 em uma conformação aberta, isto 

é, voltada para o solvente, e logo no início da simulação (com 1 ns), a Gln776 retorna a sua 

posição cristalográfica, como também foi observado na simulação S2 (Figura 33). Ao contrário 

do que foi observado naquela simulação, no entanto, a Arg817 mantém uma única 

conformação no curso de todo o tempo de simulação, sem grandes variações conformacionais. 

Para os demais resíduos polares do sítio ativo (Asn770, Thr945 e Cys942) as variações 

estruturais aqui, como na simulação S2, são muito pequenas. As três simulações apresentam, 

contudo, um perfil energético para as interações polares no sítio ativo bastante similar. 

 

 

Interações estabelecidas no equilíbrio 

 

 

Com o objetivo de comparar as interações estabelecidas entre a aldosterona e o 

receptor de mineralocorticóide humano no estado de equilíbrio, as coordenadas atômicas 

médias foram calculadas para cada uma das simulações realizadas. A Figura 34 mostra a 

superposição das estruturas médias calculadas a partir das simulações S1-S3. 

Como mostrado na Figura 34, a hidroxila 18 do ligante faz uma ligação de hidrogênio 

importante com a carbonila  do grupo amida da Asn770, que, por sua vez, ainda faz uma 

segunda ligação de hidrogênio com carboxila 21 do ligante. A Thr945 também faz duas ligações 

de hidrogênio através da sua hidroxila : a primeira estabelecida com a hidroxila 21 e a 
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segunda com a carbonila 20 da aldosterona. Já a Cys942 faz uma fraca ligação de hidrogênio 

com a hidroxila 18 do ligante, como mostrado na Figura 34.  Do outro lado, a Arg817 e a 

Gln776 fazem também fazem ligações de hidrogênio com a carbonila 3 da aldosterona, como 

mostrado. 

 

a) 
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b) 

 

Figura 33. Modificações conformacionais na região de interação com a carbonila (O3) do ligante ao longo da 
simulação S3. É importante notar a modificação conformacional da Gln776 entre 500 ps de simulação (a) e 1500 
ps (b). 

 

 

Extensão das simulações S1 e S3 

 

 

As flutuações observadas para a região da carbonila 3 do ligante (especialmente os resíduos 

Arg817 e Gln776) se mostraram uma característica surpreendente, uma vez que os dois 

resíduos estão envolvidos diretamente na interação com o ligante. Optamos, portanto, por 

estender as simulações S1 e S3 do complexo MRwt-aldosterona a fim de obter maior 
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amostragem das conformações que podem ser amostradas pela dinâmica molecular nestas 

condições. 

 

 

Figura 34. Interações estabelecidas entre a aldosterona e o os resíduos polares no sítio ativo do MR. Em branco 
são mostradas as estruturas médias computadas a partir de cada uma das três simulações de equilíbrio. Em 
amarelo, a estrutura cristalográfica do complexo. A estrutura cristalográfica do complexo MR-aldosterona está 
mostrada em cartoon azul. 

 

A simulação S1 foi estendida até 20 ns e a simulação S3, até 10 ns. No entanto, na 

extensão de ambas as simulações, o sistema evoluiu de maneira estável, sem variações 

conformacionais e mantendo tanto a Gln776 como a Arg817 em conformações semelhantes às 

conformações cristalográficas. As energias computadas a partir da extensão das simulações S1 

e S3 estão mostradas na Figura 35 abaixo. 

Estes resultados indicam que a conformação cristalográfica dos resíduos Gln776 e 

Arg817 são conformações de baixa energia. Todavia, conformações alternativas com 

diferenças energéticas pequenas são possíveis para este complexo, embora sejam, de acordo 
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com os resultados destas simulações, eventos mais raros. Nestes casos, as interações entre o 

ligante e moléculas de água mantêm a estabilidade da interação. 

a) 

 

b) 

 

Figura 35. Energias potenciais de interação entre MR e aldosterona nas extensões das simulações S1 (a) e S3 (b). 
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Complexo MRS810L-cortisona 

 

 

A cortisona é um derivado esteróide similar ao cortisol, com a substituição da hidroxila 

na posição 11 por uma carbonila (Figura 25). Esta substituição leva a uma redução bastante 

significativa na afinidade do ligante. A conversão de cortisol em cortisona pela enzima 11 -

HSD 2 é um dos mecanismos de regulação da atividade mineralocorticóide no nível pré-

receptor, como dissemos anteriormente. Embora este derivado do cortisol não seja capaz de 

ligar-se ao receptor nativo, uma forma mutante do receptor foi descrita em uma família 

européia como sendo ativada pela cortisona e pelos antagonistas progesterona e 

espironolactona. Este mutante, onde uma serina na posição 810 é substituída por uma leucina 

(MRS810L), passou a ser foco de diversos estudos com o objetivo de se compreender os 

mecanismos de ativação e inativação do receptor de mineralocorticóide. 

Três simulações do complexo MRS810L-cortisona foram realizadas de maneira similar 

àquela descrita para o complexo MRwt-aldosterona. É possível perceber através das energias 

calculadas (Figura 36) que estas simulações seguiram estáveis com pequenas variações 

conformacionais. Na simulação S1 é possível observar uma pequena flutuação conformacional 

da Gln776 entre 1 e 2 ns, retornando a um estado de equilíbrio (posição cristalográfica) em 

seguida. Nas três simulações a interação da Arg817 com a carbonila 3 do ligante se destaca, 

contribuindo com aproximadamente -12,5 kcal/mol para a energia total de interação e 

mantendo-se numa conformação de interação durante todo o curso da simulação nas três 

simulações realizadas. As interações entre Asn770, Thr945 e Gln776 contribuem cada uma 

com aproximadamente -6 kcal/mol e a Cys942 com ≈-3 kcal/mol (Figura 36). 

É interessante notar que, na simulação S3, a Asn770 alterna durante todo o curso da 

simulação entre dois estados estruturais. Um primeiro estado no qual a interação com o 

ligante é mantida e um segundo estado no qual uma nova interação é estabelecida entre este 
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aminoácido e a Glu955, como demonstrado na Figura 37. A variação na energia potencial de 

interação mostrada no quadro c da Figura 36 deve-se às variações conformacionais da 

hidroxila 21 do ligante que, hora interage com a Asn770, hora vira-se para interagir com 

Thr945 e em alguns momentos não estabelece interações perceptíveis (Figura 37). 

a) 

 

b) 
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c) 

 

Figura 36. Energias potenciais de interação entre MRS810L e cortisona. 

 

a) 
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b) 

 

Figura 37. Diferentes conformações adotadas pela Asn770 durante a simulação S3. Em (a) 250ps de simulação e 
em (b) 550ps. 

 

 

Interações estabelecidas no equilíbrio 

 

 

As interações estabelecidas entre o receptor e a cortisona foram calculadas para as 

estruturas médias computadas a partir das simulações, de maneira similar àquela descrita para 

o complexo MRwt-aldosterona. Aqui, apenas cinco interações parecem ser responsáveis pela 

ligação da cortisona ao receptor (Figura 38): a primeira estabelecida entre a Asn770 e a 

hidroxila 21 da cortisona; a segunda, entre a Thr945 e a carbonila 21 novamente; a terceira 

entre a Thr945 e a carbonila 20 do ligante e as duas últimas interações feitas entre a carbonila 

3 do ligante e a Arg817 e a Gln776. Estas interações estão mostradas na Figura 38 abaixo. 
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Comparando a Figura 38 com o gráfico mostrado na Figura 36, que mostra as energias 

potenciais de interação por resíduo do sítio-ativo, é possível perceber que, das interações 

mencionadas acima, a ligação de hidrogênio estabelecida entre a Arg817 e a carbonila na 

posição 3 da cortisona contribui de maneira mais significativa para a ligação. Ao contrário do 

que foi observado nas interações entre o receptor e a aldosterona, a contribuição da Asn770 

para a ligação é significativamente reduzida em virtude da perda da interação entre o ligante, 

na posição 11, e a carbonila  da Asn770. 

 

Figura 38. Interações estabelecidas entre a cortisona e o os resíduos polares no sítio ativo do MR. Em branco 
estão mostradas as estruturas médias computadas a partir de cada uma das três simulações de equilíbrio. Em 
amarelo, a estrutra cristalgráfica do complexo MRS810L-cortisona (2AAX). 

 

Desta forma, a inserção da carbonila na posição 11 da cortisona desfavorece a ligação 

por impedir a formação da ligação de hidrogênio entre esta e a Asn770. A Gln776, a Cys942 e a 

Thr945 fazem ligações de hidrogênio com a hidroxila 21 do ligante tanto na cortisona, como na 

aldosterona e contribuem de forma similar para a energia potencial total de ligação. 
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Complexo MRS810L-cortisol 

 

 

Utilizando como modelo inicial a estrutura do receptor ligado à cortisona, modelamos 

o ligante cortisol, usando os programas CHIMERA (Pettersen, Goddard et al., 2004) e 

ANTECHAMBER (Wang, Wang et al., 2006) de maneira similar àquela descrita para os demais 

ligantes. O modelo inicial foi simulado (S0) por três nanossegundos a 325 K, seguindo o mesmo 

protocolo já descrito. As energias potenciais de interação foram computadas a partir das 

simulações S1, S2 e S3, realizadas a 300 K, e estão mostradas na Figura 39. 

 

 

a) 
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b) 

 

c) 

 

Figura 39. Energias potenciais de interação entre o cortisol e alguns resíduos do sítio ativo do MR nas três 
simulações de equilíbrio realizadas. 

 

É possível observar, nas três simulações realizadas, que as contribuições mais 

importantes para a energia potencial de ligação entre cortisol e o receptor se devem à 
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interação da Arg817 com a carbonila O3 do ligante e à interação da Asn770 com a hidroxila da 

posição 11. Cada uma destas interações acrescenta cerca de -13 kcal/mol à energia total de 

ligação. As simulações seguiram relativamente estáveis sem grandes variações 

conformacionais nos aminoácidos que fazem interações polares no sítio ativo do receptor. 

A Thr945 e a Gln776 demonstram aqui um papel acessório na contribuição energética 

para a energia potencial total de ligação, somando apenas -7.5 kcal/mol e -5 kcal/mol, 

respectivamente. Este mesmo comportamento foi observado também em simulações dos 

outros complexos descritos neste trabalho. 

 

 

Interações estabelecidas no equilíbrio 

 

 

A análise das estruturas médias computadas a partir de cada uma das simulações 

independentes foi utilizada para a visualização das interações realizadas no equilíbrio entre o 

cortisol e o sítio ativo do receptor de mineralocorticóide. Aqui novamente seis interações 

podem ser observadas entre o ligante e os resíduos polares do receptor (Figura 40): duas 

ligações de hidrogênio realizadas entre a Thr945 e a hidroxila 21 e entre a carbonila 20 do 

ligante, duas ligações de hidrogênio entre a Asn770 e as hidroxilas 11 e 21 do cortisol e outras 

duas ligações de hidrogênio envolvendo a carbonila 3 do ligante, a primeira com a Arg817 e a 

segunda estabelecida com a Gln776. Estas interações estão mostradas abaixo. 
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Figura 40. Interações estabelecidas entre o cortisol e o os resíduos polares no sítio ativo do MR. Em azul são 
mostradas as estruturas médias computadas a partir de cada uma das três simulações de equilíbrio do complexo 
MRS810L-cortisol (mostrado em branco). Em amarelo, a estrutura cristalográfica do complexo MR-cortisona (PDB 
2AAX). 

 

É interessante notar que aqui, por conta da substituição da carbonila 11 do ligante 

(presente na cortisona) pela hidroxila na mesma posição, a interação com a Asn770 é 

novamente estabelecida, como mostrado na Figura 40, e este resíduo passa a contribuir mais 

significativamente para a interação total, como mostrado nos gráficos da Figura 39. Também é 

importante notar que as contribuições em energia potencial de interação dadas pelos resíduos 

Thr945, Cys942 e Gln776 são similares aqui àquelas observadas para aldosterona e cortisona. 

As interações com a Thr945, especificamente, semelhantes entre os três ligantes, são 

consistentes com a estrutura similar dos ligantes nesta região, contendo uma hidroxila na 

posição 20 e uma hidroxila na posição 21. 
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Complexo MRwt-cortisol 

 

 

Visando comparar os efeitos da mutação S810L na ligação do receptor ao cortisol, 

modelamos o complexo MRwt-cortisol, revertendo a Leucina na posição 810 em serina através 

do programa COOT (Emsley e Cowtan, 2004). O ligante e o receptor foram parametrizados de 

maneira similar àquela já descrita e o complexo solvatado foi simulado seguindo também os 

mesmos protocolos descritos para os demais complexos. A análise destas simulações de 

equilíbrio revelou uma ligação bastante similar àquela observada para o receptor mutante. 

Aqui, a Arg817 e a Asn770 contribuem mais significativamente para a energia potencial total 

de ligação, com aproximadamente -12.5 kcal/mol cada (Figura 41). Já a Gln776 e a Thr945 

contribuem com aproximadamente -6 kcal/mol cada. A semelhança destes números, 

mostrados graficamente na Figura 41, com as energias de ligação observadas para o complexo 

mutante (Figura 39) mostram que o perfil de ligações de hidrogênio nos dois casos é 

indistinguível, de acordo com os dados gerados neste trabalho. 

É interessante notar que nas três simulações independentes feitas para o complexo 

MRwt-cortisol, foram observadas mudanças conformacionais da Gln776, que eventualmente 

vira sua cadeia lateral para a região do solvente, deixando de interagir com o ligante. Essas 

flutuações estruturais podem ser percebidas pela análise das energias de interação deste 

resíduo com o ligante, mostrada na Figura 41, quadros b e, mais acentuadamente no quadro c. 

 

 

Interações estabelecidas no equilíbrio 
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a) 

 

b) 
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c) 

 

 
Figura 41. Energias de ligação calculadas a partir das simulações S1 (a), S2 (b) e S3 (c) do complexo MRwt-cortisol. 

 

As interações estabelecidas entre o receptor selvagem e o cortisol no equilíbrio são 

bastante similares às interações observadas para o complexo formado pelo receptor mutante, 

como dito anteriormente. A Figura 42 mostra estas interações. Aqui, como no receptor 

mutante, a hidroxila 21 interage com a Thr945 e com a Asn770. A hidroxila 11 do ligante, que é 

convertida em carbonila na cortisona, interage com a Asn770 através da carbonila  do grupo 

amida daquele resíduo. Já a carbonila 3 do ligante interage simultaneamente com a Arg817 e 

com a Gln776. É interessante notar que mesmo a superposição das estruturas médias já dá 

demonstra a flexibilidade da Gln776, que amostra algumas conformações diferentes, mas 

ainda próximas do ligante. 
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Figura 42. Interações formadas entre o MRwt e o cortisol. As estruturas médias calculadas a partir das três 
simulações independentes estão mostradas superpostas em branco. Para facilitar a comparação, a estrutura 
cristalográfica do complexo MRS810L-cortisona está também superposto e mostrado em azul. 

 

 

Complexo MRS810L-espironolactona 

 

 

Para o complexo MRS810L-espironolactona, também foi realizada uma simulação S0 a 

325 K de 3 ns e, ao final de cada nanosegundo desta simulação, um conjunto de trajetórias foi 

tomado e usado como conjunto inicial de coordenadas para 3 simulações de equilíbrio, com 5 

ns de duração e a 300 K. 

As simulações S1, S2 e S3 indicam comportamentos bastante similares, com 

considerável estabilidade na grande maioria das interações entre os resíduos polares do sítio 

ativo da proteína e o ligante espironolactona. É importante notar que a Arg817 é o resíduo 
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com maior contribuição em energia potencial para a ligação, com quase -20 kcal/mol (Figura 

43). 

a) 

 

b) 
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c) 

 

Figura 43. Energias potenciais de interação entre a espironolactona e alguns resíduos do sítio ativo do MR nas 
três simulações de equilíbrio realizadas. Uma mudança conformacional pode ser percebida através da variação 
repentina na energia de interação da Arg817 em (c). 

 

A Thr945 e a Cys942 contribuem de maneira similar àquela observada para o complexo 

MRwt-aldosterona (aproximadamente -5 kcal/mol). Já a contribuição energética da Gln776 é 

reduzida aqui para aproximadamente -2,5 kcal/mol, menor, portanto, do que aquela 

observada em outros complexos.  

A Asn770 tem a contribuição energética reduzida para aproximadamente -7 kcal/mol, 

significativamente menor que as -12,5 kcal/mol observadas na ligação a aldosterona e ao 

cortisol, por exemplo. A razão para esta redução na energia de ligação é a perda da interação 

com a hidroxila 11, ausente na espironolactona. Aqui, a Asn770 interage apenas através da 

carbonila do anel lactona, como mostrado na seção abaixo. 
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A Arg817 sofre uma mudança conformacional na simulação S3, se afastando do 

ligante, enquanto moléculas de solvente adentram na cavidade do ligante. Esta mudança 

conformacional pode ser percebida na Figura 43 e na Figura 44. 

 

 

  

Figura 44. Mudanças conformacionais observadas na simulação S3 do complexo MR-espironolactona. Acima, 2 ns 
e  3 ns (abaixo). 
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Interações estabelecidas no equilíbrio 

 

 

Um conjunto de interações distintas daquelas observadas nos complexos do receptor 

de mineralocorticóide humano com aldosterona, cortisona ou cortisol pode ser observada 

através da análise das estruturas médias calculadas a partir de cada simulação do complexo 

MRS810L-espironolactona. A Figura 45 mostra as interações estabelecidas no equilíbrio para este 

complexo. 

Como mostrado, quatro ligações de hidrogênio estabelecidas entre a espironolactona 

e o sítio ativo do receptor podem ser claramente observadas. A Asn770 e a Cys942 formam 

ligações de hidrogênio com a carbonila do anel lactona do ligante enquanto, do outro lado, A 

Arg817 e a Gln776 fazem ligações de hidrogênio com a carbonila 3 do ligante. Curiosamente, o 

substituinte tioacetil presente na posição 7 da espironolactona não faz nenhuma interação 

específica, isto é, nenhuma ligação de hidrogênio com resíduos do receptor. No entanto, 

contribui em energia potencial com contatos hidrofóbicos estabelecidos, acrescentando à 

energia potencial através do termo de van der Waals. 
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Figura 45. Interações estabelecidas entre a espironolactona e o os resíduos polares no sítio ativo do MR. Em 
branco são mostradas as estruturas médias computadas a partir de cada uma das três simulações de equilíbrio. 
Em amarelo, a estrutura cristalográfica do complexo (2AB2). 

 

 

Simulações do complexo MRwt – Espironolactona 

 

 

O complexo formado pelo receptor selvagem ligado à espironolactona também foi 

simulado seguindo o protocolo padrão de termalização e de simulações produtivas. A reversão 

da mutação foi realizada através do programa COOT (Emsley e Cowtan, 2004). As 

parametrizações do ligante e do receptor seguiram os protocolos-padrão já descritos. As 

simulações S1, S2 e S3 foram analisadas em conformidade com as demais simulações 

reportadas nesta tese e as energias potenciais de interação estão mostradas abaixo (Figura 46 

e Figura 48).  
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Algumas mudanças conformacionais puderam ser observadas na simulação S0, 

especialmente na Arg817. As mudanças na energia potencial de interação mostradas na Figura 

46 demonstram essa mudança conformacional. 

 

Figura 46. Energias potenciais de interação calculadas a partir da simulação S0 do complexo MRwt - 
espironolactona. Uma mudança conformacional pode ser percebida pela variação na energia potencial de 
interação da Arg817. 

 

Nesta simulação, a Arg817 amostra uma conformação ‘nativa’ no início da simulação 

(até 1 ns) e depois altera sua conformação para interagir com moléculas de água no solvente 

ao mesmo tempo em que cria uma cavidade que expõe o próprio ligante ao solvente como 

mostrado na Figura 47. Desta simulação S0, tomamos três diferentes conformações, ao final 

de cada nanossegundo simulado, e utilizamos como estados iniciais para três simulações 

produtivas e independentes, de cinco nanossegundos cada. 
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a) 

 

b) 

 

Figura 47. Exemplos de duas diferentes conformações amostradas na simulação S0 do complexo MRwt-
espironolactona. (a) 1ns e (b) 3 ns. 

 

A análise das energias de interação computadas a partir das simulações S1, S2 e S3 do 

complexo MRwt-espironolactona revelou algumas características bastante interessantes para a 

mutação S810L (Figura 48). 
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a) 

 

b) 
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c) 

 

Figura 48. Energias potenciais de ligação calculadas a partir das simulações do complexo MRwt-
espironolactona. 

 

A análise das simulações e dos perfis de energia computados a partir destas revelou 

uma mobilidade aumentada para alguns resíduos polares do sítio ativo para este complexo. É 

interessante observar, por exemplo, a variação da energia potencial de ligação calculada entre 

a Arg817 e a espironolactona na simulação S1. No início da simulação esta interação envolve 

uma energia de aproximadamente -11 kcal/mol e, no curso dos 5 ns simulados, esta interação 

é reduzida até aproximadamente -6 kcal/mol. Ao mesmo tempo, as energias envolvidas na 

interação com outros aminoácidos polares, como a Asn770 e a Thr945, são mantidas em 

aproximadamente -7,5 kcal/mol e -5 kcal/mol, respectivamente. 

 Já na simulação S2, um perfil contrário é observado. No início da simulação, a energia 

envolvida na interação entre a espironolactona e a Arg817 é de aproximadamente -6 kcal/mol 

e, no curso da simulação, esta interação torna-se mais forte, alcançando aproximadamente -
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12,5 kcal/mol ao final dos 5 ns simulados. As demais interações se mantêm relativamente 

constantes e comparáveis àquelas observadas na simulação S1. 

 A simulação S3 prossegue razoavelmente estável durante todo o seu curso, mantendo, 

no entanto, uma conformação para Arg817 que limita sua energia de interação em apenas -6 

kcal/mol. As conformações da Arg817 amostradas nas três simulações estão mostradas na 

Figura 49. 

a) 

 

b) 
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c) 

 

d) 

 

Figura 49. Diferentes conformações amostradas durante as simulações do complexo MRwt-
espironolactona. (a) Conformação da simulação S1 após 1 ns. (b) Conformação da simulação S1 após 5 ns. 
(c) Conformação inicial da simulação S2. (d) Conformação final da simulação S2. 

 

 De maneira geral, é possível perceber que as simulações do complexo MRwt-

espironolactona demonstram uma maior flexibilidade na região da Arg817 comparada àquela 

observada nas simulações da proteína mutante MRS810L. Esta característica pode também ser 
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observada através da análise dos desvios quadráticos médios dos átomos que compõe a 

cadeia principal do receptor (CA, C e N). A figura abaixo mostra as variações de rmsd para as 

simulações do complexo com a proteína selvagem e mutante calculados para todos os 

resíduos do receptor. 

 

Figura 50. Desvios quadráticos médios computados a partir das simulações dos complexos MRwt-espironolactona 
(em linhas azuis) e MRS810L-espironolactona (linhas pretas). Os valores elevados de rmsd refletem a presença de 
várias regiões muito flexíveis na proteína (loops) e não uma perda de estrutura neste caso específico. 

 

É interessante destacar que, quando a Arg817 se afasta do ligante, como mostrado na 

Figura 49, algumas moléculas de água se interpõe entre o ligante e a arginina, contribuindo 

para a estabilização do complexo. Esta estabilização trazida pelo solvente pode ser vista 

através da análise das energias de interação entre a espironolactona e o ambiente, mostrada 

na Figura 51. 
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Figura 51. Energias de interação calculadas entre a espironolactona e o ambiente. 

 

 

Simulações de dissociação induzida do ligante 
 

 

As simulações de equilíbrio descritas na seção anterior demonstraram um perfil 

energético e de ligações de hidrogênio bastante similar para vários dos ligantes do receptor de 

mineralocorticóide. Na busca de mecanismos estruturais que revelem diferenças na interação 

entre o receptor e seus ligantes, realizamos simulações de não-equilíbrio nas quais o ligante é 

forçado a deixar o sítio ativo do receptor por uma rota estabelecida. A força necessária para 

que o ligante rompa as interações que faz com o sítio ativo são mapeadas e pode-se ter uma 

idéia do trabalho necessário para que um determinado ligante seja dissociado do sítio ativo do 

receptor. 
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Em um primeiro estágio, as rotas de dissociação da aldosterona e da espironolactona 

foram exploradas com simulações de amostragem ampliada do ligante (Locally enhanced 

sampling, LES) (Elber e Karplus, 1987; Hixson e Wheeler, 2001), nas quais diversas cópias dos 

ligantes são posicionadas no sítio ativo sobrepostas. Todas as cópias do ligante interagem com 

o receptor de maneira similar, mas não interagem entre si. Desta forma, a energia potencial de 

ligação receptor-ligante experimentada por cada cópia é um 1/N da energia potencial total, 

onde N é o número de cópias (apêndice 5). Com uma energia potencial de ligação reduzida, é 

possível amostrar a dissociação do ligante num tempo computacional curto e estudar as rotas 

exploradas pelo ligante no processo de saída do receptor. Estas simulações foram realizadas 

para os complexos MRwt-aldosterona e MRwt-espironolactona. A aldosterona foi escolhida 

como um ligante representante dos corticóides naturais e a espironolactona, por ser um 

ligante sintético e consideravelmente maior que a aldosterona. 

Para a aldosterona, foram realizadas simulações com 10, 20 e 30 cópias do ligante. 

Estas simulações demonstraram que a dissociação do receptor ocorre de maneira muito 

rápida, com o início da dissociação em menos que 200 ps e através da abertura entre as 

hélices H10 e H8, numa rota previamente descrita como rota II de dissociação (Kosztin, Izrailev 

et al., 1999; Martinez, Sonoda et al., 2005; Sonoda, Martinez et al., 2008), mostrada na Figura 

52. No entanto, estes resultados devam ser vistos com cautela, uma vez que as simulações do 

tipo LES são simulações realizadas na ausência de solvente e possuem um caráter meramente 

exploratório, isto é, se prestam a demonstrar as possíveis rotas de dissociação num sistema 

simplificado. 

Para o sistema MR-espironolactona foi observado um comportamento bastante similar 

com a dissociação do ligante através da rota II, como mostrado na Figura 53. Nos dois casos, 

apenas pequenas modificações conformacionais são necessárias para a dissociação dos 

ligantes. Uma delas inclui a quebra da hélice H10/11 ao meio, possibilitando que o segundo 
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fragmento se afaste da hélice H8 e aumentando, desta forma, a área disponível para a 

dissociação das cópias do ligante. 

 

 

Figura 52. Dissociação da aldosterona explorada através de simulações do tipo LES. Na figura acima, as rotas de 
dissociação previamente descritas estão esquematizadas. Na rota I, o ligante deixa o sítio ativo do receptor 
através do espaço entre as hélices H3 e H12. Na rota II, entre as hélices H8 e H10 e, na rota III, entre a hélice H3 e 

o grampo . Figura adaptada de Martinez, Sonoda et al, 2005. Abaixo, dissociação da aldosterona com 30 cópias 
do ligante. À esquerda, início da simulação LES. À direita, 32 ps de simulação, quando os ligantes começam a se 
dissociar do receptor. 

 



123 
 

Como observado anteriormente, os receptores esteróides têm um espaçamento entre 

as hélices H8 e H10/H11 maior que os receptores da subfamília dos receptores tireoidianos, o 

que facilita a dissociação dos ligantes pela rota II. Este mesmo comportamento foi observado 

para o receptor de estrogênio em um trabalho publicado recentemente (Sonoda, Martinez et 

al., 2008). 

 Com estas evidências experimentais, optamos por estudar a dissociação induzida do 

ligante através da rota II em simulações curtas. Nestas simulações, uma força externa é 

aplicada ao ligante obrigando-o a deixar o receptor através do espaçamento entre as hélices 

H8 e H10/H11. A amplitude da força é alterada no curso da simulação de forma a manter 

constante a velocidade do ligante.  

 

 Figura 53. Dissociação da espironolactona observada através de simulações do tipo LES. A figura mostra 
a dissociação de 10 cópias da espironolactona após 200ps de simulação. 

 

Para estas simulações, uma restrição é mantida como uma função do tempo: 

       2.1 
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onde x é a distância entre um átomo do ligante e um átomo de referência. Para este trabalho 

escolhemos o átomo C2 do anel esteróide dos ligantes e o carbono  da Gln776 (Figura 54). 

Desta forma, através de um potencial harmônico, a distância entre o ligante e o receptor é 

forçada a aumentar até uma distância final determinada pelo usuário no curso da simulação. A 

força exercida para mover o ligante pode ser mapeada ao curso da simulação, bem como o 

trabalho geral, que pode ser obtido integrando-se a força exercida no tempo (ou distância).  

 

Figura 54. Dissociação induzida da aldosterona pela rota II. Três diferentes pontos da simulação SMD1 são 
mostrados: 0 ps (esq), 120 ps (centro) e 400 ps (dir). Os átomos utilizados como referência para a dissociação na 
simulação estão mostrados como esferas na figura à esquerda. 

 

Três simulações independentes foram realizadas, para os complexos MRwt-

aldosterona, MRwt-cortisol, MRS810L-cortisol, MRwt-espironolactona e MRS810L-espironolactona. 

Os mesmos três conjuntos de coordenadas gerados nas simulações S0 (de equilíbrio) foram 

utilizados como coordenadas iniciais dos sistemas nas simulações de dissociação induzida 

(SMDs). 

 Os perfis da força média aplicada (média de três simulações independentes) para a 

dissociação dos ligantes estão mostrados graficamente na Figura 55. É possível perceber nos 

perfis de força dois máximos de força em torno de 13 e 17Å. O primeiro máximo corresponde 
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à força necessária para romper as interações com a Gln776, Arg817, e Thr945, num estágio 

inicial da dissociação através da rota II. Nos sistemas simulados, esta força é de 

aproximadamente 27 kcal/(mol.Å2) e bastante similar para todos os ligantes, com exceção da 

aldosterona. 

 

Figura 55. Perfis da força aplicada para a dissociação dos ligantes do receptor de mineralocorticóide native e 
mutante S810L. 

 

 

Dissociação da Aldosterona 

 

 

As interações entre a aldosterona e a Arg817 e Gln776 são perdidas logo no início da 

dissociação do ligante, com 13 Å de deslocamento. Já a interação com a Asn770 persiste até 

pouco mais que 14 Å de deslocamento, sendo rompida em seguida. Próximo aos 15 Å de 
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deslocamento é possível perceber que a Thr945 perde a interação com a hidroxila 21 do 

ligante, mas passa a interagir com a hidroxila 18, presente no anel bicíclico da aldosterona ( 

Figura 56). Esta última interação permanece até que o carbono C2 ligante se desloque 20 Å do 

carbono  da Gln776. Esta característica é marcante, uma vez que a aldosterona é o único 

ligante do receptor de mineralocorticóide que possui o anel bicíclico com a hidroxila nesta 

posição. 
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Figura 56. (Acima) Dissociação induzida da aldosterona. A figura mostra o estágio da dissociação após 18Å de 
deslocamento. A interação do anel bicíclico com a Thr945 está mostrada em traços pretos. (Abaixo) Gráfico de 
energias representativo calculado a partir da trajetória da dissociação induzida da aldosterona (SMD1). 

Dissociação do Cortisol 

 

 

O processo de dissociação induzida do cortisol começa de forma similar à aldosterona 

com o rompimento das interações com a Arg817 e com a Gln776 ocorrendo primeiramente, 

com 13 Å de deslocamento. Com aproximadamente 15,2 Å de deslocamento, a interação com 

a Thr945 é rompida, restando apenas a interação com a Asn770. Esta última é rompida com 16 

Å de deslocamento. No entanto, no prosseguimento da dissociação do cortisol, uma nova 

interação é formada entre a hidroxila 21 do ligante e a Thr945 (Figura 57).Esta nova interação 

traz novamente a energia de interação da Thr945 com o cortisol para aproximadamente -6 

kcal/mol, mas não representa, de acordo com o perfil de forças mostrado na Figura 55, uma 

barreira energética significativa para o processo de dissociação do cortisol. 

Comparando a  

Figura 56, a Figura 57 e a Figura 55, é possível perceber que as interações que a 

aldosterona fazem com a Thr945 no processo de dissociação são distintas daquelas observadas 

na dissociação do cortisol. Para o rompimento da dupla interação entre a hidroxila 18 no anel 

bicíclico da aldosterona é necessária a aplicação de uma força que atinge 20 kcal/(mol.Å2). Já 

para o cortisol, a única interação estabelecida é rompida com 7.5-10 kcal/(mol.Å2). Esta 

interação, entre a hidroxila 11 e a Thr945 está mostrada em destaque (círculo tracejado) na 

Figura 57. 
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Figura 57. Dissociação do cortisol. (Acima) Interação entre a hidroxila 21 do ligante e a Thr945. (Abaixo) Energias 
calculadas a partir de uma trajetória representativa da dissociação do cortisol. 
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Dissociação da Espironolactona 

 

 

A dissociação da espironolactona tem um caráter distinto daquele observado na 

dissociação do cortisol e na dissociação da aldosterona. Aqui, as interações com a Gln776 e 

Arg817 são rompidas no início da dissociação, com aproximadamente 12,4 Å de 

deslocamento. As interações do grupo lactona com a Asn770 e com a Thr945 ainda 

permanecem preservadas até aproximadamente 15 Å de deslocamento, como mostrado na 

Figura 58.  

Antes da completa dissociação do ligante, o grupo tioacetil precisa se reposicionar, 

para passar pelo espaço livre entre as hélices H8 e H11. Para isto, este grupo é rotacionado, 

movendo a carbonila no sentido do interior do sítio ativo. Este reposicionamento favorece 

uma interação entre a carbonila deste grupo e a Thr945. Para vencer esta interação, uma força 

precisa ser aplicada, após 20 Å de deslocamento do ligante (Figura 55 e Figura 58). 
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Figura 58. Dissociação induzida da espironolactona. (Acima) Interação do grupo tioacetil com a Thr945 durante a 
dissociação induzida. (Abaixo) Energias computadas a partir de uma trajetória representativa da dissociação 
induzida da espironolactona. 

 

O reposicionamento do grupo tioacetil e a interação deste com a Thr945 constituem 

uma barreira energética alta a ser vencida pela espironolactona para dissociar-se do receptor 

de mineralocorticóide humano, como mostrado na Figura 55. 

As interações realizadas pelo receptor mutante com o cortisol e com a espironolactona 

durante o processo de dissociação induzida são similares àqueles descritos para o receptor 

selvagem, uma vez que o a Ser810 não interage diretamente com o ligante. 

 

 

Discussão 
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 O receptor de mineralocorticóide é, possivelmente, um dos mais recentes receptores 

nucleares na escala evolutiva e surge de um processo de evolução divergente, juntamente com 

o receptor de glicocorticóide (GR). Estes receptores descendem de um processo de duplicação 

de um gene ancestral presente em vertebrados há aproximadamente 450 milhões de anos 

(Ortlund, Bridgham et al., 2007). Como resultado, o MR retém ainda a capacidade de ativação 

pela aldosterona, um hormônio mineralocorticóide, e pelo cortisol, um hormônio 

glicocorticóide, embora a sensibilidade ao cortisol seja menor que aquela observada para a 

aldosterona (Ortlund, Bridgham et al., 2007). 

 Neste capítulo, empregamos técnicas de dinâmica molecular para investigar os 

mecanismos estruturais de reconhecimento de hormônios mineralocorticóides e 

glicocorticóides no MR através das simulações de dinâmica molecular. As energias calculadas 

para as trajetórias das simulações de equilíbrio realizadas estão comparadas na Tabela 2, que 

mostra também os componentes eletrostático (coulômbico) e de van der Waals (Lennard-

Jones). 

A comparação dos valores mostrados na tabela para as simulações de equilíbrio 

realizadas com MRwt-aldosterona e MRwt-cortisol mostra que as energias envolvidas na ligação 

são similares para os dois ligantes, quando consideradas as flutuações térmicas do sistema (≈ -

85.7 ± 3.9 kcal/mol para a aldosterona e ≈ -91 kcal/mol ± 4.3 kcal/mol para o cortisol). 

Curiosamente, mesmo para a cortisona, que perde uma ligação de hidrogênio importante em 

conseqüência da substituição de um grupo hidroxila por um grupo carbonila na posição 11 do 

ligante, a energia potencial de ligação é quase indistinguível daquela observada para a 

aldosterona ou para o cortisol. 

 Para a espironolactona, uma energia potencial de ligação similar àquela observada 

para os complexos formados pela aldosterona, pelo cortisol e pela cortisona é observada para 

o receptor selvagem (≈ -83 kcal/mol) e uma energia significativamente mais favorável pode ser 

notada para o receptor mutante (≈ -91 kcal/mol). No entanto, a Tabela 2 também mostra que 
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o aumento na energia potencial de ligação da espironolactona tem uma maior contribuição 

dada pelo termo de van der Waals. Em outras palavras, a espironolactona faz mais contatos 

inespecíficos e não ganha nenhuma interação do tipo ligação de hidrogênio naquele sistema. 

Esses números são consistentes com o comportamento observado nas simulações, onde o 

grupo tioacetil não interage com nenhum resíduo polar do sítio ativo do MR. 

Uma vez que a cortisona conhecidamente liga-se mais fracamente ao MR, a análise das 

energias potenciais de interação das simulações de equilíbrio mostrou-se uma metodologia 

incapaz de explicar os resultados experimentais já relatados. Desta forma, passamos a analisar 

as simulações de equilíbrio através do cálculo de energias pelo método MM/GBSA, que toma 

em conta não somente as energias potenciais de interação receptor-ligante, mas inclui termos 

relacionados à dessolvatação do receptor e do ligante, completando o ciclo termodinâmico, 

como mostrado no apêndice 4. As energias computadas através desta metodologia estão 

mostradas na Tabela 3. 

Os resultados aqui mostrados indicam novamente que não há diferenças nas energias 

de ligação do receptor de mineralocorticóide à aldosterona e ao cortisol. Isto é, as energias 

envolvidas nas interações estabelecidas no equilíbrio são indistinguíveis, de acordo com os 

métodos empregados neste trabalho. Mais ainda, os valores de energia calculados para o 

complexo MRS810L-cortisona também demonstram que este complexo é tão favorável no 

equilíbrio quanto o os complexos formados com cortisol ou aldosterona. Estes mesmos 

resultados estão mostrados na forma de um gráfico na Figura 59.  

A análise geral das energias potenciais computadas para as simulações de equilíbrio 

não foi capaz, portanto, de explicar as diferenças energéticas nas ligações dos hormônios ao 

receptor de mineralocorticóide ou de indicar os mecanismos de segregação deste receptor. 

Passamos, portanto, a analisar no nível estrutural, a partir das simulações algumas 

peculiaridades nas interações entre o receptor e os ligantes, bem como os efeitos da mutação 

S810L. 
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Tabela 2 - Energias potenciais de interação e seus componentes (eletrostático de de van der Waals) calculados a 
partir das simulações realizadas. Aldo=aldosterona, Col=Cortisol, Con=Cortisona, Esp=Espironolactona. 

Simulação  EEle (kcal/mol) EvdW (kcal/mol) EPot (Lig-Prot) (kcal/mol) EPot(Total) (kcal/mol) 

MRwt:Aldo – S1 -31.33 ± 3.87 -55.56 ± 2.55 -88.12 ± 4.42 -86.69 ± 3.83 

MRwt:Aldo – S2 -30.40 ± 4.18 -55.30 ± 2.64 -85.54 ± 4.67 -85.70 ± 4.10 

MRwt:Aldo – S3 -30.60 ± 3.75 -55.26 ± 2.72 -86.14 ± 4.83 -85.87 ± 3.89 

MRwt:Col – S1 -36.63 ± 4.13 -54.84 ± 2.59 -91.46 ± 3.91 -91.46 ± 3.91 

MRwt:Col – S2 -36.02 ± 4.36 -54.97 ± 2.50 -91.00 ± 4.18 -91.00 ± 4.18 

MRwt:Col – S3 -34.91 ± 4.85 -54.51 ± 2.55 -89.42 ± 4.91 -89.42 ±4.91 

MRS810L:Col – S1 -35.17 ± 4.27 -54.27 ± 2.67 -89.44 ± 4.09 -89.44 ± 4.09 

MRS810LCol – S2 -33.31 ± 4.60 -54.36 ± 2.59 -87.67 ± 4.56 -87.67 ± 4.56 

MRS810L:Col – S3 -34.99 ± 4.12 -54.15 ± 2.66 -89.15 ± 3.93 -84.15 ± 3.93 

MRS810L:Con – S1 -26.94 ± 3.62 -55.75 ± 2.68 -83.89 ± 3.73 -82.70 ± 3.65 

MRS810L:Con – S2 -28.39 ± 3.49 -57.14 ± 2.64 -86.08 ± 3.49 -85.52 ± 3.56 

MRS810L:Con – S3 -30.90 ± 4.36 -52.34 ± 2.58 -83.25 ± 4.31 -91.12 ± 5.09 

MRwt:Esp – S1 -21.51 ± 4.34 -61.33 ± 2.76 -82.84 ± 4.48 -82.88 ± 3.56 

MRwt:Esp – S2 -24.65 ± 3.85 -61.58 ± 2.41 -86.23 ± 4.33 -83.17 ± 3.50 

MRwt:Esp – S3 -19.84 ± 2.76 -61.96 ± 2.58 -81.80 ± 3.59 -83.51 ± 3.62  

MRS810L:Esp – S1 -27.99 ± 3.16 -64.58 ± 2.77 -94.06 ± 4.12 -92.57 ± 3.74 

MRS810L:Esp – S2 -24.88 ± 4.20 -66.36 ± 2.70 -92.51 ± 5.23 -91.24 ± 4.77 

MRS810L:Esp – S3 -24.41 ± 4.24 -64.78 ± 2.69 -90.36 ± 4.84 -89.19 ± 4.75 

 

Figura 59. Energias de interação calculadas para cada simulação. Aldo=aldosterona, ColWT=Cortisol ligado ao 
receptor selvagem, ColS810L=Cortisol ligado ao receptor mutante, Con=Cortisona, Esp=Espironolactona. 
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Tabela 3 - Parâmetros energéticos computados através da técnica MM/GBSA. EGB = Contribuição eletrostática 
para a energia de solvatação calculada por GB; EGnp= Contribuição apolar; Etotal-GB = soma dos termos anteriores 
com o as energias potenciais de ligação ligante-proteína. 

Simulação EGB (kcal/mol) EGnp (kcal/mol) Etotal – GB (kcal/mol) 

MRwt:Aldo – S1 43.87 ± 3.42 -5.55 ± 0.09 -50.67 ± 2.81 

MRwt:Aldo – S2 42.42 ± 3.36 -5.54 ± 0.10 -49.12 ± 2.98 

MRwt:Aldo – S3 42.81 ± 3.11 -5.54 ± 0.09 -49.62 ± 3.05 

MRwt:Col – S1 46.84 ± 2.97 -5.58 ± 0.08 -50.27 ± 3.18 

MRwt:Col – S2 46.09 ± 3.11 -5.63 ± 0.13 -50.59 ± 2.88 

MRwt:Col – S3 44.92 ± 3.43 -5.67 ± 0.13 -50.15 ± 3.15 

MRS810L:Col – S1 44.51 ± 3.05 -5.62 ± 0.09 -50.31 ± 3.10 

MRS810L:Col – S2 43.13 ± 3.42 -5.65 ± 0.09 -50.32 ± 2.94 

MRS810L:Col – S3 44.50 ± 2.79 -5.61 ± 0.09 -50.29 ± 2.89 

MRS810L:Con – S1 43.26 ± 2.03 -5.65 ± 0.07 -51.04 ± 2.90 

MRS810L:Con – S2 44.03 ± 2.03 -5.60 ± 0.10 -52.72 ± 2.79 

MRS810L:Con – S3 45.80 ± 3.71 -5.77 ± 0.10 -47.80 ± 3.07 

MRwt:SNL – S1 36.18 ± 3.54 -6.29 ± 0.15 -52.95 ± 2.81 

MRwt:SNL – S2 38.20 ± 2.54 -6.25 ± 0.12 -54.29 ± 2.85 

MRwt:SNL – S3 34.97 ± 2.12 -6.25 ± 0.12 -53.08 ± 2.79 

MRS810L:SNL – S1 34.72 ± 2.35 -6.42 ± 0.11 -63.12 ± 2.98 

MRS810L:SNL – S2 35.37 ± 2.85 -6.37 ± 0.09 -63.50 ± 3.54 

MRS810L:SNL – S3 36.38 ± 2.54 -6.42 ± 0.10 -60.56 ± 3.83 

 

 

Diferenças estruturais na ligação do MR à Aldosterona e ao Cortisol 

 

 

A análise das simulações realizadas não revela grandes mudanças estruturais ou 

variações nas interações polares feitas nos complexos MRwt-aldosterona e MRwt-cortisol. Em 

conformidade com as constantes de afinidade medidas experimentalmente, as energias de 
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ligação envolvidas nos dois complexos são bastante similares, de acordo com as simulações 

realizadas. A hidroxila na posição 11 presente no cortisol mimetiza a interação feita pela 

hidroxila 18 presente na aldosterona, ambas estabelecidas com a carbonila  da Asn770. A 

carbonila 20 e a hidroxila 21 são idênticas nestes ligantes e ambas interagem com a Thr945. Na 

outra extremidade dos ligantes esteróides, a carbonila 3, também conservada nos dois 

ligantes, interage com a Arg817 e com a Gln776 nos dois casos, em interações diretas e 

mediadas por uma molécula de água estruturada naquela posição e presente também nas 

estruturas cristalográficas depositadas no PDB. 

 A hidroxila 17, presente apenas nos hormônios glicocorticóides cortisol e cortisona, 

interage fracamente com a Met845, numa interação com uma energia potencial de -3 

kcal/mol. 

Somadas todas as interações estabelecidas entre o receptor e o ligante, temos uma 

média de aproximadamente -85 kcal/mol  nos dois casos, como mostrado na Tabela 2, e em 

conformidade com os dados experimentais. Portanto, de acordo com os dados gerados e 

analisados pelas simulações aqui reportadas, não há uma preferência na ligação destes dois 

hormônios com base nas interações feitas no equilíbrio. 

 

 

Ligação do mutante S810L à cortisona 

 

 

A cortisona, devido à substituição da hidroxila na posição 11 por uma carbonila, perde 

o potencial de estabelecer uma ligação de hidrogênio importante com a carbonila  da Asn770. 

Ao contrário, há uma pequena interação repulsiva entre as duas carbonilas, o que gera uma 
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distorção da geometria da cortisona e um afastamento da Asn770 na tentativa de relaxar esta 

repulsão. 

Embora esta ligação de hidrogênio seja perdida, o ligante ainda mantém interações 

apolares importantes, se ajustando bem ao volume do sítio ativo, o que lhe confere uma 

energia potencial de van der Waals bastante significativa e compatível com a energia que a 

aldosterona demonstra ao se ligar ao receptor selvagem, por exemplo. É importante observar 

ainda que a soma do termo de van der Waals é maior que a soma das interações polares em 

contribuição energética para a energia potencial total. Esta característica pode ser observada 

não somente para a cortisona, mas para todos os ligantes incluídos neste estudo. Em alguns 

casos, a contribuição apolar chega a ser maior que o dobro da contribuição polar para a 

energia potencial total (vide Tabela 2). 

 

 

Ligação da espironolactona ao MR 

 

 

A espironolactona é o antagonista mais bem estudado do receptor de 

mineralocorticóide. Este ligante sintético caracteriza-se pela presença de um grupo -lactona 

na posição C17, que é responsável pela atividade antagonista (Huyet, Pinon et al., 2007). 

Neste ligante, a carbonila do anel -lactona interage ao mesmo tempo com o grupo 

amida da Asn770 e com a Cys942. A interação com a carbonila  da Asn770 também é perdida 

neste ligante pela ausência de um grupo polar e doador em uma ligação de hidrogênio 

próximo à posição 11 do ligante. A interação com a Thr945 também é perdida, pela ausência 

de um grupo que possa substituir a carbonila 20 e a hidroxila 21 presentes nos hormônios 
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corticóides. Do outro lado, a carbonila 3 da espironolactona mantém a interação com a Arg817 

e com a Gln776, de maneira similar àquela descrita para os hormônios corticóides. 

Único à espironolactona é o grupo tioacetil ligado ao carbono C7 do ligante. 

Curiosamente, embora seja um grupo com característica polar, nenhuma interação específica 

pôde ser observada ao longo das simulações realizadas. Ao contrário, este grupo permanece 

envolvido por resíduos hidrofóbicos como Phe829, Leu934, Leu938, Met852, Leu848 e Leu769, 

como mostrado na Figura 60. 

 

Figura 60. Estrutuas médias calculadas a partir das simulações do complexo MRwt-espironolactona (receptor em 
azul e ligante em branco) e estrutura cristalográfica do receptor ligado ao mesmo ligante (amarelo) 

 

O cálculo de todas as energias de interação entre a espironolactona e o receptor 

demonstrou, como pode ser visto na Tabela 2, que as interações polares são mais fracas que 

aquelas observadas para os complexos com aldosterona e cortisol, somando apenas ≈-22 

kcal/mol. No entanto, a contribuição das interações apolares é maior neste complexo do que 
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naqueles, somando aproximadamente -61 kcal/mol, comparados com -55 kcal/mol calculados 

para o complexo MRwt-aldosterona, por exemplo. No total a energia potencial de ligação do 

complexo MRwt-espironolactona aproxima os -83 kcal/mol, também comparáveis aos ≈ -86 

kcal/mol observados como energia potencial de ligação da aldosterona ao receptor selvagem. 

Estes resultados indicam que, com base nas interações estabelecidas no equilíbrio, a 

espironolactona liga-se tão bem ao receptor quanto à aldosterona, por exemplo, embora 

através de interações distintas. 

 

 

Comparação entre os receptores selvagem e mutante S810L 

 

 

O receptor selvagem e o mutante MRS810L foram simulados neste trabalho em 

complexo com o cortisol e com a espironolactona para fins de comparação e análise dos 

modos de ligação. Além destas simulações, a simulação do complexo MRS810L-cortisona foi 

realizada apenas para o receptor mutante, uma vez que o receptor selvagem não interage com 

este ligante. 

  

 

Diferenças na ligação ao cortisol 

 

 

Como mostrado para a aldosterona, as interações estabelecidas entre o receptor 

selvagem e o mutante S810L ligados ao cortisol são idênticas, como também o são as energias 
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envolvidas nestas ligações. A Tabela 2 e a Tabela 3 mostram esta similaridade nas energias 

envolvidas nas interações entre os receptores e o cortisol. As estruturas médias calculadas 

para as simulações dos complexos também revelam, como mostrado nas seções anteriores, 

que as interações estabelecidas no equilíbrio são idênticas para os dois complexos. 

No entanto, a análise da estrutura do receptor nos dois complexos revelou algumas 

características interessantes e peculiares ao mutante S810L. Ao longo da simulação é possível 

observar uma maior mobilidade da Gln776 e da Arg817 no receptor selvagem em comparação 

com o receptor mutante. Embora pequena, a variação é perceptível através da análise de 

flutuações atômicas destes dois resíduos mostrada na Figura 61. 

 

Figura 61. Flutuações atômicas da Arg817 e da Gln776 no receptor selvagem e no mutante S810L. 

 

Este comportamento indica maior uma estabilização da Arg817 e da Gln776 pela 

Leu810 (mutante), comparada com a Ser810 (selvagem). A Leu810 estabilizaria os dois 

resíduos na posição de interação com a carbonila 3 do ligante formando um complexo mais 

estável na presença da mutação. Esta diferença de mobilidade fica mais evidente na ligação à 

espironolactona, descrita abaixo. 
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Diferenças na ligação à espironolactona 

 

 

A análise das simulações realizadas para os complexos formados por espironolactona e 

o receptor selvagem e mutante não revelou diferenças significativas no número de interações 

estabelecidas entre proteína e ligante no equilíbrio. No entanto, a mobilidade de alguns dos 

resíduos que fazem interação com o ligante é significativamente alterada através da inserção 

da mutação na posição 810. Isto pode ser visto através da variação em desvio médio 

quadrático para as simulações realizadas mostradas na Figura 50, e através das estruturas 

médias calculadas para cada simulação e mostradas abaixo. 

 

 



141 
 

 

Figura 62. Superposição das estruturas médias computadas a partir das simulações do complexo MRwt - 
espironolactona (laranja) e MRS810L - espironolactona (azul). Acima, visão superior do ligante e abaixo, visão 
lateral. 

 

Como mostra a Figura 62, a Arg817, bem como a Gln776, amostram um espaço 

conformacional significativamente maior nas simulações do complexo formado pelo receptor 

nativo (mostrado em laranja) comparado ao receptor mutante (mostrado em azul). Esta 

mudança no perfil de mobilidade observada nas simulações tem duas razões, de acordo com 

os dados gerados neste trabalho: i) No receptor mutante, a leucina, maior que a serina, 

estabiliza a Gln776 e a Arg817 através de interações de van der Waals, em uma conformação 

´fechada´, isto é, fixando os resíduos na orientação cristalográfica. ii) No receptor nativo, a 

conformação ´aberta´ da Gln776 é estabilizada por uma interação polar com a Ser810, o que 

auxilia na manutenção deste estado. A  Figura 63 mostra estas energias calculadas a partir das 

trajetórias simuladas. 

Como efeito global, a região da Arg817 e Gln776 no sítio ativo adquire uma maior 

mobilidade nas simulações da proteína nativa comparadas às simulações da proteína mutante. 



142 
 
O aumento na mobilidade desta região do receptor tem como efeito a diminuição da 

estabilidade do complexo. Mais ainda, o aumento na mobilidade destes resíduos pode tornar 

significativamente mais fácil a dissociação dos ligantes no receptor selvagem em comparação 

com o mutante S810L. 

  

a) Interações de van der Waals entre Q776 e S/L810  b) Energias potenciais entre Q776 e S/L810 

  

 

c) Interações de van der Waals entre R817 e S/L810  d) Energias potenciais entre Q776 e S/L810 
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e) Q776, R817 e espironolactona mostrados na estrutura do receptor 

Figura 63. Energias de interação de van der Waals (quadros a e c) e totais (quadros b e d) de interação entre 
Gln776 e Ser/Leu810 (a-b) e Arg817 e Ser/Leu810 (c-d). (e) A região que inclui a Arg817 e a Gln776 encontram-se 
na superfície do receptor e constitui um caminho de dissociação previamente descrito. 

 

A fim de verificar esta hipótese e confirmar os efeitos da mutação sobre a cinética de 

dissociação do receptor realizamos simulações de dissociação induzida (SMD) com os 

complexos MRwt-cortisol, MRS810L-cortisol, MRwt-espironolactona, MRS810L-espironolactona e 

MRwt-aldosterona. 

 

 

Dissociação induzida dos ligantes 
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A análise das simulações de dissociação induzida revelou um perfil de força 

diferenciado para a dissociação da aldosterona e do cortisol através da rota II, isto é, através 

do espaço entre as hélices H8 e H10/H11. Para a aldosterona, dois picos podem ser 

observados no perfil da força aplicada para a dissociação do ligante. Estes picos estão 

relacionados à presença da hidroxila 18 no anel bicíclico deste hormônio, que possibilita uma 

interação com a Thr945 durante a dissociação do ligante.  

Já para o cortisol, que possui apenas uma hidroxila na posição 11, a interação com a 

Thr945 é minimizada durante o processo de dissociação. Isto faz com que apenas um pico seja 

observado no perfil de força externa aplicada ao ligante forçando-o a dissociar-se. Este 

máximo é relativo ao rompimento das interações estabelecidas no equilíbrio com a Asn770, a 

Arg817, a Gln776 e a própria Thr45. 

A espironolactona apresenta um perfil distinto, com um prolongamento do primeiro 

máximo observado na dissociação dos demais ligantes. Este prolongamento reflete a mudança 

conformacional que o grupo tioacetil precisa sofrer para permitir a dissociação do ligante 

através da rota II. Uma vez reposicionado o grupo tioactil, um novo pico é observado no perfil 

de força relativo ao rompimento da interação da carbonila do grupo tioacetil da 

espironolactona com a Thr945.  

A mutação S810L aumentou, de forma geral, o trabalho total necessário para a 

dissociação dos ligantes, como mostrado na Tabela 4. O trabalho generalizado é computado 

aqui como a integral da força aplicada ao longo do deslocamento. A Tabela 4 indica que, para o 

cortisol, o trabalho aumentou de 125.2 para 132.2 kcal/(mol.Å3). Já para a espironolactona, o 

trabalho generalizado aumenta de 210.18 para 310.07 kcal/(mol.Å3) (Figura 64). 

Como mostrado na Figura 55 e indicado na Tabela 4, a mutação S810L no complexo 

com cortisol aumentou a largura do pico observado no perfil da força aplicada para a 
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dissociação do ligante. Estes resultados são consistentes com um aumento no trabalho a ser 

realizado para a dissociação do cortisol causado pela mutação S810L.  

Para a espironolactona, o mesmo comportamento é observado, com um aumento na 

largura do pico observado no perfil de força. No entanto, um novo pico também é observado 

em torno de 20 Å de deslocamento, indicando que a interação que o grupo tioacetil da 

espironolactona faz com a Thr945 é mais forte no mutante S810L. 

 

Tabela 4 - Parâmetros calculados a partir da integração dos perfis de força. 

Complexo Força Integrada 

(kcal/(mol.Å3) 

Pico de 

Força (Å) 

Largura do 

Pico (Å) 

Força Máxima 

(kcal/(mol.Å2) 

MRwt – aldosterona 154.20 18.75 7.87 19.04 

MRwt – cortisol 125.67 13.97 3.22 28.46 

MRS810L – cortisol 132.20 14.75 3.92 23.04 

MRwt - Espironolactona 210.18 17.57 7.02 28.78 

MRS810L – Espironolactona 310.07 19.14 8.55 41.08 

 

De forma geral, estas observações feitas nas simulações de dissociação induzida com o 

mutante S810L são consistentes com o aumento da estabilização observada nas simulações de 

equilíbrio. A inserção de um aminoácido maior na posição 810 aumentaria a estabilidade da 

região do receptor que abriga a Gln776 e a Arg817 e manteria estes resíduos na posição de 

interação com o ligante, aumentando a estabilidade do complexo. Este complexo mais estável 

requer um maior trabalho exercido sobre o ligante para ser desfeito. A estabilização causada 

pela mutação S810L seria, portanto, uma estabilização com um ‘caráter cinético’, uma vez que 

não aumenta o número de interações que o ligante estabelece com o receptor no equilíbrio, 

isto é, na posição de equilíbrio dentro do sítio ativo da proteína. Ao contrário, alteraria o 
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equilíbrio do ligante através da influência nas taxas de associação e/ou dissociação, tornando o 

complexo mais cineticamente estável. 

 

Figura 64. Trabalho realizado para a dissociação dos ligantes do MR. O trabalho foi computado aqui como a 
integral da força aplicada ao longo do deslocamento. 

 

Os dados gerados neste trabalho têm suporte em dados experimentais previamente 

publicados por Rafestin-Oblin e colaboradores (Rafestin-Oblin, Souque et al., 2003). Naquele 

trabalho, demonstrou-se, através de ensaios de competição por ligação in vitro usando 

ligantes marcados com trítio, que a mutação S810L aumenta o tempo de meia-vida (t1/2) do 

complexo MR-aldosterona de 90 minutos para 420 minutos. Já o cortisol, dissocia-se do MRwt 

com um t1/2 de 10 minutos e este tempo é aumentado para 120 minutos na presença da 

mutação S810L (Figura 65). 

Embora os valores de t1/2 mostrados neste trabalho sejam diferentes daqueles 

mostrados em um trabalho prévio do mesmo grupo (Hellal-Levy, Fagart et al., 2000), as 
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conclusões não são alteradas. Como observado anteriormente, a aldosterona tem uma 

cinética de dissociação significativamente mais lenta que o cortisol. Somado a isto, a mutação 

S810L demonstra o mesmo efeito nos dois complexos, aumentando a estabilidade cinética dos 

complexos. 

 

Figura 65. Cinética de dissociação experimental da aldosterona e do cortisol para o receptor selvagem e para o 
mutante S810L. Adaptado de Rafestin-Oblin, Souque et al, 2003. 

 

Os resultados apresentados nesta tese também apontam o aumento da estabilidade 

como a razão da alteração da atividade antagonista da espironolactona em atividade agonista 

na presença da mutação S810L. Para este complexo, a diferença de estabilização é bem mais 

significativa, como observado nas simulações de equilíbrio. A análise destes resultados elenca, 

a título de hipótese, a atividade antagonista da espironolactona como conseqüência da 

ocupação do sítio ativo com um número pequeno de interações específicas e que não causa 

uma completa estabilização do complexo MRwt-espironolactona. A presença da mutação 

aumentaria significativamente a estabilidade deste complexo e converteria a atividade 

antagonista em atividade agonista. 
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Além da rota II de dissociação, outra rota também foi explorada como alternativa 

durante o processo de dissociação dos ligantes. Esta rota compreende o espaço entre a hélice 

H3 as duas fitas  do receptor, passando pela Arg817 e pela Gln776. Esta rota (rota III) se 

mostrou o caminho de dissociação mais favorável para diversos ligantes do receptor de 

hormônio tireoidiano (isto é, menor barreira energética e menor trabalho a ser realizado para 

a dissociação do ligante) no trabalho de Martínez e colaboradores (Martinez, Webb et al., 

2006). A mesma rota foi demonstrada como sendo a rota mais favorável para a dissociação do 

ácido retinóico de seu receptor (Kosztin, Izrailev et al., 1999). No entanto, a dissociação dos 

ligantes do MR por esta rota demonstrou a necessidade de um trabalho maior e se mostrou 

ainda insensível aos diferentes ligantes, sem correlação, portanto, com os dados 

experimentais. A escolha pela rota II se deu, desta forma: i) pelo resultado das simulações LES, 

nas quais o ligante espontaneamente explorou a rota II de dissociação; ii) pelo trabalho menor 

requerido para a dissociação por esta rota; e iii) pela correlação com os dados experimentais 

previamente publicados. 

 

 

Conclusões do Capítulo e Perspectivas 
 

 

 Neste trabalho demonstramos, com o emprego da técnica de dinâmica molecular em 

mais de 120 ns de simulação, que embora não haja diferenças significativas nas energias 

envolvidas nas interações realizadas entre o ligante mineralocorticóide (aldosterona) e 

glicocorticóide (cortisol) e o receptor de mineralocorticóide, existem diferenças no processo 

de dissociação destes ligantes. Estas diferenças são regidas pela posição do grupo hidroxila que 

ocupa a posição 11 no cortisol e 18 na aldosterona, fazendo interações diferenciadas com a 
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Thr945 durante o processo de dissociação e aumentando o trabalho necessário para a 

dissociação da aldosterona. 

 A mutação S810L, também estudada neste trabalho, demonstrou, em simulações de 

equilíbrio e em simulações de dissociação induzida, uma maior estabilização no complexo 

ligante-receptor. Esta estabilização justifica os tempos aumentados de dissociação observados 

experimentalmente para a aldosterona e para o cortisol quando ligados ao mutante. 

 É interessante ressaltar aqui que as diferenças cinéticas observadas neste trabalho não 

são acessíveis a diversas ferramentas empregadas para o estudo estrutural de 

macromoléculas, como a cristalografia de proteínas, por exemplo. Esta ferramenta, embora 

extremamente útil e precisa na determinação das posições atômicas de biomoléculas e 

complexos de biomoléculas, é incapaz de prover muitas informações sobre a cinética de 

formação e dissociação de complexos, por exemplo. A técnica de dinâmica molecular, embora 

possua suas limitações (integração imprecisa das velocidades, parametrizações de campos de 

força, limite computacional para o cálculo, dentre outras) é bastante útil para a investigação 

sobre o papel dinâmico e cinético de moléculas de interesse, a formação de complexos, e a 

termodinâmica envolvida na interação ligante-proteína, ou proteína-proteína, e pode 

perfeitamente ser utilizada como uma ferramenta complementar à cristalografia de proteínas 

ou ainda à ressonância magnética nuclear para a investigação biofísica de biomoléculas. 

Como perspectivas futuras deste trabalho, propomos a investigação da dissociação 

induzida dos ligantes através da rota I, que inclui o espaço formado entre a hélice H12 e a 

hélice H10/H11, completando o repertório de rotas já descritas para a dissociação de ligantes 

de receptores nucleares. Pretendemos ainda realizar mais simulações para cada uma das três 

rotas para obter uma maior amostragem e, através do cálculo do trabalho médio realizado em 

cada rota e para cada ligante, computar energias livres de ligação através do método proposto 

por Jarzynski (Jarzynski, 2002): 
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    2.2, 

Onde KB é a constante de Bolztmann e W é o trabalho generalizado realizado. Ou seja, 

computando o trabalho realizado entre dois estados em questão e promediando pelo estado 

inicial, energias livres de equilíbrio podem ser extraídas de simulações de não-equilíbrio. Desta 

forma, a precisão das simulações de dissociação induzida poderá ser testada pela comparação 

com os dados experimentais de afinidade dos ligantes conhecidos do receptor de 

mineralocorticóide.  
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Capítulo 3 

Busca de Novos Ligantes do Receptor PPAR  

 

 

Introdução 
 

 

O receptor ativado por proliferadores peroxissomais (PPAR) é um membro da 

subfamília dos receptores tireoidianos na superfamília de receptores nucleares. Três isoformas 

deste receptor são encontradas em humanos (PPAR , PPAR /  e PPAR ) e todas elas têm um 

papel importante na regulação do metabolismo energético. O nome do receptor tem sua 

origem quando da clonagem do gene do PPAR  a partir de uma biblioteca de cDNAs de fígado 

de roedores, época em que se percebeu que esta proteína era ativada por proliferadores 

peroxissomais como fibratos e ácidos graxos (Issemann, Prince et al., 1993).  

Os efeitos de cada uma das isoformas sobre o metabolismo estão intimamente 

relacionados com o padrão diferenciado de expressão dessas proteínas nos diferentes tecidos. 

Em mamíferos demonstrou-se que o PPAR  é bastante expresso no tecido adiposo marrom e, 

em menor grau, em tecidos como fígado, rins, coração, e mucosa do estômago e duodeno. 

Órgãos como a retina, glândulas adrenais e músculo esquelético também expressam o PPAR  

em níveis menores. Demonstrou-se ainda que os níveis de expressão do PPAR  no fígado 

aumentam após as refeições, de acordo com os níveis circulantes de glicocorticóides e com o 

ciclo circadiano (Lemberger, Saladin et al., 1996). 
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O receptor PPAR  é expresso em diversos tecidos. Sabe-se que esta isoforma é 

expressa fracamente no fígado, quando comparada com a expressão nos rins ou pulmões. 

Sabe-se ainda que apesar dos consideráveis níveis de expressão encontrados nos músculos 

esqueléticos e na musculatura cardíaca, o PPAR  é fracamente expresso na musculatura lisa. 

Além disso, demonstrou-se que, em diferentes tipos celulares, a expressão de PPAR  é 

dependente do grau de crescimento e estado de diferenciação celular (Lemberger, Desvergne 

et al., 1996). 

O receptor PPAR , como a isoforma , também apresenta um padrão de expressão 

mais restrito. Níveis altos de expressão desta isoforma são encontrados nos tecidos adiposos 

marrom e branco e níveis menores são encontrados na mucosa do duodeno e na retina. Em 

humanos, há significativa expressão de PPAR  em alguns linfócitos B e células mielóides 

(Lemberger, Desvergne et al., 1996). 

Os PPARs são conhecidos por atuarem como sensores de lipídeos, agindo na regulação 

do equilíbrio entre a ingestão e o consumo de ácidos graxos em diversos tecidos. PPAR  e 

PPAR  controlam a absorção de lipídeos no intestino delgado, promovendo a transcrição de 

genes como o da proteína ligante de ácidos graxos do tipo L (L-type fatty acid-binding protein) 

e da ácido graxo translocase/CD36 (Poirier, Niot et al., 2001). Acredita-se que estes genes 

aumentam a absorção de lipídeos. Além disso, o PPAR  também está envolvido na regulação 

do processo de alimentação, tendo sido demonstrado recentemente que a ativação desta 

isoforma do receptor por oleiletanolamida, um lipídeo natural, induz a saciedade em ratos (Fu, 

Gaetani et al., 2003). Sendo o tecido adiposo o principal reservatório de lipídeos e dotado com 

a capacidade de regular tanto o número de adipócitos como o volume das células, os 

receptores ativados por proliferadores peroxissomais desempenham ali importantes papéis: 

PPAR  e PPAR  são capazes de regular a massa adiposa; a isoforma 2 do receptor, quando 

ativada pela prostaglandina 15 -PGJ2 ou por ligantes sintéticos da classe das tiazolidinedionas 
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(TZDs), é capaz de promover a adipogênese e regular o acúmulo de triglicérides em adipócitos 

(Grimaldi, 2007). 

Foi demonstrado recentemente que períodos prolongados de jejum aumentam a 

expressão de PPAR  no fígado e de PPAR  nos músculos esqueléticos e esse aumento na 

expressão das isoformas induz a transcrição de genes envolvidos na beta oxidação de ácidos 

graxos nestes tecidos (Holst, Luquet et al., 2003). Este trabalho demonstrou que o perfil de 

expressão do receptor pode ser alterado em função do ciclo circadiano. 

 

 

Resistência à insulina 

 

 

A descoberta dos TZDs (Figura 66), moléculas com conhecida ação hipoglicêmica, como 

ligantes de alta afinidade dos PPARs, especialmente da isoforma , abriu uma vasta linha de 

investigação sobre o papel deste receptor na resistência à insulina e com aplicações diretas no 

tratamento do diabetes melito do tipo II. Ao contrário das sulfoniulréias, que possuem 

conhecida ação direta sobre a secreção de insulina, os TZDs aumentam a sensibilidade de 

tecidos periféricos à insulina, incluindo o tecido adiposo, fígado, coração e músculo (Hoffmann 

e Colca, 1992)3. Postula-se atualmente que o mecanismo de ação antidiabética dos TZDs 

envolve um segundo mensageiro, possivelmente liberado nos adipócitos, e que modula ação 

da insulina nos diversos órgãos periféricos. A identificação exata deste mensageiro ainda não 

foi possível, mas algumas linhas de investigação apontam para a citocina TNF  como candidata 

a mensageiro da ação da insulina. Algumas evidências experimentais que correlacionam a ação 

                                                           
3
 Embora o mecanismo de ação clássico das sulfoniluréias seja através do aumento da secreção de insulina, foi 

demonstrado recentemente que sulfoniluréias, bem como glinidas, também são agonistas do receptor 

PPAR (Scarsi, Podvinec et al., 2007). 
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do TNF  com a ação dos TZDs são: i) a expressão desta citocina é aumentada 

significativamente em diversos modelos animais de obesidade e diabetes, o que tem sido 

proposto como um fator indutor da resistência à insulina (Tracey e Cerami, 1993) e ii) O 

tratamento de ratos diabéticos KKAy (modelo animal hiperglicêmico e hiperinsulinêmico de 

obesidade e diabetes) com o ligante sintético TZD pioglitazona corrigiu parcialmente os níveis 

elevados de TNF  no tecido adiposo (Lemberger, Desvergne et al., 1996). Desta forma, é 

possível que o PPAR , ativado por TZDs, direta ou indiretamente reprima a expressão de TNF , 

atenuando a resistência à insulina. 

 

Figura 66. Estrutura de três ligantes tiazolidinedionas (TZDs) 

 

Outros candidatos a mensageiros são os ácidos graxos não esterificados. O tecido 

adiposo, além de armazenar ácidos graxos, também é responsável pela liberação controlada 

destes na corrente sangüínea. Os TZDs possuem também ação conhecida sobre os ácidos 

graxos, reduzindo sua concentração plasmática, juntamente com a concentração de glicerol e 

corpos cetônicos. Curiosamente, os ácidos graxos livres causam resistência à insulina no 

músculo e no fígado e aumentam a gluconeogênese hepática (Lemberger, Desvergne et al., 

1996). Assim, a ação antidiabética dos TZDs pode ser mediada, pelo menos parcialmente, pela 
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redução da concentração sérica de ácidos graxos. As interações entre as isoformas do receptor 

e ácidos graxos ainda são alvo de investigações, bem como seu papel na fisiologia humana. 

 

 

Estrutura 

 

 

A estrutura do domínio LBD do receptor PPAR  foi determinada em 1998 (Nolte, 

Wisely et al., 1998) e revelou uma proteína com o enovelamento típico dos receptores 

nucleares, composto por treze -hélices e quatro pequenas fitas . As estruturas, 

determinadas para o receptor apo e ligado à rosiglitazona, demonstraram uma grande 

cavidade de interação com ligante, com aproximadamente 1.600 Å3. Deste volume, apenas 

40% é ocupado pelo ligante rosiglitazona, da classe dos TZDs. 

O bolso de ligação do hormônio no receptor PPAR  é usualmente descrito como um 

bolsão em formato de “Y”, com cada um dos três braços medindo entre 16 e 20 Å. Um dos 

braços do receptor tem propriedades físico-químicas bastante distintas dos outros, com cinco 

resíduos polares (Tyr473, Tyr327, His449, His323 e Gln286) formando uma região com grande 

potencial de formação de ligações de hidrogênio. Os dois outros braços são constituídos 

basicamente por resíduos apolares (Figura 67). 

As interações mais importantes entre o receptor e o ligante rosiglitazona ocorrem no 

braço I, através dos resíduos polares mencionados. O anel TZD do ligante interage diretamente 

com o a His323 (2.77Å), His449 (2.97Å), Tyr473 (3.04Å) e ainda com a Gln286 (2.91Å). Já o 

corpo do ligante é banhado por um conjunto de resíduos hidrofóbicos nos braços I e III. Este 

ligante não se estende pelo braço II, mantendo ainda, como já dissemos, um amplo volume da 

cavidade de interação livre. Acredita-se que as interações polares entre o anel TZD e o braço I 
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da cavidade de interação do receptor sejam as responsáveis pela alta afinidade desta classe de 

ligantes pelo receptor PPAR  (40 nM de constante de ligação, para a rosiglitazona) (Nolte, 

Wisely et al., 1998). 

 

Figura 67. Cavidade de interação com ligante do receptor PPAR gama (PDB 2PRG). Vários ligantes superpostos são 
mostrados no sítio ativo, formando uma superfície com o formato da letra Y. A superfície está colorida de acordo 
com as propriedades eletrostáticas dos ligantes. 

 

Recentemente, foi publicada a estrutura do receptor PPAR  intacto ligado ao seu 

elemento responsivo e ao parceiro de dimerização RXR . Como discutimos esta estrutura na 

introdução neste texto, não faremos nova menção nesta seção. 

 

 

Função 

 

 

Os PPARs desempenham importante papel na regulação do metabolismo de lipídeos e 

carboidratos com implicações importantes na homeostase energética. Na prática clínica, vêm 
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desempenhando um papel importante no tratamento do diabetes melito tipo II (não insulino-

dependente ou diabetes tardio) através dos efeitos pleiotrópicos dos TZDs. Esta doença afeta 

atualmente 18 a 20 milhões de pessoas nos Estados Unidos (Fda, 2008a) e o número de 

pessoas com fator de risco para o desenvolvimento da doença cresce diariamente por conta 

dos hábitos alimentares inadequados (ricos em gorduras) e do sedentarismo. 

No entanto, apesar dos efeitos benéficos dos TZDs, seu uso também tem sido 

associado com aumento de peso, adipogênese, retenção de fluidos, aumento do volume 

circulante efetivo e, mais recentemente, com o aumento da incidência de eventos 

cardiovasculares. Para a rosiglitazona (Avandia©), a agência americana de regulação Food and 

Drug Administration (FDA) emitiu recentemente um alerta notificando que o medicamento 

causa ou exacerba quadros de insuficiência cardíaca congestiva e de isquemia cardiovascular 

em alguns pacientes. Em outro alerta, o FDA recomenda que a rosiglitazona não seja utilizada 

por pacientes que sofrem destas patologias (Fda, 2008b). Curiosamente, observou-se que os 

TZDs rosiglitazona e pioglitazona desencadearam diferentes efeitos colaterais em testes 

clínicos, indicando que mudanças conformacionais pequenas na estrutura do receptor ligado 

ao TZD podem refletir em efeitos farmacológicos diferenciados (Bruning, Chalmers et al., 

2007). 

Estes efeitos adversos observados em pacientes em uso de TZDs demonstram a 

necessidade de se obter novos moduladores seletivos da ação farmacológica do PPAR . Mais 

ainda, um melhor conhecimento sobre as propriedades farmacológicas de cada uma das 

isoformas será obtido quando ligantes específicos para os três receptores forem encontrados. 

 

 

Objetivos 
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Devido à facilidade na expressão e devido ainda à solubilidade do LBD do receptor 

PPAR  e ainda devido à facilidade na cristalização deste domínio, um grande conjunto de 

dados estruturais encontra-se atualmente disponível no PDB sobre este receptor. Em 

dezembro de 2008, uma busca por este domínio da proteína resultou em 54 estruturas 

cristalográficas depositadas no banco de dados. Neste trabalho, optamos por utilizar este 

conjunto de dados estruturais na modelagem de novas moléculas, candidatas a ligantes deste 

receptor, usando a técnica de docking molecular. 

Como objetivos específicos, almejamos buscar em uma base de dados de pequenas 

moléculas, candidatas a ligantes que possam ativar a proteína em ensaios funcionais em 

células de mamíferos. Moléculas assim podem se tornar boas candidatas a moléculas 

protótipo, com potencial de sofrer modificações posteriores a fim de que possam ser 

melhoradas sua afinidade pelo receptor e a sua eficácia. 

 

 

Métodos Utilizados 
 

 

 

Descrição da técnica de docking molecular 

 

 

A técnica de docking molecular é uma técnica de modelagem molecular de interação 

entre um receptor e um ligante, podendo ser aplicada à interação entre uma proteína e uma 

molécula pequena, a uma proteína e um peptídeo ou ainda a duas proteínas. A técnica baseia-
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se em amostrar computacionalmente um número de conformações para o ligante no sítio 

ativo do receptor e, para cada conformação, avaliar a energia de interação através de uma 

função de energia (usualmente denominada de função de scoring) em um tempo razoável. 

Ligantes com energias altamente favoráveis são bons candidatos a serem testados em ensaios 

posteriores in vitro e in vivo. 

Diversos algoritmos têm sido propostos para amostrar eficientemente um grande 

número de conformações de ligantes no sítio ativo e avaliar as energias de interação entre o 

receptor e o ligante. Neste estudo, utilizamos o algoritmo proposto por Irwin Kuntz e Brian 

Shoichet (Shoichet e Kuntz, 1991; Meng, Shoichet et al., 1992; Shoichet e Kuntz, 1993; 

Shoichet, Leach et al., 1999) e o descreveremos, portanto, em maiores detalhes. 

O docking molecular começa pela definição do sítio ativo do receptor. O volume 

definido como sítio ativo pelo usuário, seja ele exposto ao solvente ou enterrado na estrutura 

da proteína, é preenchido por esferas (usualmente chamadas de pseudo-átomos) de volume 

definido, de forma a ocupar toda a cavidade do receptor onde se alojará o ligante. As 

conformações amostradas pelo ligante serão determinadas durante o docking pela 

superposição do ligante sobre as esferas posicionadas nesta etapa. Diversos algoritmos têm 

sido propostos para a determinação da melhor conformação de cada ligante sobre as esferas 

definidas no sítio ativo do receptor. Neste trabalho, utilizamos um algoritmo de busca 

incremental (divide-and-conquer), que separa os ligantes em regiões geometricamente 

independentes e que são consideradas individualmente como interfaces possíveis de interação 

com o receptor (Shoichet, Bodian et al., 1992). Maiores detalhes sobre a descrição do 

algoritmo podem ser encontrados em Shoichet e colaboradores, 1992 (Shoichet, Bodian et al., 

1992). 

Para cada conformação amostrada durante o docking, a energia de interação calculada 

será dada por (Meng, Shoichet et al., 1992): 
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  (3.1) 

onde cada termo é uma somatória dupla sobre os átomos i do ligante e j do receptor. Aij e Bij 

são os termos repulsivo e atrativo de van der Waals, rij é a distância entre os átomos e i e j, qi e 

qj são as cargas dos átomos i e j respectivamente, D é a função dielétrica e 332.0 é o fator de 

conversão de energia eletrostática em kcal/mol. A equação acima tem a forma de energia 

potencial intermolecular de campos de força de mecânica molecular, que é de onde alguns 

parâmetros, como cargas atômicas, por exemplo, são herdados. É interessante notar aqui que, 

diferentemente do que se observa em outras funções de energia, a função EDOCK assume que 

as energias envolvidas na formação de ligações de hidrogênio podem ser modeladas através 

do termo eletrostático. 

Com vistas a agilizar o processo computacional de cálculo da energia potencial para 

cada conformação amostrada, a idéia de grids foi implementada em 1992 (Meng, Shoichet et 

al., 1992), definindo, para cada unidade de volume do sítio ativo pré-definido, um termo pré-

calculado de energia correspondente as interações do receptor. Seguindo esta idéia, o termo 

eletrostático pode ser rescrito como: 

  (3.2) 

Desta forma, para cada unidade mínima de volume definida pelo usuário (tipicamente de 0.3Å 

em cada direção), o segundo termo da equação acima é pré-calculado e guardado em um 

arquivo binário. Durante o docking, para cada conformação amostrada, a carga do átomo i é 

multiplicada pelo valor já guardado para a unidade volume ocupada por aquele átomo. 

Somando-se para todos os átomos i do ligante, tem-se a contribuição eletrostática daquela 

conformação para a energia potencial total de ligação. 

De maneira similar, a contribuição para a energia potencial total de ligação dada pelo 

termo de van der Waals também é pré-calculada e guardada em grids. Para isso, assume-se 
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que os termos atrativo e repulsivo da função de Lennard-Jones (equação 3.1) podem ser dados 

por: 

   (3.3) 

Utilizando esta aproximação, tem-se que a contribuição de van der Waals é dada por: 

  (3.4) 

Desta forma, é possível calcular a contribuição referente aos átomos do receptor Ajj e 

Bjj em função de cada unidade de volume do sítio ativo e guardar esta informação para ser 

utilizada durante o processo de docking molecular. Para cada unidade de volume k no arquivo 

de grids são guardadas, portanto, três informações referentes aos termos repulsivo e atrativo 

de van der Waals e o termo eletrostático: 

  (3.5) 

Durante o processo de docking molecular propriamente dito, o software amostra uma 

gama de conformações capazes de gerar uma superposição razoável com os pseudo-átomos 

modelados no sítio ativo e, para cada conformação amostrada, uma energia associada àquela 

ligação naquela conformação é calculada. O número de conformações a ser amostrado pode 

ser determinado pelo usuário, sendo que um balanço entre uma boa amostragem e um tempo 

razoável de cálculo precisa ser obtido. 

Em 1999 foi implementada a idéia de dessolvatação de ligantes como um termo 

adicional nas funções de energia empregadas no docking molecular. Este termo adiciona o 

peso energético associado à quebra da interação estabelecida entre o ligante e o solvente para 

a interação com o seu receptor (Shoichet, Leach et al., 1999). Esta correção é especialmente 

importante para sítios ativos carregados.  
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Diversas abordagens têm sido propostas para a correção de dessolvatação dos 

ligantes. Neste trabalho, empregamos a metodologia proposta por Shoichet, baseada no 

cálculo do volume ocupado pelo ligante na área do receptor acessível ao solvente (Shoichet, 

B.K. Dados não publicados). 

Dependendo do algoritmo utilizado, o programa poderá levar em consideração a 

flexibilidade do ligante durante a amostragem das conformações no sítio ativo ou não. Uma 

abordagem bastante utilizada e empregada neste trabalho é o uso de diferentes conformações 

pré-calculadas para cada ligante, tomando conta a flexibilidade do ligante. Desta forma, no 

processo de docking, cada conformação é tratada como um corpo rígido. 

A conformaçõe de cada molécula ancorada na orientação que maximiza a energia de 

interação com o receptor (tornando-a mais atrativa), é salva ao final do processo de docking, 

bem como as energias associadas àquela orientação. O arquivo final é então utilizado para a 

análise dos resultados por inspeção visual. 

 

Preparação do sistema para o docking molecular 

 

 

Receptor 

 

 

Para o docking molecular, três estruturas cristalográficas do receptor hPPAR LBD 

holo foram utilizadas. A primeira, PDB 2F4B (Mahindroo, Wang et al., 2006), foi resolvida a 

uma resolução de 2.07Å e no grupo espacial P21. A segunda estrutura, PDB 1FM9 (Gampe, 

Montana et al., 2000), foi resolvida a uma resolução de 2.10 Å e no grupo espacial P212121. A 



163 
 
última estrutura, PDB 2P4Y (Einstein, Akiyama et al., 2008), foi determinada a uma resolução 

de 2.25 Å  e no grupo espacial C2. Estas estruturas foram selecionadas com base na inspeção 

visual das conformações das cadeias laterais dos resíduos que compõe o sítio ativo do 

receptor, onde se buscou uma maior diversidade de conformações. Nos três casos, os sistemas 

foram preparados de forma similar e o docking molecular foi realizado sucessivamente com as 

três estruturas cristalográficas. 

Os grids eletrostáticos e de van der Waals foram calculados utilizando os programas 

DELPHI (Gilson, Sharp et al., 1988) e CHEMGRID respectivamente. A partir da posição dos 

ligantes presentes nas estruturas cristalográficas, esferas foram adicionadas ao sítio ativo do 

receptor de forma a preencher o volume do sítio ativo. 

Neste trabalho foram utilizadas as moléculas presentes na base de dados ZINC (Irwin e 

Shoichet, 2005), desenvolvida no departamento de química farmacêutica da Universidade da 

Califórnia em São Francisco. Esta base de dados compreende atualmente mais de oito milhões 

de compostos, classificados por propriedades físico-químicas. Neste trabalho de docking 

molecular utilizamos apenas o subgrupo de moléculas denominado lead-like, que compreende 

moléculas com peso molecular entre 150 e 350 Da, xlogP entre -2 e 4, número de doadores em 

ligações de hidrogênio menor ou igual a 3 e número de aceptores em hidrogênio menor ou 

igual a 6 (Teague, Davis et al., 1999). Este subgrupo contém atualmente 972.608 moléculas. 
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Figura 68. Sistema preparado para o docking molecular. A, Em superfície, são mostradas as esferas utilizadas no 
posicionamento dos ligantes durante o docking. B. O mesmo sistema colorido através do grid eletrostático 
calculado. As caixas mostradas nas duas figuras mostram as distâncias dentro das quais as interações entre 
proteína e ligante são calculadas. 

 

 

Parâmetros utilizados para o docking 

 

 

Para o docking molecular foram utilizados os parâmetros descritos na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Parâmetros utilizados no procedimento de docking molecular. 

Parâmetro Entrada 

Distância máxima durante o posicionamento do ligante 1.5Å 

Tamanho dos bins para a amostragem do ligante 0.4 

Número máximo de impedimentos estéricos permitidos 01 

Tempo máximo para a amostragem do ligante 60 segundos 

Máximo de ciclo de minimização energética 10
15

 

Parâmetro de convergência na minimização 0.1 
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Resultados 
 

 

Controle positivo 

 

Modelagem dos ligantes 

 

 

O docking molecular foi realizado utilizando o programa UCSF DOCK versão 3.5.54, 

desenvolvido na Universidade da Califórnia San Francisco, no grupo do Prof. Dr. Brian Shoichet. 

Como controle positivo, uma lista de ligantes conhecidos do receptor PPAR  foi gerada através 

de buscas em bases de dados anotadas. Esta busca revelou 827 diferentes ligantes conhecidos. 

A partir da estrutura destes ligantes conhecidos, um conjunto de moléculas foi selecionado na 

base de dados ZINC. A busca à base ZINC foi realizada de forma que as moléculas selecionadas 

possuíssem características similares àquelas observadas nos ligantes conhecidos (estrutura, 

carga, xlogP, número de doadores e aceptores em ligações de hidrogênio), mas não 

correspondessem a nenhuma das 827 moléculas utilizadas na busca. Essas moléculas, 

chamadas decoys (Graves, Brenk et al., 2005), foram usadas como falsos positivos nos testes 

preliminares de docking molecular. No total, aproximadamente 3000 decoys foram utilizados 

nos experimentos de docking de controle, incluindo 8865 diferentes conformações 

previamente geradas para estas moléculas. 
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Modelagem do receptor 

 

 

Para a modelagem inicial do receptor, a estrutura 2F4B (Mahindroo, Wang et al., 2006) 

do PDB foi utilizada. Após diversos testes, foi utilizada uma modelagem com modificação de 

cargas da Tyr473, da His323, His449 e da Ser289. A modificação foi realizada de forma a 

aumentar os dipolos, tornando a região polar do sítio ativo mais atrativa para o 

posicionamento correto dos ligantes no sítio ativo do receptor. Nove diferentes combinações 

de modificação de dipolos dos resíduos polares do sítio ativo foram testadas e o 

enriquecimento dos ligantes conhecidos em relação aos decoys foi calculado para cada teste 

realizado, como mostrado na Figura 69. 

 

Figura 69. Curva de enriquecimento das diferentes modificações feitas na modelagem do receptor. Set0=Hip323, 
Hip449, Ser289, Tyr473; Set1=Hie323, Hie449, Ses289, Tys473; Set2=Hip323, Hie449, Ses289, Tys473; 
Set4=Hip323, His449, Ser289, Tys473; Set5=Hip323, Hip449, Ser289, Tys473; Set6=Hip323, Hip449, Ses289, 
Tys473; Set7=Hip323, Hie449, Ser289, Tys473; Set8=Hip323, Hie449, Ses289, Tyr473, onde Hie, Ses e Tys 
correspondem respectivamente aos aminoácidos Histidina, Serina e Tirosina com os dipolos aumentados e Hip 
corresponde a Histidina protonada. 

 

Os gráficos de enriquecimento demonstram que, mesmo com todas as tentativas de 

otimização no nível de modelagem do receptor o enriquecimento dos ligantes conhecidos 

frente aos decoys ainda é pobre. Isto se deve às energias de ligação altamente favoráveis 

observadas para alguns dos decoys, que preservam muitas características complementares 
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àquelas do receptor. De fato, acreditamos que alguns destes falsos positivos possam se ligar 

efetivamente ao receptor, a julgar pelas interações que estabelecem com este nas 

conformações encontradas no docking. No entanto, os resultados obtidos nesta etapa de 

modelagem são animadores frente aos resultados previamente publicados, que demonstraram 

enriquecimento ainda mais fraco dos ligantes conhecidos frente aos decoys (Huang, Shoichet 

et al., 2006). Acreditamos, portanto, que esta etapa de modelagem do sítio ativo com a 

modificação dos dipolos dos resíduos acima mencionados tenha contribuído para uma 

melhora significativa no modelo empregado para o docking, de uma forma geral. 

 

 

Docking da base de dados 

 

 

Após a otimização da modelagem do receptor, a base de dados lead-like foi utilizada 

para o docking nas estruturas do PPAR  2F4B, 1FM9 e 2P4Y já utilizando os parâmetros de 

dipolos otimizados. O docking foi realizado com o programa UCSF DOCK3.5, como dito 

anteriormente, executado em um cluster de 700 processadores na Universidade da Califórnia 

em San Francisco. O tempo médio de execução do docking por molécula foi de 

aproximadamente seis segundos. 

Os resultados obtidos do docking (moléculas na conformação de energia mais 

favorável e energia de ligação calculada, como mostrado na equação 3.1) foram combinados 

para gerar uma lista não-redundante. As cem moléculas com energias de ligação mais 

favoráveis foram selecionadas e separadas para inspeção visual. Nesta etapa, moléculas com 

geometrias adequadas e com maior satisfação do potencial de formação de ligações de 
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hidrogênio foram selecionadas para a aquisição e para testes experimentais. Algumas das 

moléculas selecionadas com base na inspeção visual estão mostradas na Figura 70. 

 

a) C04737616; EDOCK= -47,33 

 

b) C04000316; EDOCK= -45,32 

 

c) C04051296; EDOCK= -45,27 

 

d) C04169179; EDOCK= -44,81 

 

e) C04201405; EDOCK= -44,69 

 

f) C04201402; EDOCK= -44,24 
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g) C04167984; EDOCK= -42,97 

 

h) C03888553 ; EDOCK= -41,30 

 

i) C04060399; EDOCK= -40,61 

 

j) C01635023; EDOCK= 40,48 

Figura 70. Alguns dos ligantes selecionados após a inspeção visual dos resultados obtidos por docking molecular. 
As siglas abaixo de cada ligante indicam seu código na base de dados ZINC e a energia calculada para a 
conformação. Os ligantes aparecem em verde e alguns resíduos polares do sítio ativo (His323, Ser289, His449 e 
Tyr473), em branco. 

 

Vários dos ligantes mostrados na Figura 70 são moléculas de baixo peso molecular, 

quando comparadas aos ligantes conhecidos do receptor PPAR . Isto se deve à seleção 

aplicada quando da criação do subconjunto da base dados ZINC, que aplicou filtros restritivos à 

massa molecular dos compostos utilizados no docking. Como conseqüência, é possível 

observar um volume não preenchido na cavidade do ligante do receptor em algumas 

moléculas (vide os quadros c, d, e e f da Figura 70, por exemplo). Obviamente, os ligantes 

desejados são aqueles que maximizam o número de interações polares com o sítio ativo do 

seu receptor e também preenchem o maior volume possível da cavidade, maximizando 

também as interações não polares ou de van der Waals. Os ligantes definidos através da 
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estratégia inicial do docking não irão necessariamente se ajustar nos dois conceitos, mas 

podem ser moléculas ativas biologicamente, podendo vir a servir como esqueletos base para 

modificações químicas posteriores visando o aumento do número de interações polares e 

apolares em etapas posteriores. 

Durante a etapa de inspeção visual, quinze moléculas foram selecionadas para a 

aquisição e para testes in vitro e in vivo. A seleção destas moléculas foi baseada no número de 

interações polares satisfeitas entre a molécula e o receptor, a geometria adotada pelo ligante 

(conformações energeticamente favoráveis) e a energia calculada a partir da função de scoring 

do programa DOCK sobre as três diferentes conformações do receptor. Destas quinze 

moléculas selecionadas, apenas quatro foram adquiridas devido a restrições orçamentárias e 

ao longo tempo necessário para a entrega dos compostos. Os testes de atividade biológica 

destes compostos estão descritos na seção seguinte. 

 

 

Testes de atividade biológica 

 

 

Cinco das moléculas selecionadas na inspeção visual foram adquiridas das empresas 

SIGMA-ALDRICH e RYAN SCIENTIFIC. As cinco moléculas adquiridas4 apresentam diversidade 

química apesar de algumas características comuns: uma região polar com carga parcial ou 

formal negativa seguida por dois grupos apolares volumosos unidos por uma ligação 

rotacionável. A inserção da ligação rotacionável entre os anéis parece ser importante para dar 

a flexibilidade necessária para que o ligante se ajuste aos “braços” do receptor, com a porção 

                                                           
4
 Os autores envolvidos neste trabalho, bem como suas instituições de origem, estão estudando a viabilidade de se 

proteger os resultados obtidos na forma de uma patente. Em virtude disso, as estruturas dos ligantes estudados 
foram omitidas deste texto. Maiores informações poderão ser obtidas com o autor. 
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polar do ligante ocupando o braço polar, a ligação rotacionável do ligante fazendo o elo entre 

o primeiro e segundo ou terceiro braço e a região apolar do ligante ocupando o terceiro braço 

do receptor. 

As moléculas adquiridas foram testadas para avaliar sua atividade biológica através de 

ensaios de transfecção com gene repórter. Nestes ensaios, um plasmídeo contendo o gene 

que codifica o domínio LBD do receptor fusionado ao domínio DBD da GAL4, uma 

galactosidase presente em leveduras, é transfectado em células U937. Esta linhagem é 

derivada de um linfoma histocístico de um homem de 37 anos (células humanas, portanto).  

Simultaneamente, é também transfectado um segundo plasmídeo contendo o elemento 

responsivo da GAL4 adjacente ao gene da enzima luciferase. Neste ensaio, o receptor 

transcrito, se ativado pelo ligante, liga-se ao elemento responsivo da GAL4 e promove a 

transcrição do gene da enzima luciferase adjacente ao promotor. A atividade transcricional é 

medida quantitativamente pela medida da luz emitida em um luminômetro após a adição do 

substrato da enzima luciferase (luciferina) ao lisado celular. Como controles, são feitas as 

medidas sem o ligante (contendo somente o veículo) e com o plasmídeo do receptor 

substituído por um plasmídeo com um promotor forte, como o CMV. Esta segunda medida 

indica se a atividade medida é uma atividade específica para o receptor em estudo. 

As medidas da atividade transcricional foram realizadas com a colaboração do então 

mestrando Marcelo V. Liberato e os resultados das medidas realizadas estão mostrados na 

Figura 71. 
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Figura 71. Atividade dos compostos adquiridos em ensaios de transfecção com gene repórter. À esquerda, 
ensaios de ativação realizados com os compostos 1, 2 e 3. À direita, novo ensaio de ativação com o composto 3 

na presença de PPAR  e na presença do promotor vazio (CMV). A rosiglitazona foi usada como controle positivo 
nos dois experimentos.  

 

Como mostra a Figura 71, o composto 03 demonstrou, em ensaios preliminares de 

ativação por gene repórter, uma atividade compatível com 65-75% da atividade observada 

para a rosiglitazona na mesma concentração (10-4M). Os compostos 1, 2 (Figura 71) e 4 (não 

mostrado) demonstraram atividades baixas, similares à atividade do veículo e foram, portanto, 

considerados inativos em hPPAR .  

O gráfico à direita na Figura 71 mostra novamente a atividade do composto 03 

(aproximadamente três vezes de ativação com relação ao veículo, comparado com cinco vezes 

de ativação para a rosiglitazona) e mostra também a atividade deste ligante e da rosiglitazona 

frente ao vetor com o promotor CMV e sem receptor. A atividade em CMV do composto 03 é 

ligeiramente elevada, quando comparada a rosiglitazona, mas, considerados os erros 

associados às leituras, não representa uma ativação significante que justifique a atividade do 

composto por um mecanismo que não seja PPAR -dependente. É sabido que as células da 

linhagem U937 expressam o PPAR , e este aumento pode refletir simplesmente a ativação 

pela expressão endógena do receptor. 

Analisados conjuntamente, estes resultados indicam que o composto 03 é ativo em 

células humanas e a atividade do composto é PPAR -dependente. Embora não tenha sido 
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possível medir os valores de EC50 ou a constante de dissociação in vitro para este composto, os 

dados mostrados indicam claramente que se trata de um composto ativo e com uma 

significativa atividade agonista em concentrações similares àquelas utilizadas para a 

rosiglitazona. 

 

 

Discussão 
 

 

A técnica de docking molecular tem sido bastante empregada nos últimos anos, em 

função do aumento da capacidade dos processadores atuais, o que permite que os cálculos 

sejam feitos com maior precisão e para um número cada vez maior de moléculas. Além disso, a 

técnica se beneficia do avanço experimentado nos campos de força em desenvolvimento, que 

provêm melhores parâmetros de cargas e de van der Waals para biomoléculas bem como para 

os ligantes. O baixo custo no preço dos microcomputadores atuais também torna 

extremamente atraente a montagem doméstica de clusteres que propiciam um poder 

computacional razoável para este tipo de aplicação. 

Complementando os avanços nos métodos utilizados no docking molecular, o número 

de macromoléculas com estrutura determinada experimentalmente e depositada no PDB 

cresce acentuadamente. Em dezembro de 2008 havia 54.559 estruturas determinadas e 

depositadas nesta base de dados, sendo que 37.315 estruturas apresentavam uma resolução 

melhor ou igual a 2.5 Å e apropriadas, portanto, para o uso em experimentos de docking 

molecular. 
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Somando os baixos custos do emprego da técnica, o grande leque de conhecimentos 

estruturais gerados pelas estruturas já determinadas, nos quais os consórcios de genômica 

estrutural têm papel importante, e os avanços nas parametrizações de moléculas em cálculos 

teóricos, a técnica de docking molecular emerge como uma técnica de vasta aplicação e com 

amplas possibilidades de expansão. 

Nesta etapa, utilizamos esta técnica tendo como alvo o receptor PPAR  humano 

buscando novos ligantes com atividade agonista para este receptor. Embora já existam 

moléculas sintéticas agonistas deste receptor (em uso clínico, inclusive), alguns efeitos 

adversos sérios têm sido relatados associados ao uso destas moléculas. Desta forma, é 

desejável que se obtenham novos agonistas, com diversidade química, a fim de compreender 

os mecanismos de ativação do receptor e a relação da estrutura dos ligantes com essa 

atividade. 

Uma das moléculas apontadas pelo docking como um ligante com energia de ligação 

altamente favorável mostrou-se bastante promissora em ensaios de ativação com gene 

repórter. Esta molécula (composto 03) é uma molécula que já apresenta características as 

físico-químicas encontradas na maioria dos compostos com uso terapêutico, com peso 

molecular menor que 350 Da e xlogP menor que  3,5, por exemplo. No entanto, também é um 

composto que pode ser otimizado em etapas posteriores do desenvolvimento através da 

adição, por exemplo, de grupos polares ou de halogênios em posições específicas, visando 

aumentar sua afinidade ou melhorar sua farmacocinética. 

Com relação ao aspecto farmacodinâmico desta molécula, é importante ressaltar que a 

ativação total observada nos ensaios de gene repórter realizados demonstrou uma ativação 

que é aproximadamente 65% da ativação total da rosiglitazona, molécula já em uso clínico e 

amplamente utilizada no Brasil (Avandia©). A mesma atividade é observada, por exemplo, 

para a pioglitazona, também um TZD, e também comercialmente disponível no mercado 

brasileiro (Actos©). Esta comparação destaca as possibilidades de aplicação do composto 03 
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em etapas posteriores de pesquisa desenvolvimento rumo à proposição de uma nova 

molécula, com dissimilaridade química quando comparada aos compostos atualmente em uso. 

Etapas posteriores deste trabalho serão úteis para tornar conhecidos, por exemplo, i) a 

estrutura deste ligante no sítio ativo do PPAR  humano, o que pode nortear a otimização da 

molécula através da inserção de novos grupos que venham a melhorar a interação com o 

receptor; ii) a cinética de ligação e a constante de afinidade (Kd) do ligante ao receptor PPAR ; 

iii) o EC50 e o perfil de ativação em função da concentração (eficácia e potência); iv) a 

seletividade do ligante às isoformas do receptor PPAR, e, numa etapa posterior, v) os 

eventuais efeitos adversos que possam vir a ser causados. 

 

 

Conclusões do Capítulo e Perspectivas Futuras 
 

 

 A técnica de docking molecular foi aplicada com sucesso na busca de novos ligantes do 

receptor PPAR humano neste trabalho. O sucesso na aplicação desta técnica abre portas para 

as aplicações futuras da mesma metodologia em alvos terapêuticos validados e em estudo no 

país, especialmente nos grupos de estudo de biologia estrutural, onde os dados necessários 

para o desenvolvimento de experimento de docking são gerados. 

 Pretendemos ainda, como continuação deste estudo, medir experimentalmente a 

eficácia e a potência do composto em ensaios de transativação por gene repórter bem como 

avançar nas medidas da afinidade do composto ao receptor. Algumas tentativas de medição 

foram realizadas pelo autor no laboratório de pesquisa em diabetes no Hospital Metodista em 

Houston-TX, mas sem sucesso naquela oportunidade. A proposta consiste em medir o 
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quenching de fluorescência das tirosinas Tyr473 e Tyr327 presentes no sítio ativo do receptor 

ocasionado pela interação da proteína com o ligante sintético. Esta metodologia já foi 

empregada com sucesso para a medição das constantes de afinidade de ácidos graxos 

insaturados de cadeia longa ao PPAR  (Hostetler, Petrescu et al., 2005; Hostetler, Kier et al., 

2006; Hostetler, Syler et al., 2008). 

 Pretendemos ainda, como uma etapa posterior, avançar nas tentativas de cristalização 

do domínio LBD do receptor complexado ao composto 03, visando compreender os 

mecanismos de ligação, validar a orientação e a conformação propostas pelo docking e propor 

também novas alterações na molécula que possam nortear seu desenvolvimento. 
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Conclusões gerais 

 

Neste trabalho, diversos mecanismos envolvidos na interação dos receptores 

nucleares com ligantes naturais e sintéticos foram estudados empregando diferentes 

metodologias. De forma geral, é correto dizer, com base nos estudos realizados nesta tese, 

que as interações não específicas entre os receptores nucleares e seus ligantes, isto é, 

interações de van der Waals, são bastante relevantes. Este termo é bastante significativo 

quando computado quantitativamente em simulações de dinâmica molecular.  

A entropia conformacional também foi destacada em um trabalho mostrado nesta 

tese como um mecanismo adicional que pode dirigir a seletividade de ligantes dos receptores 

nucleares. Até então, nenhum mecanismo similar havia sido descrito para esta família de 

proteínas e esta análise pode repercutir em novos modelos para o desenvolvimento de 

tiromiméticos -seletivos. 

Outro aspecto importante e que deve ser tomado em conta nos estudos da interação 

entre os receptores nucleares e seus ligantes é a cinética de interação entre o receptor e a 

proteína. A cristalografia, embora seja uma técnica poderosíssima no estudo das interações no 

nível atômico, não pode prover muitas informações sobre a cinética dos ligantes. Como a 

constante de equilíbrio é uma razão entre as constantes cinéticas de dissociação e associação, 

a alteração em uma das constantes pode levar a alterações na constante de equilíbrio sem 

necessariamente alterar as interações que são realizadas entre o ligante e o sítio ativo do 

receptor. Estudos realizados no Instituto de Física da USP em São Carlos e no Instituto de 

Química da UNICAMP, no grupo do professor Dr. Munir S. Skaf, têm demonstrado que os 

receptores nucleares têm mecanismos comuns de dissociação dos seus ligantes. Contudo, mais 

estudos focando este aspecto cinético ainda são necessários para trazer uma visão mais ampla 
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e mais completa deste comportamento na superfamília de proteínas e a técnica de dinâmica 

molecular mostra-se uma ferramenta bastante útil para este tipo de investigação. 

Dada a história da biologia estrutural no Brasil, e os diversos sucessos já reportados na 

determinação de estruturas cristalográficas de proteínas que são conhecidos alvos-

terapêuticos, especialmente para doenças tropicais, a técnica de docking molecular surge 

como uma ferramenta complementar à cristalografia de proteínas e que permite avançar na 

proposição de moléculas candidatas a ligantes agonistas ou antagonistas dos alvos em estudo. 

Embora o pequeno número de grupos de pesquisa em química orgânica sintética capazes de 

sintetizar moléculas com razoável complexidade, em escala para testes e com um grau de 

pureza analítico limite muitos estudos de desenvolvimento de novas drogas, uma abordagem 

complementar seria a utilização de esqueletos de moléculas já otimizadas (lead-like) em 

estudos exploratórios através da técnica de docking. Além disso, parcerias com indústrias 

farmoquímicas poderão fomentar a expansão desta técnica no país. Acreditamos que os 

resultados mostrados parcialmente nesta tese possam encorajar futuros estudos com esta 

metodologia. 
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Apêndice 1 

Análise da termodinâmica de ligação por desnaturação térmica.  

 

 

A termodinâmica de interação entre proteínas e ligantes tem sido estudada tanto em 

trabalhos teóricos como em trabalhos experimentais, onde se demonstrou que para uma 

mesma constante de afinidade (constante de equilíbrio para ligação, Kd) diversos perfis 

termodinâmicos são possíveis e observáveis em experimentos de desnaturação térmica 

(Waldron e Murphy, 2003; Holdgate e Ward, 2005). Estes perfis são dependentes das 

contribuições entálpica e entrópica para a energia livre : 

 

 (A1.1) 

O Kd de ligação pode ser escrito em termos de temperaturas de desnaturação (melting 

temperatures) como: 

– (A1.2) 

onde ΔHlig é a entalpia de ligação a uma temperatura de referência (por exemplo, 25°C), R é a 

constante dos gases, Tref é a temperatura de referência, Tm é a temperatura de desnaturação 

do complexo proteína-ligante, ΔCplig é a variação na capacidade calorífica no processo de  

ligação e KdTm é dado por: 

  (A1.3) 
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onde ΔHunf é a entalpia de desenovelamento da proteína não complexada, T0 é a temperatura 

de desenovelamento da proteína não complexada, ΔCpUnf é a variação de capacidade calorífica 

de desenovelamento e [L] é a concentração de ligante livre na temperatura de melting Tm. 

 Usando alguns parâmetros experimentais, é possível calcular a constante de afinidade 

na temperatura de melting e extrapolar esta constante para a temperatura de referência 

usando as equações acima. No entanto, os valores de variação entálpica para a ligação (ΔHlig) 

são necessários para este cálculo e esse parâmetro termodinâmico é, usualmente, difícil de 

medir experimentalmente. 

Embora o cálculo exato das constantes de afinidade seja experimentalmente difícil, o 

uso de simulações numéricas usando as equações acima pode ser uma ferramenta útil para a 

compreensão e análise dos perfis termodinâmicos em curvas de desnaturação térmica e, em 

última análise, para a análise da termodinâmica de ligação. 

Para isso, desenvolvemos um programa em C++ para o cálculo numérico das equações 

acima, disponível a pedido. As curvas simuladas (Figura 72) demonstraram que os 

deslocamentos na curva de TM podem ser variados para as diferentes contribuições entálpica e 

entrópica. As curvas abaixo foram geradas alterando a contribuição entálpica (ΔHligação) a fim 

de se observar os deslocamentos de TM para uma mesma interação (e.g. ligante-proteína) 

mantendo constante o Kd. 

É interessante notar que o deslocamento nas Tms foi maior para as ligações com 

menor (mais positiva) contribuição entálpica. Nos casos em que a ligação tem maior 

contribuição entálpica (ΔHligação mais negativo), a habilidade de deslocamento à direita na 

curva de Tm é reduzida. 

Embora as temperaturas de melting não possam determinar precisamente as 

contribuições entálpicas e entrópicas para a interação de um complexo, esta técnica pode ser 



193 
 
uma ferramenta extremamente útil para o estudo qualitativo da termodinâmica de interação, 

especialmente se as constantes de afinidades já são conhecidas. 

 

Figura 72. Curvas simuladas do processo de desenovelamento térmico de um complexo proteína-ligante. A 
constante de afinidade é a mesma para todas as curvas (20nM). Para estas simulações usamos ΔHUNF=150 
kcal/mol, T0=325K, Tref=298K, ΔCpUnf=2.5 kcal/mol.K, ΔCpL=-0.75 kcal/mol.K e *L+=100μM. Os Tms calculados 
foram usados para simular curvas de desnaturação usando a equação y=k(1+k) e k=exp[ *ΔHvTH/(RT)][(T/Tm)-1] ], 
onde ΔHvTH é a entalpia de van’t Hoff que determina a cooperatividade do processo. Para este parâmetro usamos 
-40 kcal/mol para a simulação das curvas mostradas. 
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Apêndice 2 

A técnica de dinâmica molecular 

 

 

A técnica de dinâmica molecular se baseia na resolução das equações de Newton para 

um sistema tratado de forma determinística, de forma que a configuração do sistema num 

dado instante determina a configuração no passo seguinte. Para isso, é necessário descrever a 

energia de um dado sistema poliatômico. Isso pode ser feito a partir da utilização de equações 

de campos de força, que modelam empiricamente a energia potencial, conhecidas as 

constantes de força e de equilíbrio de um sistema. Uma descrição clássica de energia potencial 

para as interações de um sistema poliatômico pode ser dada por (Mccammon e Harvey, 1988): 

 

 (A2.1) 

A energia potencial referente às distâncias interatômicas é modelada através de um 

oscilador harmônico (primeiro termo da equação), com uma constante de força Kb e uma 

distância de equilíbrio b0 típicas dada por cada campo de força. Este modelo faz uma boa 

aproximação com o comportamento biológico em temperaturas onde as flutuações das 

distâncias interatômicas são pequenas. O segundo termo da equação modela as energias de 

deformação angular entre átomos covalentemente ligados. Este termo também é modelado 

através de um oscilador harmônico e tem sua constante de força Kθ e ângulo de equilíbrio θ0 

típicos dado pelo campo de força. O terceiro termo modela a energia de deformação intrínseca 

ao se torcer um grupo de quatro átomos covalentemente ligados ao longo de um eixo 

(twisting). Os parâmetros Kφ e δ são empiricamente determinados em cada campo de força. 



195 
 
Estes três primeiros termos modelam as interações ligadas, enquanto o quarto termo toma em 

conta as interações não covalentes. Este quarto termo modela as energias para as interações 

de van der Waals através de um potencial do tipo Lennard-Jones e as energias de interação 

eletrostática através de um potencial de Coulomb. 

A força total aplicada sobre cada partícula em uma dada configuração no momento t 

pode ser calculada como a soma vetorial de suas interações com todas as demais partículas: 

  (A2.2) 

A partir da força calculada, pode-se calcular a aceleração de cada partícula, que é 

então combinada com a posição e a velocidade no momento t para calcular a nova posição e a 

nova velocidade no momento t+Δt. Assume-se que a força é constante durante cada passo da 

simulação. As forças sobre cada partícula são novamente determinadas para a nova 

configuração, acarretando em novas posições e velocidades no momento t+Δt e assim 

sucessivamente. 

Diversos algoritmos têm sido propostos para a integração das equações do movimento 

aproximando como uma expansão em série de Taylor: 

 

 

 

  (A2.3) 

onde v é a velocidade (derivada primeira das posições no tempo), a é a aceleração (derivada 

segunda), b é a derivada terceira, e assim sucessivamente. 
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O pacote de programas AMBER utilizado neste trabalho utiliza uma versão modificada 

do algoritmo de Verlet (Verlet, 1967), denominado leap-frog, na qual: 

 

    (A2.4) 

Neste algoritmo as velocidades v(t+ ½ δt) são calculadas primeiramente a partir das 

velocidades no tempo (t- ½ δt) e das acelerações no tempo t. As posições r(t+ δt) são então 

deduzidas das velocidades recém calculadas junto com as posições no tempo r(t) usando a 

equação acima. As velocidades no tempo t podem ser calculadas por: 

 (A2.5) 

Outros algoritmos bastante utilizados para a integração das equações do movimento 

incluem o próprio algoritmo de Verlet, o métodos de Verlet-velocidade, no qual as posições 

velocidades e acelerações são dadas ao mesmo tempo; e o método de Beeman, que apresenta 

uma expressão mais precisa para as velocidades, culminando em melhor conservação 

energética com maior custo computacional, no entanto (Leach, 2001). 
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Apêndice 3 

Definições das cargas dos ligantes pelo método AM1-BCC 

 

A carga no modelo AM1qj
AM1-BCC para o átomo j é dada através de uma correção da 

carga total qj
BCC para a carga da população atômica AM1 qj

AM1: 

 (A3.1) 

A correção da carga total qj
BCC depende somente da vizinhança imediata, isto é, dos átomos 

covalentemente ligados ao átomo j e é dada por: 

  (A3.2) 

onde Tjα é a matriz de conectividade de ligação e Bα é a correção de carga de ligação (bond 

charge correction) para o a ligação do tipo α e o somatório se estende por todos átomos 

imediatamente ligados ao átomo j (Jakalian, Jack et al., 2002). 

O programa ANTECHAMBER, integrante do pacote AMBER, foi utilizado para o cálculo 

das cargas atômicas dos ligantes do receptor de mineralocorticóide apresentados nesta tese, 

de acordo com o modelo Austin 1 (AM1-BCC) descrito acima. As massas atômicas e os raios de 

van der Waals foram também atribuídos usando o mesmo programa, de acordo com os tipos 

atômicos já existentes no campo de força AMBER FF99. Ao final da modelagem das cargas, as 

mesmas foram checadas manualmente, e comparadas com as cargas atribuídas aos tipos 

atômicos da proteína. 
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Apêndice 4 

A técnica de MM-GBSA 

 

A técnica de MM/GBSA é uma abordagem empírica para o cálculo de energias de 

ligação que assume que a variação nas energias causada pela ligação pode ser dada por 

(Gouda, Kuntz et al., 2003): 

,  (A4.1) 

de acordo com o processo reversível esquematizado abaixo. 

 

Os termos de energia individuais, isto é, do receptor, ligante e complexo 

individualmente, podem ser dados por: 

  (A4.2) 

onde EMM, ESolv e TSSoluto, denotam, respectivamente, a energia total calculada por mecânica 

molecular na fase gasosa (Eelet+EvdW+ Eligações+Eângulos+Ediedros), a energia de solvatação, e uma 

estimativa da entropia do soluto. A premissa desta técnica está baseada na definição da 

ligação entre receptor e ligante de acordo com o seguinte ciclo termodinâmico : 
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, 

onde 

 ∆ çã − 0      ,       (A4.3) 

  (A4.4) 

  (A4.5) 

A energia de solvatação pode ser decomposta em duas partes: 

   (A4.6) 

onde EGB é a contribuição polar para a energia de solvatação, calculada pelo método 

Generalized Born, baseado na teoria de Poisson-Boltzmann usada em cálculos de eletrostática 

contínua e Enp denota a contribuição não-polar da solvatação para a energia total, proporcional 

à área da superfície acessível ao solvente (SASA): 

  (A4.7) 
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O termo polar no cálculo de energias de solvatação modela a interação eletrostática 

do soluto com o solvente através de uma função eletrostática distância-dependente. Já o 

termo apolar modela o efeito reorganização do solvente para a introdução do soluto em seu 

meio, bem como as interações de van der Waals entre soluto e solvente. 

Já a entropia do soluto é calculada através da análise de modos normais. As estruturas 

são minimizadas após a remoção do solvente, usando gradiente conjugado e minimização de 

Newton-Raphson até convergência. Em seguida, a análise de modos normais é realizada sem 

cutoff para as interações não-ligadas. Como esta metodologia para o cálculo de entropias 

envolve um custo computacional bastante elevado, este termo é usualmente ignorado e as 

energias calculadas resultam apenas da soma entre as contribuições das energias da mecânica 

molecular e solvatação/dessolvatação. 

 

 

Cálculo de EGB
Solv 

 

 

O cálculo das energias eletrostáticas de solvatação são usualmente calculado através 

da abordagem de Poisson-Boltzmann, que é computacionalmente caro e ineficiente. Uma 

abordagem alternativa foi, portanto, proposta para calcular de maneira eficiente e viável esta 

contribuição, baseada no método Born generalizado analítico (Tsui e Case, 2000; Onufriev, 

Bashford et al., 2004). Neste método, cada átomo é modelado como uma esfera de raio ρi e 

uma carga qi  em seu centro. A molécula é circundada por um solvente de coeficiente dielétrico 

ε (Still, Tempczyk et al., 1990). Desta forma, 
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,  (A4.8) 

onde rij é a distância entre os átomos i e j, Ri é o raio efetivo de Born do átomo i e fGB é uma 

função que tem como argumentos rij, Ri e Rj. Os efeitos eletrostáticos de sais monovalentes 

podem ser adicionados através do parâmetro de Debye-Huckel κ ≈ 0.316(*sal+*mol/L+)½. A 

função fGB é tipicamente modelada como (Still, Tempczyk et al., 1990): 

  (A4.9) 

O raio efetivo de Born de um átomo reflete o quão enterrado ele está na molécula. Portanto, 

para um átomo isolado, Ri será igual ao seu raio de van der Waals ρi e EGB
Solv será: 

   (A4.10) 

onde assumimos κ=0 (água pura). Esta expressão mostrada acima é a própria expressão de 

Born para a solvatação de um único íon. A função fGB, propõem-se a interpolar o espaço entre 

os limites onde rij → 0, quando as esferas atômicas se superpõe e o extremo oposto onde rij → 

∞, quando os íons podem ser tratados como cargas pontuais obedecendo a lei de Coulomb. 

Para átomos bastante enterrados na estrutura da molécula, Ri >> ρi, e para estes átomos, 

pode-se usar a aproximação Ri ≈ L, onde L é a distância do átomo à superfície molecular. 

Próximo à superfície, por outro lado, o raio efetivo torna-se menor e, para uma cadeia lateral 

completamente exposta, tem-se que Ri ≈ ρi. 
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Apêndice 5 

As técnicas de amostragem ampliada e dissocia ção induzida do ligante 

 

 

A técnica de amostragem ampliada ou Locally Enhanced Sampling (LES) amplia o 

número de cópias de um sistema (neste trabalho, o ligante), de forma que as cópias não 

interajam entre si, e com o objetivo de reduzir as energias de interação destas cópias com o 

sítio ativo da proteína e observar os mecanismos de escape destes ligantes ou ainda amostrar 

um espaço conformacional mais amplo. Esta técnica tem sido empregada, por exemplo, para o 

estudo de mobilidade de loops em proteínas, onde a dinâmica de várias cópias de um loop 

inteiro pode ser estudada amostrando simultaneamente um espaço de fase mais amplo. 

No LES a energia cinética de um sistema é dada por (Cohen, Kim et al., 2005): 

  A5.1 

onde qn, q.
n e mn  são respectivamente a posição, a velocidade e a massa da partícula n. A e X 

representam o conjunto partículas não replicadas e replicadas e N é o número de cópias LES. 

De forma geral, vemos que a energia cinética para o conjunto A, de partículas não replicadas, é 

calculado classicamente, enquanto a energia cinética do conjunto X de partículas replicadas é 

dada como a somatória das energias de cada cópia dividida pelo número de cópias. Já a 

energia potencial no LES é dada por (Cohen, Kim et al., 2005): 

   A5.2 

onde VAA(qA) representa a energia total de interação entre as partículas do conjunto A e VAX, é 

a interação entre as partículas em A e X. Também aqui é possível perceber que as energias de 

interação entre proteína e ligante (VAX) são reduzidas com um fator N, demonstrando a 
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redução da barreira potencial enfrentada por cada cópia pelo aumento no conjunto de cópias 

de ligante.  

Na técnica de Dissociação Induzida ou Stereed Molecular Dynamics (SMD) o ligante é 

arrastado em uma direção definida e com velocidade constante, mas com força que varia 

conforme varia também a energia de interação do ligante com a proteína. Neste trabalho, 

utilizamos uma implementação da técnica SMD na qual o ligante é dissociado com uma 

velocidade constante ao longo da simulação. Para isso, o caminho total a ser percorrido pelo 

ligante (D) é fracionado ao longo do número (Nt) de passos da simulação, para que a cada 

passo, a distância percorrida pelo ligante seja sempre a mesma.  

Em cada um destes passos, é aplicado sobre o ligante um potencial harmônico que 

impõe uma força obrigando o ligante a deslocar-se uma distância D/Nt. A cada novo passo, o 

ponto de restrição é movido para a próxima distância 2D/Nt, 3D/Nt, ..., nD/Nt. O potencial 

harmônico aplicado e a força exercida sobre o ligante têm a forma: 

  A5.3  

   A5.4 

onde x é a distância entre o átomo e o ponto de restrição, k é a constante de mola do 

potencial harmônico, movendo sua extremidade com velocidade v (Balsera, Stepaniants et al., 

1997). A Figura 73 mostra um esquema com a dissociação do ligante em simulações do tipo 

SMD. 

 Um exemplo de aplicação desta técnica e com campos de força Amber, utilizados 

neste trabalho, pode ser encontrado no trabalho de Xiong e colaboradores (Xiong, Crespo et 

al., 2006). Outros trabalhos envolvendo membros da família dos receptores nucleares podem 

ser encontrados em (Kosztin, Izrailev et al., 1999; Martinez, Webb et al., 2006; Sharifi, Hamel 

et al., 2007; Martinez, Polikarpov et al., 2008). 
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Figura 73. Esquema de dissociação do ligante em simulações do tipo SMD. 
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Anexos 

Publicações Selecionadas no Período  
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The thyroid hormone receptor (TR) D-domain links the ligand-binding
domain (LBD, EF-domain) to the DNA-binding domain (DBD, C-domain),
but its structure, and even its existence as a functional unit, are
controversial. The D domain is poorly conserved throughout the nuclear
receptor family and was originally proposed to comprise an unfolded hinge
that facilitates rotation between the LBD and the DBD. Previous TR LBD
structures, however, have indicated that the true unstructured region is
three to six amino acid residues long and that the D-domain N terminus
folds into a short amphipathic α-helix (H0) contiguous with the DBD and
that the C terminus of the D-domain comprises H1 andH2 of the LBD. Here,
we solve structures of TR-LBDs in different crystal forms and show that the
N terminus of the TRαD-domain can adopt two structures; it can either fold
into an amphipathic helix that resembles TRβ H0 or form an unstructured
loop. H0 formation requires contacts with the AF-2 coactivator-binding
groove of the neighboring TR LBD, which binds H0 sequences that resemble
coactivator LXXLL motifs. Structural analysis of a liganded TR LBD with
small angle X-ray scattering (SAXS) suggests that AF-2/H0 interactions
mediate dimerization of this protein in solution. We propose that the TR D-
domain has the potential to form functionally important extensions of the
DBD and LBD or unfold to permit TRs to adapt to different DNA response
elements. We also show that mutations of the D domain LXXLL-like motif
indeed selectively inhibit TR interactions with an inverted palindromic
response element (F2) in vitro and TR activity at this response element in
cell-based transfection experiments.
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Introduction

Thyroid hormone receptors (TRs) are members of
the nuclear hormone receptor (NR) family of ligand-
modulated transcription factors that regulate gene
expression in response to thyroid hormone (pre-
dominantly triiodothyronine, T3).1–3 Like other NRs,
TRs are single polypeptides comprised of three
discrete domains: an N-terminal AB domain (NTD)
a central DNA binding C domain (DBD) and a C-
terminal ligand binding EF domain (LBD), and TR-
dependent gene activation involves concerted
actions of all three domains. TR DBDs guide the
receptors to specific T3 response elements (TREs)
within target promoters. The TRs then utilize
multiple protein–protein interaction surfaces in
assembly of active transcription complexes: a dis-
tinct LBD surface mediates homodimer formation or
heterodimer formation with retinoid X receptors
(RXRs), another surface in the DBD engages in
heterodimer-specific contacts with RXR DBD and
activation functions in theNTD (AF-1) and LBD (AF-
2) recruit coactivator complexes that, in turn,
enhance gene expression by remodeling local chro-
matin and switching on the transcription machinery.
X-ray structures of the TR DBD and LBD have

provided insights into the mechanism of TR action.
A structure of an RXR-TR DBD heterodimer on a
cognate TRE arranged in a direct repeat (DR)
orientation4 highlights DNA binding and RXR-TR
DBD heterodimer interfaces and reveals that the
TRβ DBD contains an α-helical C-terminal exten-
sion (CTE) that makes auxiliary contacts with
DNA and is not present in RXRs. Multiple X-ray
structures of LBDs of TRα and TRβ isoforms5–10
reveal a fold that is typical of NR LBDs,11–13 with
the ligand buried in the core of the domain, and
facilitated targeted mutagenesis approaches that
showed: (1) the major TR LBD dimer/heterodimer
surface is comprised of a conserved hydrophobic
interface at the junction of H10 and H11, similar to
other surfaces observed in crystals of NR LBD
dimers and heterodimers,14 (2) that AF-2 is a
surface-exposed hydrophobic cleft comprised of
residues from H3 and H5 and completed by T3-
dependent packing of C-terminal H12 against the
LBD; an event that simultaneously occludes an
overlapping corepressor binding surface.15 This
formulation has been confirmed in X-ray crystal
structures of TR and other NR LBDs in complex
with short target peptide motifs derived from
coactivators, including the p160s SRC1 and GRIP1,
which are comprised of short α-helical motifs that
conform to the consensus Leu-X-X-Leu-Leu.
In spite of these advances, little is known about

structural relationships between domains, rearran-
gements required to permit TRs to adapt to different
TREs and mechanisms of communication between
domains. It is important to understand these
influences. TRs can bind TREs that are repeats of
the consensus sequence AGGTCA arranged as direct
repeats, inverted palindromes or palindromes2,3 and
TRE arrangement influence the direction and extent

of the response to T3. Further, T3 binding to the LBD
differentially regulates TR DNA binding activity; T3
enhances TR monomer DNA binding, inhibits TR
homodimer DNA binding and does not affect RXR-
TR interactions with DNA. Finally, our low-resolu-
tion solution structures of RXR DBD-LBDs indicate
that relationships between the DBD and LBD differ
according to whether the RXR LBDs form dimers or
tetramers.16 Collectively, these findings indicate that
the TR and NR DBDs must communicate with their
LBDs, and vice versa, and that improved understand-
ing of these influences is important for understand-
ing TR and NR action.
The NR hinge, or D domain, that bridges the LBD

and DBD represents one obvious potential source of
communication between these two domains. This
region is poorly conserved between NR family
members and was originally proposed to act as a
flexible linker to facilitate rotation between the DBD
and LBD and permit NRs to adapt to different
response elements. Nevertheless, it is now clear that
the NR hinge harbors multiple functional elements:
nuclear location signals (nls), sequences required for
efficient DNA binding,17 an activation function (τ2,
TRβ residues 207 to 217)18 and repression functions19
and that it plays roles in T3 binding and corepressor
release20 and corepressor binding.18,21–23
Our X-ray structures of TRα and TRβ LBDs have

even led us to question the notion that a true
structural hinge may even exist. The structures
revealed that residues that were originally assigned
to the C terminus of the TR hinge actually fold as part
of first α-helix of the LBD (H1). Moreover, while the
rat TRα hinge domain does appear disordered in
crystal structures, the human TRβ hinge contains an
N-terminal α-helix (H0; E202–I208) that overlaps the
TRβ DBD CTE.4–6 Thus, the TRβ ‘‘hinge’’ actually
corresponds to distinct parts of a greater DBD and
LBD, raising the question of the source of the
flexibility required for recognition of diverse TREs.
Here, we examined the basis for TR isoform-

specific differences in hinge structure by solving
multiple structures of TR LBDs.We confirm that TRβ
hinge can fold an amphipathic H0 and find that the
N-terminal part of the TRα hinge can also form a
similar structure, but find that formation of this
structure is dependent on interactions with the
hydrophobic coactivator-binding groove of the
neighboring TR LBD in the crystal lattice. We also
detect similar relationships in a published mineral-
ocorticoid receptor (MR) LBD structure.24 Our low-
resolution solution X-ray structures of TRα LBDs
indicate that similar interactions mediate formation
of unusual liganded LBD dimers in solution. We
propose that H0 only adopts α-helical structure in
contact with appropriate partners and that a similar
contact with undefined proteins may regulate
functionally important transitions between a disor-
dered hinge and an ordered DBD CTE that are
important for TR action in vivo and plasticity in
recognition of different DNA response elements. We
provide experimental evidence that mutations intro-
duced into LXXLL-like motif of the hinge region
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indeed significantly influence both TR-TRE interac-
tions in vitro and TR transcriptional activity in cells.

Results

The hinge domain of both TRs can fold into a
short amphipathic helix 0

Here, we solved crystal structures of the human
TRβ LBD (amino acid residues 202–461) in the
hexagonal crystal form and the human TRα LBD
(amino acid residues 148–410) in complex with T3 in
two different space groups (orthorhombic and
monoclinic). All of these structures contain a single
TR within the asymmetric unit (Table 1) and overall
structure of both TR LBDs closely resembles those of
previous TR structures.5–8 Thus, organization of the
mainportionof theLBDwill not be further described.
We did detect major differences in organization of

the hinge (D) domain in each of our structures. The
N-terminal portion of the human TRβD region folds
into a short H0 α-helix comparable to that observed
in previous structures. By contrast, the humanTRαD
region folds into a short H0 α-helix in the structure
revealed by the orthorhombic crystal form, but was
completely unstructured in the structure revealed in
the monoclinic crystal form, as previously observed
in the monoclinic rat TRα LBD crystal structure.
The overall organization of TRα H0 in the

orthorhombic crystal form was comparable to that
observed in previous TRβ structures, and our own
TRβ structure. TRα H0 is approximately ten amino
acids and two turns long (Figure 1(a)). According to
amphipathic character of the helix H0, the charged
and hydrophobic residues are clustered on the
opposite sides of the helix, pointing, respectively, to
the top and to the bottom in the view given by Figure

1(a). The same is true for the TRβ H0 structure
(Figure 1(b)). By contrast, the TRα D domain is
unstructured and strongly disordered in the mono-
clinic crystal form. In fact, due to the conformational
disorder of the D domain CTE, only a fraction of this
region could be unambiguously traced in the
electron density maps (Figure 1(c)).
We conclude that the N terminus of the TR D

domain can adopt two different forms; a short α
helix (H0) or a completely unstructured form, and
that these arrangements differ according to the
precise crystal form.

TR H0 interacts with the AF-2 surface of the
symmetry-related LBD molecule

To investigate the influence of crystal form on TRα
hinge domain structure, we examined packing
interactions between individual LBD subunits in
the orthorhombic and monoclinic crystal forms.
Strikingly, TRβ and TRα1 H0 both interact with the
symmetry-related LBDmolecule by docking into the
AF-2 groove formed by the C-terminal helix (H) 12
and H3 and H5. By contrast, the crystallographic
structure of TRα1 in the monoclinic space group did
not exhibit similar interactions; the unfolded D-
domain was loosely placed in the solvent channel of
the crystal without forming any apparent interac-
tions with the neighboring LBDs.
Structural superposition of the TRβ1 and TRα1

crystallographic structures with the X-ray model of
TRβ1 complex with co-activator (GRIP1) peptide26
reveals great similarity in the position, orientation
and a mode of binding of the hinge region of the
molecule to the co-activator binding groove to that
of GRIP1 peptide (Figure 2(a)). TRα1 and hTRβ1 H0
fits snugly into the AF-2 surface and the interaction
network of the hTR D domain is superimposable in
atomic detail onto the set of interactions observed in
crystal structures of hTRβ5 and VDR35 complexes
with coactivator peptides (Figure 2(b) and (c)). More
precisely, TRβ1 H0 docks in the AF-2 region; and
residues L204 and I208 play an equivalent role to
L690 and L694 residues of the coactivator NR
binding motif 690LXXLL694, and establish Van der
Waals interactions to the hydrophobic coactivator-
binding site composed of helices 3, 4 and 12 (Table
2). On the rim of the binding site, charge clamp
interactions between E457 and K288 side-chains
with, respectively, H0 E203 and S207 main chain
atoms fix the H0 peptide in place and these charged
interactions are further strengthened by a hydrogen
bond between hinge E203 side-chain and a main
chain amino group of L454 in the AF-2 hydrophobic
groove (Figure 2(b)).
Similar interactions are observed in the human

TRα structure. TRα residues M147, M150 and I151 in
human TRα structure play a structural role of three
conserved leucine residues in coactivator NR-bind-
ing motif 690LXXLL694 and establish Van der Waals
interactions with hydrophobic residues on the floor
of the AF-2 cleft. Charge clamp interactions of the
TRα LBD side-chain residues E403 and K234 with,

Table 1. Details of X-ray diffraction data processing and
structure refinement

TRα1+T3,
orthorhombic

TRα1+T3,
monoclinic

TRβ+T3
Hexagonal

Space group P212121 C2 P3121
Resolution (Å) a 63.25–1.87 32.22–2.33 33.35–2.30

(1.92–1.87) (2.40–2.33) (2.36–2.30)

Unit cell parameters
a (Å) 59.98 117.569 68.95
b (Å) 80.79 80.626 68.95
c (Å) 102.21 62.614 131.11

Rmerge
b 4.3 (49.2) 8.6 (38.3) 7.7 (56.5)

Completeness
(%)

99.9 86.0 99.0

Multiplicity 6.3 (6.0) 1.8 (1.7) 16.1 (5.5)
Bond

length (Å)
0.041 0.027 0.024

Bond
angles (°)

3.85 2.62 2.63

Rfactor (%) 14.8 18.7 20.4
Rfree (%) 18.6 23.7 24.7

a Values between parentheses correspond to resolution range in
highest resolution bin.

b Rmerge=Σhkl∣Ihkl–(Ihkl)∣/ΣhklIhkl.
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respectively, H0 M147 and M150 main chain atoms
fix H0 in the correct orientation.
It is important to mention that in all cases the

interactions are formed between, simultaneously,
the positively (Lys) and negatively (Glu) charged
side-chains of the charge clamp and the main
chain groups of the interacting (H0 or coactivator)
peptide (Figure 2(b)–(d) and Table 3). The peptide,
thereby, is fixed in place and in register relative to
the coactivator-binding groove independently of
its exact amino acid sequence. The charge clamp

defines only a direction in which interacting α-
helix is being docked, but is not selective toward
amino acid composition (Figure 2(d)). The require-
ment on the amphipathicity of the helix comes
from the hydrophobic nature of the amino acid
side-chains covering the floor of the AF-2 cleft.
Together, these results indicate that formation of

TR D-domain H0 is dependent upon contacts with
the AF-2 surface of the neighboring LBD and that
this interaction is analogous to interactions of the TR
LBDs and coactivator peptides.36

Figure 1. TR D domain CTE can adopt two structural forms: a structured α-helix (H0) and an unstructured peptide.
(a) The hTRα structure in the orthorhombic space group with the D-domain CTE peptide folded as an α-helix. (Side-
chains of the amino acid residues Met147 and Arg158 are in double conformation; only a preferred conformation is
shown.) (b) The hTRβ structure with the D-domain CTE in the form of an α-helix. (c) Crystal structure of hTRα with the
unfolded and unstructured hinge peptide (in the monoclinic space group).
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TR LBDs form hinge-mediated dimers in solution

To find out whether hinge-mediated interactions
occur in solution, we obtained low-resolution

structures of liganded TRα LBD dimers in solution
by conducting small angle X-ray scattering (SAXS)
experiments. Whereas liganded TRα LBDs generally
form monomers in solution at low protein

Figure 2. (a) hTRβ1 crystallographic dimer. Helix 12 is shown in magenta, hinge in green. Superposed is the structure
of hTRβ1 (cyan) co-crystallized with a coactivator peptide (in red) (PDB entry 1BSX). (b) Details of the TRβD domain CTE
H0–coactivator binding groove interactions. (c) Interactions between GRIP1 peptide with AF-2 of TR LBD. (d) Molecular
surface representation of the TR LBD painted according to the surface charges. Charged residues at the rim of the binding
groove serve to orient TR D domain CTE H0 (shown as sticks).
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Figure 2 (continued)

591Structural Rearrangements of TR Hinge Region



concentrations, it is possible to obtain dimers at the
higher protein concentrations used in these experi-
ments. Both experimentally derived radii of gyra-
tion (Rg) and the maximum inter-particle distances
(Dmax) indicated that the TRα LBD protein indeed
forms dimers in solution.
Low-resolution structural envelopes of the TR

LBD were obtained from SAXS data analysis using
ab initio methods (Material and Methods) and
revealed a biplane butterfly-like molecular structure
(Figure 3(a)–(c)). Two separate domains, forming the
‘‘wings’’ of the butterfly, are opened at the angle of
approximately 120° (Figure 3(a)). To understand
how the solution structure of the TRα LBD dimer is
related to high resolution X-ray structures of the
TRα LBD, we analyzed fitting of the high-resolution
structure of the observed crystallographic hTRα1
LBD hinge-mediated dimer and, also, closely
packed symmetric dimers of other NR LBDs into
the TRα SAXS molecular envelope of the protein in
solution. The fit suggested that the form of the TRα
dimer observed in solution corresponded to an
elongated hinge-mediated dimer, and not to the
classical symmetric LBD homodimer mediated by
symmetric interactions between H10-H11 regions.
Two LBD domains correspond to the butterfly
wings and are connected to each other by the
hinge peptide (Figure 3(a)).
We also calculated theoretical scattering curves

for the hinge-mediated dimer and symmetric
dimer and found that there was close agreement

between the theoretical scattering curve for the
TRα hinge-mediated dimer and experimental
small-angle scattering intensity data as indicated
by proximity to unity of the statistical goodness-of-
fit parameter χ=1.1. This was not the case for
theoretical scattering curves calculated for the
closely packed symmetric dimers of other NR
LBDs observed, for example, in hER LBD33 and
hRXR LBD37 crystal structures and, also, in RXR
LBD solution studies.38 These strongly disagree
with the SAXS experimental data (χ=2.12 and
χ=2.67 for ER LBD and RXR LBD dimers,
respectively, Table 2). Together, these findings
suggest that formation of liganded TRα LBD
dimers in solution involves contacts between the
TRα hinge domain and the coactivator-binding site
of a neighboring TR LBD.

TRβ H0 LXXLL-like motif is required for DNA
binding and TR activity

To analyze the significance of the TR H0 LXXLL-
like motif in TR action, we mutated the Ser206,
Ile207 pair that contacts the hydrophobic floor of the
AF-2 surface to either Ala (A) or Lys (K) and studied
effects of these mutations upon TR DNA binding
and transcriptional activity (Figure 4(a)).
The H0 mutations specifically inhibited TR homo-

dimer formation on an inverted palindromic TRE in
vitro. Figure 4(b) indicates that the TRβH0AA
mutation modestly inhibited homodimer formation
on an F2 inverted palindromic response element and
that the TRβH0KK mutant exhibited a stronger
inhibitory effect. This effect was specific to the F2
element; residual TR monomer binding to the F2
element (lower band) was not affected, nor was
RXR-TR heterodimer formation upon the same
element. Likewise, TR and RXR-TR interactions
with DR-4 and palindromic TREs were unaffected.
The H0 mutation also selectively inhibited TR

transcriptional activity at F2. Figure 4(c) shows that
the TRβH0KK mutation inhibited T3 response at an
F2-dependent reporter gene by over 50%. The same
mutation did not affect T3 response at DR-4 or
palindromic TRE-dependent reporters. Thus, our
data indicate that TRβ H0 LXXLL-like motif is
selectively required for TR action at one type of TRE
(F2 response element).

Table 2. Structural parameters from SAXS data

Parameter/
sample

hTRα LBD
(SAXS) Crystallographic dimers

Exp. a DAMb hTRα1 c hRXRα d hERe

Dmax (nm) 11.5 11.83 11.16 9.54 8.29
Rg (nm) 3.45 3.57 3.12 2.52 2.34
Discrepancy χ - 1.06 1.10 2.12 2.67
Resolution (nm) 4.03 4.03 - - -

a Exp., calculated from the experimental data.
b DAM, parameters of the ab initio low-resolution SAXS model,

averaged over ten independent DAMs.
c Mod, parameters obtained from the present hTRα1

crystallographic model.
d ID PDB 1LBD biological unit.
e ID PDB 1A52.

Table 3. The distances between residues of hinge domain and AF-2 for hTRα1 and hTRβ1

hTRβ LBD Distance (Å) Hinge hTRβ LBD Distance (Å) GRIP1 a hTRα LBD Distance (Å) Hinge

V458–CG2 3.88 L204–CD2 E457–OE2 2.39 I689–N V404–CG1 3.45 M147–CEb

E457–OE1 3.53 E203–N E457–OE1 2.56 L690–N E403–OE1 2.83 M147 - N
L305–CD1 3.56 I208–CD1 L454–CD1 3.07 L690–CD2 L251–CD2 3.52 I151–CD1
K288–NZ 2.99 S207–O P453–CB 3.86 I689–CD1 I248–CG2 4.06 M147–CEb

V284–CG1 4.04 I208–CG1 V284–CG2 3.95 L693–CD1 K234–NZ 2.72 S153–OG
— — — V284–CG1 3.74 L694–CD2 V230–CG2 4.06 M150–CE

The distances between hTRβ1 and the coactivator GRIP are also shown. The rows show residues in the same position.
a Distances based on the structure 1BSX deposited on PDB.26
b Met147 is a cloning artefact. This amino acid residue makes part of the linker peptide between true hTRα fragment and a 6xHis tag

and substitutes for Lys147 in the correct hTRα sequence.
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Figure 3. Superposition of the
averaged SAXS DAMs (blue
spheres) and the hinge-mediated
crystallographic dimer of hTRα1
LBD shown as a cartoon in yellow
and cyan. Three orthogonal stereo
views are given.
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Discussion

Here, we examined the conformation of the TR D
domain or ‘‘hinge’’ in X-ray structures of TRα and
TRβ LBDs in different crystal forms and discovered
an explanation for discrepancies between the TRα
and TRβ D domain structures detected in previous
studies. Fletterick, Baxter and co-workers noted that
the TRβ hinge folds into a short α-helix (H0) that is
contiguous with the TRβ DBD α-helical CTE.5,6
These results led to the suggestion that there may be
no true TR structural hinge, with sequences previ-
ously assigned to the hinge on the basis of sequence
homology actually corresponding to extensions of
the DBD and LBD. We show here that the N
terminus of the TRα hinge can also fold into a

short amphipathic H0, but in addition we find that
formation of this structure is dependent on contacts
with the AF-2 surface of the symmetry-related LBD
molecule. Low-resolution SAXS structures of T3-
liganded TRα LBD in solution are consistent with
formation of unusual dimers, mediated by hinge/
AF-2 contacts. Thus, we suggest that the TR hinge
domain can adopt two forms: it can either fold into a
short H0 or unfold into a long unstructured region
and this transition is dependent on molecular
packing contacts.
There are strong analogies between the interaction

mode of TR AF-2 with H0 and with coactivator
LXXLL motifs. While TRβ and TRα H0 contain
hydrophobic sequences that do not exactly resemble
an LXXLLmotif (TRβH0 204LQKSI208 and TRα1 H0
147MEEMI151), both sequences dock into the AF-2
surface in a position and orientation that is very
similar to that observed with LXXLL motifs. Thus,
both H0 peptides are oriented by contacts with
‘‘charge clamp’’ amino acids with charged side-
chains positioned at the rim of the co-activator
groove, and fold with the H0 hydrophobic surface in
contact with the hydrophobic floor of the cleft.
Further, several previous studies have indicated that
coactivator LXXLL motifs are unstructured in
solution and only fold into an amphipathic α-helical
structure upon contact with AF-2, much as we have
found for H0 formation. The fact that an NR AF-2
surface can bind to peptides that deviate from the
precise LXXLL consensus sequence is not surprising:
previous studies have shown that alternate hydro-
phobic peptides can bind to different NR AF-2
surfaces.36 We suggest that contacts with TR AF-2
could induce α-helical formation in a wide range of
suboptimal amphipathic peptides containing
ΦXXΦΦ, ΦXXXΦ or ΦXXΦX, (where Φ is a
hydrophobic residue and X is any residue), provided
that the local concentration is high enough to
overcome reduced affinity.
Hinge domain interactions with the hydrophobic

grooves are not uncommon. We do detect AF-2/H0
interactions between TR LBDs in solution, and close
inspection of the Protein Data Bank (PDB) reveals
similar AF-2/H0 contacts in other TR structures.6
Further, analysis of a recent human MR structure
reveals that the D-domain adopts an H0 structure
that interacts with AF-2 in the symmetry-related MR
LBD via the ISRAL peptide motif.24 Thus, similar
interactions may be possible for a variety of NRs.
What role could TR H0 play in TR action? While

our experimental data indicate that contacts be-
tween the hinge domain and TR AF-2 are required
for induction of H0, and that liganded TR LBDs rely
upon this interaction for dimer formation in
solution, we do not have direct evidence that these
TR AF-2/H0 contacts are important. We instead
favor the idea that observed molecular interactions
are a manifestation of the propensity of the
amphipathic part of the hinge domain to bind to
the hydrophobic grooves of the partner proteins or
to form disordered structure in solution in the
absence of such interactions. Perhaps TR H0 is

Figure 4. TRβ H0 is required for recognition of the F2
TRE and T3 response. (a) Location of TRβ H0 with
mutated residues (AA and KK) marked. (b) Exposure of a
gel shift assay reveals (upper panel) binding of TRβ wild-
type and mutant homodimers and monomers to an F2
element and (lower panel) binding of wild-type TRβ and
mutants as heterodimers with RXR to the same element.
(c) Results of transfection assay showing that the TRβ
H0KK mutant selectively inhibits T3 response at the F2
element. Values represent an average of three independent
experiments.
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induced by docking against other proteins that have
recognition motifs that bind amphipathic α-helices,
as shown for the interactions of the corepressor N-
CoR with the p160 coactivator ACTR.39
We also propose that the capacity of the TR D

domain to undergo structural rearrangement to form
H0 is important for TR DNA-binding activity and
adaptation to different TRE sequences. Our previous
TRβ structures had suggested that the true unstruc-
tured hinge is very short (three to six amino acid
residues), and that the hinge domain sequences that
were identified on the basis of structural homology
actually correspond to extensions of the DBD and
LBD.6 The structures reported here suggest that the
H0 region can exist in two states and that it can
unfold to form a disordered loop in the absence of
protein–protein contacts. This finding, coupled with
previous results from in trans assembly assays and in
vitro pulldown assays, which indicate that H1 can
dissociate from the body of the LBD,40,41 leads us to
suggest that the D domain has the potential to
rearrange and adopt different structural forms: it
could either fold into segments of an extended DBD
and LBD or unfold to form true unstructured hinge
that would facilitate rotational flexibility between
LBD and DBD.
Two lines of experimental evidence lend support

to the notion that TR hinge structure is important for
selective TRE recognition. Our model, based on
above described crystallographic structures, predicts
that flexibility required to bind to diverse TRE
sequences would be acquired at the expense of TR
DBD CTE structure and, therefore, at the expense of
auxiliary contacts with DNA. Accordingly, TR
homodimers bind more readily to inverted palin-
dromic TREs than to direct repeats, where consider-
ation of the likely relative orientation of the LBD and
DBD indicates that rotational flexibility is required
for DNA binding. Second, we report here that
mutation of Ser206 and Ile207 in the hydrophobic
surface of H0 selectively inhibits TRβ homodimer
binding to an inverted palindromic TRE in vitro and
T3 response at the same element in vivo, but does not
affect other TR interactionswithDNA.While theH0-
KK mutation could conceivably inhibit TRβ DNA
binding by disrupting hitherto unsuspected contacts
between H0 and DNA, consideration of the TRβ
DBD X-ray structure4 suggests that H0 will lie close
to DNA without large-scale rearrangement of the
CTE (not shown).We therefore favor the idea that the
TRβH0mutation inhibits F2 interactions via indirect
effects on the structure of the contiguous DBD CTE.
Together, the predictions in the model outlined

above raise the possibility that unspecified protein–
protein contacts could play a role in H0 formation
and, indirectly, upon TR DNA binding activity.
There is a wealth of biochemical and molecular
biological evidence that the D domain is involved in
co-repressor binding.18,21–23 It is interesting to
speculate that contacts with corepressors or similar
proteins could directly regulate TR DNA binding
activity and rotational flexibility via induction of D
domain structure.

Materials and Methods

Protein expression

The human TRβLBD region (residues 202–461) and TRα
LBD (residues 148–410) were expressed in Escherichia coli
BL21(DE3) strain from the pET28 vector as described.25 A
Luria Broth (LB) starter culture was inoculated with a
single colony of a LB-agar culture and grown overnight at
37 °C. The initial culturewas inoculated at 1% in amajor 2X
LB culture and grown at 22 °C in kanamycinmedium until
the A600nm reached 1.5, 0.5 mM isopropylthio-β–D-
galactoside (IPTG) was then added and the culture was
incubated for 4–6 h at 22 °C. The induced cultures were
harvested by centrifugation and the pellets were resus-
pended in 50 mM Tris-HCl (pH 8.0), 150 mM NaCl, 0.05%
Tween 20, 20 mM β-mercaptoethanol. Phenylmethylsulfo-
nylfluoride (PMSF) and lysozyme were added to 1 mM
and 250 μg/ml, respectively, and the culturewas placed on
ice for 30 min. The lysate was sonicated and clarified by
centrifugation for 30 min at 14,000 rpm in a Sorvall SS34
rotor at 4 °C and T3 (Sigma) was added to molar excess of
20X and incubated for 1 h at 4 °C. The supernatant was
incubated with 1 ml of Talon Superflow Metal Affinity
Resin (Clontech) per liter of culture for 1 h at 4 °C. The resin
was washed with 50 mM sodium phosphate (pH 8.0),
300mMNaCl, 10% (v/v) glycerol, 0.05%Tween 20, 10mM
β-mercaptoethanol. Bound TR protein was eluted with
50 mM sodium phosphate (pH 8.0), 300 mM NaCl, 10%
glycerol, 0.05% Tween 20, 10 mM β-mercaptoethanol,
500 mM Imidazole in a single step. The eluted protein was
loaded into the gel filtration columnHL Superdex 75 26/60
(Amershan Bioscience) equilibrated with 20 mM Hepes,
1 mM EDTA, 3 mM DTT, 300 mM Nacl. An isocratic run
was carried out at flow rate of 2 ml/min. Proteins were
concentrated by centrifugation at 1500g at 4 °C using
Amicon Ultra concentrators 10MWCO (Millipore).

Crystallization

For hTRβ LBD, crystallization screens were preformed
near the already published conditions.26 The suitable
crystals were grown within one day with 100 mM sodium
cacodylate (pH 6.8), 1.4 M sodium acetate at 18 °C. The X-
ray diffraction quality crystals of hTRα grew in 1.0 M
sodium cacodylate and 0.1 M sodium acetate threehydrate
(pH 7.2).25 The fine variations of the crystallization
conditions led to crystals in two different (orthorhombic
P212121 and monoclinic C2) space groups.

Diffraction data collection

All diffraction datasets were collected at Mar345dtb
image plate detector mounted at a Rigaku Ultra X18
rotating anode generator. An Osmic confocal MaxFlux
optics and CuKα radiation were employed. Prior to data
collection crystals were soaked in cryoprotectant solutions
and rapidly cooled in a gaseous nitrogen stream at 100 K
to prevent the radiation damage.

Structure solution

All structures were solved by molecular replacement,
using AMORE and/or MOLREP, both as implemented in
CCP4 suite.27 hTRβ (PDB entry 1BSX) was used as a
search model for TRα1+T3 structure determination and
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refinement. All the following structures have been solved
by molecular replacement with TRα1+T3 structure as a
search model and refined using REFMAC5. Details of data
processing and refinement are given in Table 1.

Small angle X-ray scattering; SAXS measurements

The X-ray scattering data were collected at the small
angle X-ray scattering beamline at the National Synchro-
tron Light Laboratory (Campinas, Brazil) using one-
dimensional position-sensitive detector. TRα1 constructs
comprising hinge and LBD domains (residues 148 to 410)
at several concentrations between 3 and 9 mg/ml and in
the presence of T3 were measured using X-ray wavelength
λ=1.48 Å and a sample-detector distance of 1044 mm. The
momentum transfer range (q=4 π sin θ / λ, where 2θ is the
scattering range) covered from 0.1 to 1.5 nm−1. The
scattering curves of the protein solutions and the solvents
were collected for a period of 100 s per frame and
accumulated for ten frames for each scattering curve.
Comparators between low and high concentration
showed that concentration effect was negligible and
therefore the more intense X-ray scattering data collected
from the samples at 9 mg/ml and corrected by the
smearing effect were utilized for structural studies. The
desmeared scattering curve, simulated curves of the
DAMs and high-resolution models are given in Figure 5.
Guinier plot exhibited a linear behavior within the interval
of 0.09 nm−2<q<0.2 nm−2 (Figure 5, inset) and provided a
radius of gyration estimate of 3.33 nm. The structural
parameters derived from these curves are given in Table 2.

Data analysis and molecular shape determination

The data were normalized by the incident beam
intensity, sample absorption and corrected for the non-
homogeneity of detector response. The scattering curves
of the solvent were subtracted. The radii of gyration (Rg)
and maximum intraparticle distances (Dmáx) were calcu-
lated by the indirect Fourier transformation as imple-
mented in the program GNOM.28 Corrections for the
smearing effect were introduced and the distance

distribution function p(r) was calculated as well. A
number of dummy atom models (DAM) of the protein
were generated using the program GASBOR.29 The
program simulates the internal structure of the protein,
making it unnecessary to subtract the Porod's constant
intensity.30 The models were derived from the experi-
mental scattering curve without any assumptions of an
internal symmetry of the particle. Several runs of ab initio
shape determination with different starting conditions led
to consistent results as judged by the structural similarity
of the output models that yielded nearly identical
scattering patterns and fitting statistics in a stable and
self-consistent process. For automated analysis and
superposition of the molecular reconstructions, a pro-
gram package DAMAVER,31 which aligns two models
represented by ensembles of points and provides a
dissimilarity measure between them, was used. In
DAMAVER, all pairs are compared in a set of models, a
reference model is selected giving the smallest average
dissimilarity measure and possible outliers are discarded.
All the models except the outliers are superimposed onto
the reference model using SUPCOMB,31 and the entire
assembly is remapped onto a densely packed grid of
beads where each grid point is characterized by its
occupancy factor. The grid points with higher occupan-
cies are selected to yield the volume equal to the average
excluded volume of all the individual models. This
averaging technique permits one to analyze the stability
of the reconstruction and yields the model preserving the
most probable features of the particle, significantly
improving the reliability of the results. The final shape
restoration was performed with ten independent ab initio
simulations. hTRα1 dimer has been filled with
NDAM=1110 dummy atoms with a packing radius
ra=0.19 nm. The final low-resolution model, obtained
with DAMAVER, was an average of ten DAMs.

Fitting of high-resolution models

Theoretical solution scattering curves and Rg and Dmax
of the scattering objects were computed based on
crystallographic structures of both asymmetric hinge-
mediated TR LBD dimers and also symmetric hRXR

Figure 5. Experimental solution
scattering curve of hTRα1 and
theoretical scattering intensities.
Desmeared experimental curve is
shown as dots with error bars,
theoretical scattering intensity
from the average dummy model is
given in continuous line; predicted
scattering intensity from the hinge-
mediated asymmetric TRα1 LBD
dimer structure is shown as a
broken line, from hRXRα LBD
(PDB id 1LBD) as a gray line and
from hERα LBD33 (pdb id 1A52) is
given in broken gray line. An inset
displays the correspondent Guinier
plot.
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LBD32 and hER LBD33 dimers using the program
CRYSOL.34 The program uses multipole expansion for
fast calculation of the spherically averaged scattering
pattern and takes into account the hydration shell. The
superposition of the crystallographic models with aver-
aged low-resolution model was done with SUBCOMP.31

Gel shifts

Binding of TR to the F2 inverted palindromic element
DNA was assayed by mixing 20 fmol of 35S-labeled TRs
produced in a reticulocyte lysate system, TNT T7
(Promega), with 10 ng oligonucleotide and 1 μg of poly
(dI-dC) (Amersham Pharmacia Biotech) in a 20 μl reaction
volume.14 The binding buffer contained 25 mM Hepes,
50 mM KCl, 1 mM DTT, 10 μM ZnSO4, 0.1% NP-40, 5%
glycerol. After 30 min at room temperature, the mixture
was loaded onto a 5% (w/v) non-denaturing polyacryl-
amide gel that was pre-run for 30 min at 200 V. To
visualize complexes, the gel was run at 4 °C for 120 min at
240 V, in a running buffer containing 6.7 mM Tris (pH 7.5),
1 mM EDTA, and 3.3 mM sodium acetate. The gel was
then fixed, treated with Amplify (Amersham Pharmacia
Biotech), dried and exposed for autoradiography.
TRs used in assay were first quantified with an [125I]T3

binding assay. Amounts used for gel shift assay were also
confirmed through SDS-PAGE run of [35S]TRs, where gels
were fixed, dried and exposed for autoradiography. Bands
visualized in X-ray films were quantified with a Kodak
imager.

Transfections

HeLa cells were maintained in DME H-21 4.5 g/
l glucose, containing 10% (v/v) fetal bovine serum,
2 mM glutamine, 50 units/ml penicillin, and 50 mg/ml
streptomycin. For transfection, cells were collected and
resuspended in Dulbecco's phosphate-buffered saline
(0.5 ml/5.0×106 cells) containing 0.1% dextrose, and
typically 4 μg reporter, 1 μg of TR expression vector or
empty vector control, and 2 μg of pCMV-β-galactosidase.
Cells were electroporated at 240 V and 960 microfarads,
transferred to fresh media, and plated into 12-well plates.
After incubation for 24 h at 37 °C with T3 or vehicle, cells
were collected and pellets were lysed by addition of 150 μl
of 100mMTris-HCl (pH 7.8) containing 0.2% Triton X-100.
The reporters contained 2 TREs (F2) upstream of the
herpes simplex virus TK promoter TATA box linked to
luciferase coding sequence (LUC). LUC and β-galactosi-
dase activities were measured using the Luciferase Assay
System (Promega) and Galacto-Light Plus beta-Galactosi-
dase Reporter Gene Assay System (Applied Biosystems),
according to the manufacturer's instructions.

Protein Data Bank accession codes

Atomic coordinates have been deposited with the RCSB
Protein Data Bank and are available under accession codes
2H77, 2H79 and 2H6W.
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Abstract
Background: Ferredoxin-NADP(H) reductases (FNRs) are flavoenzymes that catalyze the
electron transfer between NADP(H) and the proteins ferredoxin or flavodoxin. A number of
structural features distinguish plant and bacterial FNRs, one of which is the mode of the cofactor
FAD binding. Leptospira interrogans is a spirochaete parasitic bacterium capable of infecting humans
and mammals in general. Leptospira interrogans FNR (LepFNR) displays low sequence identity with
plant (34% with Zea mays) and bacterial (31% with Escherichia coli) FNRs. However, LepFNR
contains all consensus sequences that define the plastidic class FNRs.

Results: The crystal structures of the FAD-containing LepFNR and the complex of the enzyme
with NADP+, were solved and compared to known FNRs. The comparison reveals significant
structural similarities of the enzyme with the plastidic type FNRs and differences with the bacterial
enzymes. Our small angle X-ray scattering experiments show that LepFNR is a monomeric enzyme.
Moreover, our biochemical data demonstrate that the LepFNR has an enzymatic activity similar to
those reported for the plastidic enzymes and that is significantly different from bacterial
flavoenzymes, which display lower turnover rates.

Conclusion: LepFNR is the first plastidic type FNR found in bacteria and, despite of its low
sequence similarity with plastidic FNRs still displays high catalytic turnover rates. The typical
structural and biochemical characteristics of plant FNRs unveiled for LepFNR support a notion of
a putative lateral gene transfer which presumably offers Leptospira interrogans evolutionary
advantages. The wealth of structural information about LepFNR provides a molecular basis for
advanced drugs developments against leptospirosis.
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Background
Ferredoxin-NADP(H) reductases (FNRs) are flavoen-
zymes that catalyze electron transfer between NADP(H)
and the iron-sulfur protein ferredoxin (Fd) or flavin
mononucleotide-containing flavodoxin [1]. These
enzymes are normally present as monomeric proteins in
plastids, bacteria, mitochondria, and apicoplasts of intra-
cellular parasites, where they catalyze the reaction
described in equation (1), using noncovalently bound
FAD as a prosthetic group.

2 Fd(Fe+2) + NADP+ + H+2 Fd(Fe+3) + NADPH (1)

Depending on the primary energy source of the organism
the reaction catalyzed by FNR can be driven toward one of
the directions indicated by the double arrow in equation
(1). In heterotrophic bacteria and eukaryotes, the catalysis
is driven toward ferredoxin reduction providing reducing
power for a wide range of metabolic pathways [1,2].

Structural information is available for FNRs from plastids
(maize leaf [3], spinach [4], pea [5]), cyanobacteria (Ana-
baena [6]) and bacteria (Azobacter vinelandii [7],
Escherichia coli [8] and Rhodobacter capsulatus [9]). Topo-
logically, there is a number of similarities within the two
structural domains of FNRs of a different origin. The pro-
tein core, composed of a αβ-sandwich with a 5-strand β-
sheet surrounded by 5 α-helices, is strongly conserved
among FNRs. Structural differences however, appear in
the size and conformation of the loops on the protein sur-
face [10]. FAD binding site is located between the protein
domains and has been described in detail by Bruns & Kar-
plus [4].

The binding of the prosthetic group to FNRs from differ-
ent sources is structurally different. The crystal structures
of enzymes from plastids and cyanobacteria have FAD
molecule in an extended conformation, while those from
others prokaryotes are bended toward themselves and
establish hydrogen bond interactions between the ade-
nine and the isoalloxazine [1,11].

Sequence alignments of FNRs from different organisms
revealed conservation profiles in close agreement with
above discussed structural differences. A sequence align-
ment of plants, bacteria and algae FNRs reveals that the
overall homology between enzyme primary structures is
not so high, although amino acid sequence conservation
between plant enzymes, for example, is significantly bet-
ter (Fig. 1).

Leptospira interrogans is a spirochaete parasitic bacterium
known to infect humans and mammals including cattle,
dogs, pigs, horses and its natural carrier hosts, rodents.
Quite surprisingly, according to phylogenetic analysis,

Leptospira FNR (LepFNR) has been recently suggested to
belong to the plastidic class FNRs [1]. The low identity in
primary structure with the members of plastidic FNRs
(Fig. 1), makes LepFNR an interesting target for structural
and biochemical analysis aiming to better understand the
structural grounds of the high catalytic efficiency of these
oxidoreductases. In addition, the structure of LepFNR pro-
vides structural basis for the design of efficient and spe-
cific drugs dedicated to leptospirosis treatment.

In this work we submitted LepFNR to both structural and
biochemical analysis. The crystal structures of LepFNR,
presented here, reveal the molecular basis of recognition
and binding of both prosthetic group FAD and substrate
NADP+ by the enzyme. Structural comparison of LepFNR
with other FNRs, both from plant and bacterial origin,
demonstrated more structural similarities of LepFNR with
plant enzymes than with the bacterial FNRs. Small angle
scattering experiments prove that LepFNR is a monomeric
enzyme in solution. Finally, our biochemical data indi-
cate that the LepFNR has a high enzymatic activity similar
to those reported for the plastidic class enzymes and, con-
siderably different from bacterial flavoenzymes which dis-
play lower turnover rates.

Results and discussion
Overall quality of the X-ray models
The quality of the LepFNR crystal structure, refined to 2.4
Å resolution, is fine as judged by stereochemical and
refinement parameters (Table 1). Overall topology of the
LepFNR molecule has the canonical FNR fold [10], which
consists of two well defined domains, although several
unique structural features were found in LepFNR 3D struc-
ture. The N-terminal domain forms a 6-stranded antipar-
allel β-barrel, and harbors the FAD binding site. The C-
terminal domain folds as a αβ-sandwich with a 5-
stranded β-sheet surrounded by six α-helices (Fig. 2). A
unique feature present in LepFNR structure is the small
helix formed in the loop 76–91 (highlighted in Fig. 2).
This region has been previously identified as an important
docking site of ferredoxin binding, mediated by its posi-
tively charged amino acid residues [11]. Although being
exposed to solvent, this protein-protein recognition site
has low mobility as judged from B-factors analyses (Fig.
2). Highly flexible regions of the protein are mostly con-
fined to the surface loops (Fig. 2a).

Two out of the four molecules present in asymmetric unit
of LepFNR crystal jointly coordinate a metal ion via two
glutamates and one histidine residues, as shown in Figure
2b. This metal binding site is unique and has not been
previously observed in any other FNR crystal structures.
FNRs are known to function as monomeric proteins [11],
however it has been recently suggested that two FNR iso-
forms from Arabidopsis thaliana are capable of dimer for-
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mation [12]. Thus, we decided to investigate the
oligomeric state of LepFNR in solution by small angle X-
ray scattering.

LepFNR solution scattering
X-ray scattering curves at the protein concentration of 3
mg/ml and 10 mg/ml have essentially the same profile;
therefore we used scattering data measured at 10 mg/ml to
benefit from their better statistics and resolution. Com-

FNRs sequence alignmentFigure 1
FNRs sequence alignment. Sequence alignment of plant and bacterial FNR. Identity is highlighted by color intensity. Align-
ment was performed in MUSCLE[36] and figure prepared in ESPript[37]. The arrows in the top denote sheet regions in the 
structure and the coils represent helices in LepFNR structure.



BMC Structural Biology 2007, 7:69 http://www.biomedcentral.com/1472-6807/7/69

Page 4 of 12
(page number not for citation purposes)

parison of SAXS data with crystallographic structures of
LepFNR monomers and dimers using CRYSOL reveals
that LepFNR forms monomers in solution (Fig. 3a and
Table 2). Analysis of the distance-distribution p(r) func-
tion (Fig. 3b) led us to conclude that the protein has a
maximum dimension Dmax of 6.50 ± 0.50 nm, compati-
ble with a FNR monomer. The value of 2.13 ± 0.50 nm for
Rg calculated from the distance distribution function is in
a good agreement with the estimate derived from the
Guinier analysis of 2.16 nm. Furthermore, a structural
superposition of the ab initio low-resolution envelope of
the protein with the high-resolution X-ray structure of the
LepFNR monomer (Fig. 3c) leaves no doubt that the pro-
tein is indeed a monomer in solution.

Our results on LepFNR monomeric form obtained from
solution X-ray scattering diverge from the results of the
recent crystallographic studies of Plasmodium falciparum
FNR [13]. In the latter protein, two oxidized cysteine resi-
dues form a covalent bond joining two molecules in a
dimer. The cysteine residues involved in the bridge is
highly conserved over the plasmodial FNRs, but not in
plant and homologous FNRs [13]. LepFNR, on the other
hand, exhibits higher sequential identity with plant FNRs
and does not contain cysteine residues in the position
required to form the intermolecular disulfide bridge. This
analysis strongly suggests that metal mediated LepFNR
dimerization, observed in the crystal structure, is induced
by crystallization effects and do not represent a physiolog-
ically relevant oligomeric state of the protein.

FAD binding site
Crystal structure analysis reveals that unlike in usual
prokaryote FNRs, LepFNR accommodates the FAD mole-
cule in an extended conformation between the two
enzyme domains (Figs. 2a, 2c and 2d). Adenosine portion
of FAD is less restrained and more disordered as could be
concluded from LepFNR crystallographic B-factors analy-
sis. An increased disorder of adenosine portion of FAD as
compared to the whole molecule is common for plastidic
class FNRs [4].

The flavin group of FAD is tightly bound to FNR binding
cleft through strong hydrogen bonds (Figs. 4a and 4b).
The main chain atoms of Ser97, Ile115, Lys117 and Leu95
interact directly with flavin moiety creating the core of the
binding site (Fig. 4b). Ser97 and Tyr96 also interact to fla-
vin group via their side chains, adding to a stereochemical
environment able to bind and tightly fix the FAD mole-
cule. It is interesting to note that although Ile115 plays an
important role in flavin recognition and interacts with the
flavin group through a strong hydrogen bond (2.66 Å in
length), this residue is not conserved in FNRs (Fig. 1).
Similarly, Lys117 is only partially conserved in FNR fam-
ily and is present in approximately half of the FNRs shown
in the alignment (Fig. 1). Crystal structure analysis reveals,
however, that both residues participate in FAD recogni-
tion and binding through their main chain groups, and,
therefore, evolutionary restraints on the specific amino
acid type have been lost at these positions.

The adenosine group also participates in a rich hydrogen
bond network through its pyrophosphate portion.

Table 1: X-ray diffraction data and refinement statistics

LepFNR LepFNR·NADP+

Space group P21 P21
Images collected (∆φ) 138 (1°) 196 (1°)
Wavelength (X-ray source) 1.42 Å (MX1-LNLS) 1.54 Å (Rotating anode)
Unit cell parameters a = 65.11, b = 111.83, c = 89.91 (Å); β = 92.76°. a = 67.16, b = 112.25, c = 92.39 (Å); β = 93.19°.
Resolution 53.92-2.43 (2.55-2.43) Å 35.65-2.70 (2.85-2.70) Å
Number of reflections 133681 106433
Number of unique reflections 47770 34663
Completeness 97.5% (97.5%) 92.2% (92.2%)
Redundancy 2.8 (2.6) 3.1 (2.5)
Rmerge 0.049 (0.144) 0.097 (0.434)
Rpim 0.035 (0.110) 0.063 (0.293)
I/σ (I) 5.9 (2.3) 11.7 (2.3)
Total number of atoms 10229 10051
Rfactor 0.2113 0.261
Rfree 0.2792 0.297
RMS bond lengths 0.007 Å 0.015 Å
RMS bond angles 0.869° 1.829°

Values in brackets represent the values for each parameter in the highest resolution shell.
Rmerge = Σhkl Σi Ii(hkl) - �I(hkl)�/Σhkl Σi Ii(hkl)
Rpim = Σhkl [1/(N-1)]1/2 Σi|Ii(hkl) - �I(hkl)�|/Σhkl Σi Ii(hkl), where N is the redundancy measured.
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Cys134, Arg94, Ser135 and Val133 are at hydrogen bond-
ing distances to pyrophosphate group strongly anchoring
it to LepFNR cleft. This results in a low mobility of adeno-
sine group in LepFNR structure. Adenosine ribose is also
involved in strong hydrogen bond interaction with
Asp119 as judged from a short 2.71 Å length of this bond.
This is a particular feature of LepFNR since this residue is

not conserved over FNR family. At variance, this aspartate
is replaced by a hydrophobic leucine residue in plastidic
FNRs and by an alanine in some bacterial FNRs, so that
this additional hydrogen bond in adenosine binding
pocket appears to be new in FNR structures. The phenol
ring of the carboxyl terminal tyrosine (Tyr314) and the
flavin group are practically coplanar maximizing π-orbital

FNRs Crystallographic modelsFigure 2
FNRs Crystallographic models. (a) Crystal structure of LepFNR colored by crystallographic B-factors indicates the region 
of flexible loops. 2Fobs-Fcalc electron density map contoured at 1.0 sigma is shown for FAD molecule. In the insert, the plot of 
average B-factor per residue in LepFNR. (b) Detailed view of the metal binding site between two chains of LepFNR. The metal 
was modeled as a zinc atom. (c) Crystal structure of Zea mays FNR (PDB entry 1JB9[23]), showing FAD molecule in the 
extended form. (d) Crystal structure of Azobacter vinelandii (PDB entry 1A8P[7]), showing FAD molecule in bended form. The 
figures were prepared using PYMOL[38].

http://www.rcsb.org/pdb/cgi/explore.cgi?pdbId=1JB9
http://www.rcsb.org/pdb/cgi/explore.cgi?pdbId=1A8P
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overlapping, as have been observed in all plastidic class
FNRs [11], resulting in a large portion of the isoalloxazine
moiety shielded from the bulk solution. This structural
feature, together with the extended FAD conformation,
has been implicated in the high catalytic efficiencies dis-
played by the plastidic FNRs [1,11].

Structural comparison between plant and bacterial FNRs
reveals an important and distinguished feature among
them. Plastidic FNRs have a common motif SLCV(K/R)(R/

Q)(L/A). In LepFNR this region is less conserved (113-EFI-
IKRDN-120) but still contains both basic amino acids
(Lys and Arg) close to the FAD binding site. In all plastidic
FNRs previously known, FAD is bound in an extended
conformation and its adenine interacts with a tyrosine res-
idue belonging to a typical cluster always present [1]. Sur-
prisingly, in LepFNR FAD acquired a different
conformation in which its adenine moiety interacts with
Phe130 (Fig 4b). The latter amino acid is not conserved in
other plastidic FNRs and resides on the protruding sheet-
loop-sheet interacting with the 2'-P-AMP region of FAD.
This structural motif is missing in all bacterial class FNRs.
Moreover, in the bacterial enzymes the basic residues are
replaced by the hydrophobic isoleucine and leucine resi-
dues that accommodate the bended FAD in the cleft
between the N and C-terminal domains. Taken together
this evidence provides an explanation why FAD molecule
binds to LepFNR in an extended conformation, typical for
plant FNRs, and not in a bended form observed in bacte-
rial FNRs, further highlighting structural and sequence
similarities between Leptospira FNR and its plant
homologs.

LepFNR·NADP+ complex crystal structure
LepFNR·NADP+ crystal structure, refined to 2.70 Å resolu-
tion, revealed moderate structural changes when com-
pared to LepFNR crystal structure (Fig. 5a). Statistics of the
model is given in Table 1. The high quality of electron
density maps, allowed the unambiguously positioning of
the NADP+ molecule noncovalently bound to the C-termi-
nal domain of LepFNR.

Small, but distinct, structural rearrangements could be
identified upon NADP+ binding. Tyr247 changes its side-
chain conformation and bends toward the NADP+ in Lep-
FNR·NADP+ crystal structure, thus facilitating interac-
tions between adenine phosphate and its side chain
hydroxyl group. This feature was also observed in the crys-
tal structure of Anabena FNR [14]. NADP+ binding also
causes changes in Arg245 conformation, which also is
part of the NADP+ binding site (Fig. 5b). NADP+ molecule
is attached to LepFNR C-terminal domain by a network of
hydrogen bonds (see Fig. 4b). Similarly to FAD binding,
the adenine portion of NADP+ is tightly bound to Lep-
FNR. In opposite, the nicotinamide group has an
increased mobility, as indicated by crystallographic B-fac-
tors. At atomic level, adenine moiety makes water-medi-
ated hydrogen bonds with Gly277, Gly281, Met278 and
Ile248 main chain atoms. The ribose group also interacts
with Ser234 and forms water-mediated hydrogen bonds
with Ala232. The phosphate group is anchored by the
hydrogen bonds with Arg245 and Arg235. All residues
mentioned above have their counterparts in the already
identified crystal structures of pea and Anabaena FNRs
complexed with NADP+ [5,14]. At variance, in LepFNR the
nicotinamide portion of NADP+ makes water mediated
hydrogen bonds with Asp119, Arg41 and Glu210. Lysine
117 also interacts to NADP+ by a hydrogen bond with oxy-
gen of phosphate group, as indicated in Figure 4b.

The overall structural adjustments induced by NADP+

binding in LepFNR structure are modest, and RMSD devi-
ations between NADP+ bound and NADP+-free states are
of 0.453 Å as calculated for Cα positions only. Structural
superposition of the 3D models using their N-terminal
domains shows a maximum displacement of 1.0 Å
between respective Cα positions in these two models,
which is confined to the C-terminal helices region. The
superposition of the structures is given in Figure 5.

Enzymatic activity
As shown in Table 3, LepFNR has a high diaphorase activ-
ity, reaction commonly used to characterize FNRs [11].
Similarly, LepFNR exhibited Km for NADP+ which is iden-
tical to the one obtained for the pea (P. sativum) enzyme
(Table 3). The kcat/Km for LepFNR is circa 75% with respect
to that of the latter FNR. These steady state kinetic studies
reveal that the LepFNR enzyme has high affinity for

Table 2: Structural parameters obtained from SAXS data

Parameters/Sample LepFNR

Exp. * Mod. † DAM ‡

Dmax (nm) 6.50 ± 0.50 6.14 6.00
Rg (nm) 2.13 ± 0.50 1.93 1.97
Free parameters 5.00€ - 263.00ζ

Discrepancy χ - 1.18χ 1.10χ

Volume (nm3) - 47.30 50.70
Resolution (nm) 2.11¶ - 2.11¶

MW (kDa) 34.24η - -

* Exp., calculated from the experimental data at 10 mg/ml.
† Mod, parameters obtained from the LepFNR monomer 
crystallographic structure
‡ DAM, parameters of the averaged dummy atom model over 10 
models.
€ Shannon channels number Ns = [Dmax(qmax-qmin)]/π
π Model residues number
χ Parameter of comparison with experimental data
¶Resolution = 2*π/qmáx
η MW obtained by comparison with standard protein BSA
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NADPH. The affinity for NADP+ was determined by differ-
ence absorption spectroscopy after successive addition of
the nucleotide. The LepFNR enzyme has a Kd for NADP+ of
43 µM, which is in the same range of the affinities
observed for the P. sativum enzyme and other reductases
(Table 3 and ref [11]). These data are in agreement with
the suggested affinities for NADPH deduced from steady
state kinetic studies.

Conclusion
Crystal structures of LepFNR reveal a typical plastidic type
reductase, analogous in its folding architecture to the
enzymes found in plant and cyanobacteria, in spite of dis-
playing an important divergence at primary structure
level. The typical FAD and NADP+ binding domains are
well conserved among them and the amino acids involved
in prosthetic group and NADP+ binding have a high
degree of structural conservation. Our analysis reveal sev-
eral distinct key features of this structure: 1) The FAD mol-
ecule is bound in an extended conformation and the

LepFNR SAXS dataFigure 3
LepFNR SAXS data. (a) Experimental solution scattering curve of LepFNR and theoretical scattering intensities. Desmeared 
experimental curve is shown as dots with error bars; theoretical scattering intensity from the DAM is given in continuous line; 
scattering intensity from the LepFNR monomer is shown as a broken line. An inset displays the correspondent Guinier plot. 
(b) Comparison of distance distribution functions for LepFNR. The p(r) curves obtained were calculated using the GNOM pro-
gram, the experimentally derived distribution for LepFNR is shown as dots with error bars. Distributions were calculates for 
the DAM (continuous line) and a single monomer of LepFNR crystal structure (broken line). (c) Stereoviews showing the 
superposition of the high-resolution crystallographic monomer of LepFNR with the envelope obtained from the data SAXS 
(spheres). Middle and bottom images are rotated by 90° around the y and x axes, respectively, compared to the top image.
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adenosine moiety is interacting with a different aromatic
residue than in all other plastidic reductases; 2) The
poorly conserved amino acid fragment 113-EFIIKRDN-
120 still contains both basic amino acids that participate
in the FAD binding; 3) The carboxyl terminal amino acid
is a tyrosine, that is planar to the isoalloxazine at 3.6 Å dis-
tance. All these features of the LepFNR are found in enzy-

matically highly efficient reductases and are in a good
agreement with the biochemical data we have obtained
for this enzyme.

Structural comparison between present LepFNR crystal
structures and the X-ray structure of the previously deter-
mined Anabaena FNR complexed with NADP+ [6,14]

FAD binding to FNRFigure 4
FAD binding to FNR. (a) Schematic representation of FAD binding to FNR, prepared using LIGPLOT[39]. (b) Stereo view of 
FAD binding site. Key residues in FAD binding are shown with sticks.
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reveals a number of important similarities in the model of
substrate binding between these two enzymes. The adeno-
sine part of NADP+ and the 2'phosphate group of the sub-
strate are in equivalent positions in these two structures.
In both models the nicotinamide reactive part of substrate
is not positioned in a productive form and was found too
far from the isoalloxazine to allow electron transfer [this
work and ref 14]. The position observed for the Anabaena
FNR·NADP+ complex is somewhat different than the
observed in LepFNR·NADP+ crystal structure. A sequence
of three steps for the coenzyme recognition and binding
mechanism has been proposed to explain the different
conformation obtained in the Anabaena FNR·NADP+

complex [15]. Here, the position adopted by the NADP+

nicotinamide bound to the LepFNR enzyme may repre-
sent another intermediate before the productive binding
of the substrate.

An interesting outcome of our analysis is that the binding
of the substrate to holoenzyme produces not only a rear-
rangement of some of the residues involved in its binding
but also a moderate but indubitable conformational
change in the carboxyl terminal domain. This structural
rearrangement can help to explain the strong negative
cooperativity that has been observed for the ferredoxin
and NADP+ binding [16].

Atomic coordinates and structure factors were deposited
to the Protein Data Bank and received accession codes
2RC5 and 2RC6.

Methods
Protein expression and crystallization
LepFNR was expressed and purified as described [17].
Briefly, the vector pET32JO-LepFNR containing the DNA
sequence for the protein fused with the thioredoxin DNA

Comparison of LepFNR crystallographic models bound to FAD and NADP+Figure 5
Comparison of LepFNR crystallographic models bound to FAD and NADP+. (a) Superposition of LepFNR (green) 
and LepFNR·NADP+ (blue) crystal structures. Electronic densities are contoured at 1.0 sigma for FAD andNADP+. (b) Sche-
matic representation of NADP+ binding to LepFNR.

Table 3: Kinetic and binding parameters for LepFNR NADPH-ferricyanide diaphorase activity

FNR Kd (µM, NADP+) Km (µM, NADPH) kcat (s-1) kcat/Km (µM-1·s-1)

L. interrogans 43 ± 3 19.5 ± 1.7 258 ± 13 13.2
P. sativum 32 ± 2 19.0 ± 1.6 324 ± 16 17.1

The different parameters were obtained as described in Experimental Procedures. Each parameter value represents the average of 3 independent 
experiments.
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was expressed in E. coli grown at 37°C in LB medium,
which was supplemented with ampicillin and chloran-
phenicol. Expression was induced with 1 mM IPTG for 3
hours at 30°C. LepFNR was purified by Ni-NTA affinity
chromatography and dialyzed against 50 mM Tris-HCl
buffer, pH 8.0 at the presence of 150 mM NaCl. The
fusion protein was digested with thrombin and the thiore-
doxin removed by another Ni-NTA affinity chromatogra-
phy procedure. Protein was concentrated by
centrifugation in a Centripep-10 (Amicon) to a final con-
centration of 29 mg/ml.

After an initial crystallization screening, the crystals were
grown in a condition with 30% PEG 3350, 0.3 M ammo-
nium fluoride, pH 6.5 [17]. Better crystals were obtained
in the optimized condition containing 27% PEG 3350, 50
mM Tris-HCl buffer pH 7.0 at 291 K. Crystals of LepFNR
bound to NADP+ were obtained by co-crystallization in
conditions similar to those described above. NADP+ was
added prior to crystallization trials.

Data collection and processing
A complete diffraction dataset from a single LepFNR crys-
tal was recorded at MX1 beamline of Brazilian Synchro-
tron Light Laboratory (LNLS) [18,19]. The synchrotron
radiation wavelength of 1.42 Å was chosen to optimize
both the diffraction efficiency of the protein crystal and
the synchrotron-radiation flux at this medium energy syn-
chrotron [20,21]. A single crystal was transferred to 5 µl of
the mother liquor supplemented with 1 µl ethylene gly-
col. The crystal was flash-cooled in a nitrogen stream at
100 K prior to data collection. Images were processed and
integrated using MOSFLM [22]. Scaling was carried out
with SCALA, from CCP4 suite [23].

The LepFNR·NADP+ complex diffraction data was col-
lected from a crystal flash-frozen following the same pro-
cedure. The dataset was collected at Rigaku Ultra X18
rotating anode, operating at Cu Kα wavelength radiation,
which was equipped with Osmic Confocal mirror optics
and a MAR345 image plate detector. Images were indexed,
integrated and scaled using MOSFLM and SCALA (CCP4
suite). The statistics of data reduction for both crystals are
given in Table 1.

Structure solution and refinement
Attempts to solve LepFNR by molecular replacement were
carried out using both Anabaena FNR (PDB entry
1OGJ[15]) and maize root FNR (PDB entry 1JB9[24]).
Maize root FNR resulted in a better initial model and was
used to further refinement. The structure was improved
prior to molecular replacement using CHAINSAW (CCP4
suite) and employed as a search model in molecular
replacement procedure using PHASER [25]. The molecu-
lar replacement was able to find four independent protein

molecule positions in the asymmetric unit. An initial
refinement cycle was performed with CNS [26] using sim-
ulated annealing procedure. Iterative cycles of model
building and refinement were carried out using COOT
[27], REFMAC [23] (CCP4) and PHENIX [28]. To decrease
a number of free parameters, tight non-crystallographic
symmetry between the four molecules in asymmetric unit
was applied in all refinement steps. The crystal structure of
LepFNR·NADP+ was solved by molecular replacement
using LepFNR refined structure. Statistics of the refined
models are presented in Table 1.

Small-angle X-ray scattering measurements and data 
analysis
SAXS is a fundamental tool in the study of biological mac-
romolecules in solution, which permits to study the low-
resolution structure of proteins in near physiological envi-
ronments [29,30]. SAXS data for LepFNR molecular shape
reconstruction were collected at the small-angle scattering
beamline of the LNLS at the protein concentrations of 3
and 10 mg/ml. The wavelength of the incoming mono-
chromatic X-ray beam was λ = 0.148 nm. A 1D X-ray posi-
tion sensitive detector (PSD) was utilized to record the
scattered intensity as a function of the modulus of the
scattering vector q (q = 4·π·sin(θ/λ), where θ is half the
scattering angle). The parasitic scattering from air and
beamline windows was subtracted from the total meas-
ured intensities. The sample-to-detector distance (1155.1
mm) was adjusted in order to record the scattering inten-
sity for q values ranging from 0.1 <q < 3 nm-1. Radii of
gyration Rg was evaluated by two methods, Guinier (ln
I(q) x q2)28 and by the indirect Fourier transform program
GNOM [31]. The distance distribution function p(r) was
also computed by this program. The molecular mass of
the LepFNR in solution was estimated by comparison of
the extrapolated forward scattering I(0) with that of a ref-
erence solution of bovine serum albumin with a known
molecular mass of 66 kDa. Dummy Atom Models
(DAMs) were generated ab initio using the program GAS-
BOR [32]. The LepFNR crystallographic structure was
superimposed onto the DAMs using SUPCOMB [33].
CRYSOL [34] was used for comparison of high-resolution
models and the data derived from experiment.

Enzymatic activity measurements
FNR-dependent diaphorase activity was determined by a
published method [35]. The reaction mixture (1 ml) con-
tained 50 mM Tris-HCl, pH 8, 3 mM glucose-6-phos-
phate, 0.3 mM NADP+, 1 unit of glucose-6-phosphate
dehydrogenase, and 1 mM potassium ferricyanide. After
the addition of ~20 nM LepFNR, the reactions were mon-
itored spectrophotometrically by following potassium fer-
ricyanide reduction at 420 nm (ε420 = 1 mM-1·cm-1). The
experiments have been conducted at 30°C.

http://www.rcsb.org/pdb/cgi/explore.cgi?pdbId=1OGJ
http://www.rcsb.org/pdb/cgi/explore.cgi?pdbId=1JB9
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Determination of the dissociation constant of the 
LepFNR·NADP+ complex
Difference absorption spectroscopy was used to evaluate
the dissociation constant of the LepFNR·NADP+ complex.
The experiment was performed essentially as previously
described [2] with a solution containing 35 µM LepFNR in
50 mM Tris-HCl, pH 8, which was titrated at 25°C with
the substrate.

List of abbreviations
FNR, ferredoxin-NADP+ reductase; NADP+, nicotinamide
adenine dinucleotide phosphate; IPTG, isopropyl β-D-1-
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FAD, flavin adenine dinucleotide.
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The crystal structures of an aspartic proteinase from Trichoderma reesei
(TrAsP) and of its complex with a competitive inhibitor, pepstatin A, were
solved and refined to crystallographic R-factors of 17.9% (Rfree=21.2%) at
1.70 Å resolution and 15.8% (Rfree=19.2%) at 1.85 Å resolution, respectively.
The three-dimensional structure of TrAsP is similar to structures of other
members of the pepsin-like family of aspartic proteinases. Each molecule is
folded in a predominantly β-sheet bilobal structure with the N-terminal and
C-terminal domains of about the same size. Structural comparison of the
native structure and the TrAsP–pepstatin complex reveals that the enzyme
undergoes an induced-fit, rigid-body movement upon inhibitor binding,
with the N-terminal and C-terminal lobes tightly enclosing the inhibitor.
Upon recognition and binding of pepstatin A, amino acid residues of the
enzyme active site form a number of short hydrogen bonds to the inhibitor
that may play an important role in the mechanism of catalysis and inhi-
bition. The structures of TrAsP were used as a template for performing
statistical coupling analysis of the aspartic protease family. This approach
permitted, for the first time, the identification of a network of structurally
linked residues putatively mediating conformational changes relevant to
the function of this family of enzymes. Statistical coupling analysis reveals
coevolved continuous clusters of amino acid residues that extend from the
active site into the hydrophobic cores of each of the two domains and
include amino acid residues from the flap regions, highlighting the
importance of these parts of the protein for its enzymatic activity.

© 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Edited by M. Guss
Keywords: Trichoderma reesei; aspartic proteinase; crystal structure; pepsin-
like fold; statistical coupling analysis

Introduction

Trichodermapepsin (EC 3.4.23.18) is a 329-residue
aspartic proteinase (AP) isolated from the fungus

Trichoderma reesei (TrAsP). T. reesei is an industrially
important cellulolytic filamentous fungus capable of
secreting large amounts of several cellulose-degrad-
ing enzymes. The original isolate, QM6a, and its
subsequent derivatives have been extensively stu-
died with the aim of using T. reesei to produce low-
cost enzymes for the conversion of plant biomass
materials into industrially useful bioproducts, such
as sugars and bioethanol.1,2 Fungal APs have been
shown to participate in the processing of secreted
enzymes and, as a rule, to act as regulatory enzymes.
Thus, for example, the acid proteinase from Asper-
gillus awamori cleaves off a non-catalytic substrate-
binding domain of glucoamylase, resulting in the
appearance of multiple glucoamylase forms during
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growth of the fungus in liquid medium.3 It was
shown that the presence of multiple forms of cello-
biohydrolases I and II in T. reesei is the result of a
similar proteolytic modification.4

Much of the current understanding of AP structure
came from the pioneering work of Andreeva et al.5

The molecules of APs from the fungal and mamma-
lian sources contain two domains, each composed
mostly of β-sheets.6–8 The active site contains two
copies of an Asp–Thr/Ser–Gly motif located at the
bottom of a long and deep cleft between the two
lobes.7 The substrate-binding site is able to accom-
modate roughly eight amino acid residues of an
oligopeptide in an extended conformation. Each
domain of a eukaryotic AP contributes one of the two
catalytic aspartate residues. On the other hand, the
smaller retroviral APs are dimeric proteins consist-
ing of two identical subunits, and each subunit
contributes one catalytic aspartate.9 Consequently, it
has been postulated that eukaryotic APs have
evolved divergently by gene duplication and fusion
from a primitive dimeric enzyme resembling retro-
viral proteinases.8

The APs are widely distributed among different
organisms with the exception of eubacteria. These
enzymes are involved in a number of physiological
processes, such as digestion (pepsin), protein cata-
bolism (cathepsin D), and blood pressure home-

ostasis (renin), and pathological processes, such as
Alzheimer β-amyloid formation and metastasis of
breast cancers (cathepsin D), retroviral infection
(human immunodeficiency virus proteinase), and
hemoglobin degradation in malaria (plasmepsins).9

Furthermore, some APs play an important role in
the food industry. For example, the milk-clotting
enzymes chymosins, cardosins, and pepsins are uti-
lized in the fabrication of cheese and soy sauce.10

Hence, detailed understanding of the structure and
function of these enzymes may be useful in rational
use of APs for industrial and therapeutic applica-
tions and for rational design of their inhibitors.
We present here the structure of native TrAsP and

the structure of its complex with the inhibitor
pepstatin A refined to 1.70 and 1.85 Å, respectively.
Comparison between the structures in the absence
and in the presence of the inhibitor allowed us to
describe the conformational changes of the enzyme
upon inhibitor binding and recognition and to reveal
the residues that contribute to enzyme specificity.
The structure of TrAsP was subsequently used as a
template for performing statistical coupling analysis
(SCA) of the aspartic protease family. This approach
permitted, for the first time, the identification of a
network of structurally linked residues putatively
mediating conformational changes relevant to the
function of this family of enzymes.

Table 1. Data collection and refinement statistics

Native Complex

Space group P43212 P43212
Cell dimensions at 90 K (Å) a=b=74.17,

c=161.53
a=b=74.28, c=160.03

Resolution range (Å) 30.0–1.70
(1.79–1.70)

30.0–1.85
(1.89–1.85)

Total no. of reflections 196,637 (25,287) 109,124 (6187)
No. of unique reflections 50,475 (7225) 39,197 (3656)
Redundancy 3.9 (3.5) 2.8 (1.7)
Rmerge (%)a 7.6 (47.3) 6.1 (32.7)
Completeness (%) 98.4 (98.8) 96.3 (89.2)
〈I/σ(I)〉 8.3 (2.0) 9.6 (3.1)

Refinement statistics Proteinase Proteinase Inhibitor
No. of non-hydrogen protein atoms 2462 2445 47
No. of water molecules 555 621
No. of reflections used in refinement

(working/test data sets)
49,801

(47,274/2527)
37,690

(35,806/1884)
R-factor (%)b 17.9 15.8
Rfree (%)c 21.2 19.2
Average B-factors (Å2)
Main chain 22.6 20.9 22.8
Side chains 25.9 23.4 23.6
Water molecules 39.6 36.1
r.m.s.d. values from ideal geometry
Bonds (Å) 0.017 0.019
Bonds angles (°) 1.68 2.02

Ramachandran statistics (%)
Most favored regions 91.7 90.7
Additionally allowed regions 8.3 9.3
Generously allowed/disallowed regions 0 0

Values for the highest-resolution shell are given in parentheses.
a Rmerge=∑hkl∣I− 〈I〉|/∑hklI.
b R-factor=∑(∣Fobs∣− ∣Fcalc∣)/∑∣Fobs−Fcalc∣, where Fobs and Fcalc are the observed and calculated structure factor amplitudes,

respectively.
c Rfree was calculated using 5% of reflections randomly selected in a test data set.
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Results and Discussion

Structure solution and the assessment of the
quality of the models

The crystals of TrAsP and of its complex with
pepstatin were isomorphous in the tetragonal space
group P43212, with a single molecule in the asym-
metric unit. The structures were solved at medium
to high resolution by molecular replacement, using
the coordinates of penicillopepsin, a related fungal
enzyme, as the search model. The final model of
uncomplexed TrAsP included all 329 residues of a
single peptide chain, 5 ethylene glycol molecules,
and 555 ordered water molecules. The stereochemi-
cal parameters of TrAsP for both the main and side
chains had better-than-expected values for a 1.70 Å
resolution model, with 91.7% of the residues in the
most favored region of the Ramachandran plot,
8.3% in the additionally allowed regions, and no
residue in the disallowed regions, as evaluated
using PROCHECK.11

The model of the TrAsP–pepstatin complex was of
comparable quality, including, in addition to the
complete protein molecule, 1 molecule of pepstatin
A and 621 ordered water molecules. The refinement
statistics of both models are summarized in Table 1.
The final (2mFobs−DFcalc; ϕcalc) electron density map
is well defined and continuous throughout the
proteinase molecules in both the apoenzyme and
the complex, allowing unambiguous assignment of
all the amino acid residues.

The structure of the TrAsP

The overall structure of TrAsP is very similar to
the structures of other pepsin-like APs, and its
description below will utilize the common system of
numbering amino acids based on the sequence of
porcine pepsin. The molecule contains 25 β-strands
grouped into four β-sheets, connected by short α-
and 310-helices and by loop regions. The bilobal
protein molecule has an approximate 2-fold sym-
metry, with the symmetry axis passing between the
catalytic residues in the cleft between the two
domains (Fig. 1). The N-terminal lobe includes resi-
dues from −2 to 171 and the C-terminal lobe in-
cludes those from 172 to 326, connected at the
bottom of the active-site cleft by a six-stranded anti-
parallel β-sheet. Two catalytic residues, Asp32 and
Asp215, are located in the middle of the cleft
between the two lobes, at the ends of two ψ-like
loops extending from each lobe (Fig. 1). Another
loop forms a flap structure that protrudes from the
N-terminal lobe and partially covers the catalytic
site. It also makes several contacts with the pepstatin
A molecule in the proteinase–inhibitor complex.
The main chain of TrAsP contains two cis peptide

bonds, one located between Thr22 and Pro23 and
another between Arg132 and Pro133. The first cis-
Pro, on the tip of a conserved VIb β-turn, is a com-
mon feature of many proteins that belong to the AP

family, whereas the second one seems to be specific
only to fungal enzymes, such as TrAsP and
endothiapepsin. There is a single disulfide bridge
between Cys250 and Cys283 in the C-terminal lobe
of TrAsP molecule, also present in some other fungal
APs. Another common feature12 of the AP–inhibitor
complexes is an inverse γ-turn that occurs in peps-
tatin A, with a hydrogen bond between the CO and
NH of the two statine residues occupying the P1 and
P2′ positions, respectively.

Conformational changes upon pepstatin
A binding

A comparison between the native form of TrAsP
and the pepstatin A complex shows that the
inhibitor binds in the active-site cleft between the
two lobes and that the residues in the binding site
shift away slightly to accommodate the inhibitor.
The r.m.s.d. between Cα positions in TrAsP and in
the TrAsP–pepstatin complex, calculated with the
program SSM (Secondary Structure Matching),13 is
0.32 Å for all 329 residues (Fig. 2).
The enzyme embraces the inhibitor very tightly

upon complex formation. This conformational
change can be described in terms of a rigid-body
rotation of two parts of the enzyme defined by
visual inspection, the first one formed by residues
−2 to 189 and 306 to 326 and the second comprising
residues 190–305. Therefore, the first rigid body is
formed by both the N-terminal lobe and the central
motif, whereas the second rigid body is formed by
the C-terminal lobe. Superposition of the N-terminal
lobes yields an r.m.s.d. of 0.21 Å, whereas the
corresponding r.m.s.d. for the C-terminal lobe is
0.13Å. Although small, these values are significantly
lower than the value for the whole molecule given
above. The relative movement of the rigid bodies
results in modest tightening of the binding cavity;
the distance from Cα of Gly76 (at the tip of the flap)
to Cα of Ile297 (lying opposite Gly76) in a proline-
rich loop (amino acid residues 294–304) decreases by
about 1 Å. This rigid-body movement becomes more
evident when the residues from only one rigid body
are superimposed, as shown in Fig. 2.
Apart from the conformational differences due to

the rigid-body movement, no other significant
conformational change occurs upon inhibitor bind-
ing in TrAsP. This applies to the flap region and all
other residues that are in contact with pepstatin A
(Figs. 2 and 3).

Temperature factors

The average temperature factors of TrAsP do not
change significantly upon inhibitor binding (Fig. 4;
Table 1), with the exception of pronounced decrease
in the mobility of the flap residues in the complex.
The average temperature factors for the atoms of the
flap (residues 74–80) are 31.3 and 19.9 Å2 for the free
TrAsP and the complexed TrAsP, respectively. Mobi-
lity of the flap is reduced upon inhibitor binding by
extensive hydrogen bonding and van der Waals
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contacts with pepstatin. Asp77, at the tip of the flap,
shows the largest mobility changes. The neighboring
residues Gly76 and Gly78 were proposed to serve as

hinges for the motion of the tip in other APs.16

Mobility of the flap in the apoenzyme is needed for
enhancing substrate/inhibitor binding, allowing

Fig. 1 (legend on next page)
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positioning of the active side residues in the geo-
metry optimal for catalysis.
The average B-factors of the C-terminal lobe are

significantly higher than those of theN-terminal lobe
in both the native structure and the enzyme–inhi-
bitor complex (Fig. 4). The residues of the C-terminal
lobe are more distant from the enzyme's active site
and aremore exposed to the solvent, which probably
explains their higher flexibility, considered to be a
common feature of the AP family.17 This flexibility,
among other factors, explains the range of conforma-
tional variability of the C-terminal domains
observed in three-dimensional structures of the
members of the AP family.
In addition, the structural flexibility of the C-ter-

minal domain probably facilitates a rigid-body
movement involved in the catalytic function of APs.
Data from kinetic studies involving APs18,19 have
demonstrated that several steps during catalysis
involve conformational changes of the protein, such
as opening of the binding cleft to the entry and
positioning of inhibitor/substrate. It has been sug-
gested17 that the structural flexibility of the C-ter-
minal domain plays an important role in the function
of APs. Since part of the binding energy should be
spent on distorting the enzyme, the structural
flexibility would reduce the required binding energy,
thus facilitating the process.

Active site

The active site, located between the two lobes of
the molecule at the bottom of a large cleft, is one of

the most highly conserved regions in the AP family.8

The carboxyl groups of the catalytic aspartates
Asp32 and Asp215 are held almost coplanar by a
hydrogen-bonding network that involves main-
chain and conserved side-chain groups.
In uncomplexed TrAsP, a water molecule (Wat60)

is tightly bound to both aspartate carboxyl moieties
by several hydrogen bonds (Fig. 3a). The distances
between the solventmolecule and theseAsp residues
are 3.45 Å to Asp32Oδ1, 2.94 Å to Asp32Oδ2, 3.04 Å to
Asp215Oδ1, and 2.87 Å to Asp215Oδ2. This is a con-
served water molecule observed in other native APs
that has been implicated in catalysis. Upon substrate
binding, this water molecule is partially displaced
and polarized by one of the aspartate carboxyls and
may then be involved in a nucleophilic attack on the
carbonyl carbon atom of the peptidic scissile bond
(P1–P1′) to form a tetrahedral intermediate, which is
bound non-covalently to the enzyme.20 In the pro-
posed mechanism, the tetrahedral intermediate is
stabilized by hydrogen bonds to the negatively
charged carboxyl of Asp32. Fission of the scissile
main-chain C–N bond is accompanied by transfer of
a proton to the leaving amino group, either from
Asp215 or from bulk solvent.
Pepstatin A is a peptide-like inhibitor containing

six amino acid residues (isovaleryl-L-valyl-L-valyl-L-
statine-L-alanyl-L-statine or Iva1-Val2-Val3-Sta4-
Ala5-Sta6). It is produced by Streptomyces and con-
tains two residues of statine [an unusual amino acid,
(3S,4S)-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoic
acid].21 The inhibitory potency of pepstatin A toward
APs has been attributed to the presence of the central

Fig. 1. The structure of TrAsP in cartoon representation showing a superposition of the native and complexed
structures. The characteristic structure elements are noted by different colors: blue β-strands and yellow helices define the
N-terminal lobe, and cyan β-strands and orange helices define the C-terminal lobe. Each element in the N-terminal lobe is
mirrored by a similar element in the C-terminal lobe. At the bottom of the molecule, represented in red, each lobe
contributes three β-strands to form a six-stranded β-sheet that sometimes is called a third domain in addition to the N-
terminal and C-terminal lobes.7 (a) View of the structure looking “end on” to the active site with pepstatin bound. (b) View
from the “bottom” of the molecule with the structure rotated 90° front to back to illustrate the six-stranded β-sheet. The
flap, polyproline loop, and catalytic dyad are indicated.

Fig. 2. Superposition of the uncomplexed (black) and complexed (gray) traces of TrAsP based on the alignment of the
Cα atoms in the C-terminal domain (right) of the protein. Cα traces of both the apoenzyme and holoenzyme are shown in
stereo view. Superposition was performed with the program LSQKAB from the CCP4 suite.14
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Fig. 3 (legend on next page)
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Sta4 residue, which contains a hydroxyethylene
analog (-CHOH–CH2-) that could mimic the tetra-
hedral transition state in place of the scissile peptide
bond (Fig. 3b). In the TrAsP–pepstatin complex, this
hydroxyl replaces the catalytic water molecule
(Wat60) found at the active center of the native
enzyme and forms short hydrogen bonds with the
inner carboxyl oxygen of Asp32 and the outer
carboxyl oxygen of Asp215. The two other hydrogen
bonds to the Sta4 hydroxyl group involve the outer
carboxyl oxygen of Asp32 and the inner oxygen of
Asp215; however, both have unfavorable geometry
with donor–acceptor distances that are too long, and
both are very weak. Furthermore, other neighboring
residues are also involved in short hydrogen bonds
with the catalytic residues, as depicted in Fig. 3b.

The TrAsP–pepstatin A interactions

The inhibitor subsites have a generally hydropho-
bic character (Fig. 3); thus, hydrophobic contacts are
expected: P1-Sta4 forms hydrophobic interactions
with Tyr75, Leu120, and Phe111; the inhibitor P2-
Val3 side chain interacts with Leu222 and Ile297; and
the P2′-Sta6 side chain interacts with Phe189, Ile297,
and Ile299. The inhibitor P3-Val2 and P1-Sta4 side
chains are closely packed against one another. The
inverse γ-turn involving both pepstatin Sta residues
changes the direction of the inhibitor chain, leading
the P3′-Sta6 toward the protein surface. As a result,
the backbone of the P2′-Ala5 and P3′-Sta6 residues
deviates from the regular extended conformation.
The side chain of P4-Iva1 also points toward the
molecular surface. Both the P4-Iva1 and P3′-Sta6
sites at the inhibitor extremities have more contacts
with solvent molecules.
Pepstatin A forms 13 hydrogen bonds to the en-

zyme and 6 hydrogen bonds to water molecules
(some of them are marked in Fig. 3b). In the N-ter-
minal part of the inhibitor, the carbonyl oxygen of the
P4-Iva1 is hydrogen-bonded to twowatermolecules,
Wat331 and Wat357. P3-Val2 participates in two
hydrogen bonds to the Thr219 residue: the amide
nitrogen atom of P3-Val2 is hydrogen-bonded to the
side-chain oxygen atom of Thr219, and the carbonyl
oxygen atom of P3-Val2 interacts with the amide
nitrogen of Thr219. The carbonyl oxygen atom of P3-
Val2 is also hydrogen-bonded to the water molecule
Wat201. P2-Val3 is involved in three hydrogen bonds
to the flap residues: the side-chain oxygen Oδ2 of
Asp77 is hydrogen-bonded to the amide nitrogen
atom of P2-Val3, the amide nitrogen from this same
residue participates in a rather weak hydrogen-bond
interaction with the carbonyl oxygen atom of P2-
Val3, and the same carbonyl oxygen is hydrogen-
bonded to the amide nitrogen atom of Gly76.

The flap is an important region defining the spe-
cificity of APs. For example, most APs have a pre-
ference for cleavage of covalent bonds between two
hydrophobic amino acids, but fungal peptidases
have the ability to activate trypsinogen by cleaving a
bond after a lysine residue in the P1 position. Site-
directedmutagenesis has been used to prove that the
presence of a conserved aspartic acid residue in the
flap (Asp77 in TrAsP) is essential for cleavage of the
Lys-containing substrates.21

In the central part of the inhibitor, the residue P1-
Sta4 is involved in four hydrogen bonds: the amide
nitrogen of P1-Sta4 is hydrogen-bonded to the
carbonyl oxygen of Gly217, the central hydroxyl of
P1-Sta4 makes one hydrogen bond with each
catalytic aspartate (Asp32Oδ2 and Asp215Oδ1), and
the carbonyl oxygen of P1-Sta4 is hydrogen-bonded
to the amide nitrogen of Gly76. Finally, in the C-
terminal part of the inhibitor, the amide nitrogen of
P2′-Ala5 is hydrogen-bonded to the carbonyl oxy-
gen of Gly34 and the residue P3′-Sta6 participates in
four hydrogen bonds: statine hydroxyl is hydrogen-
bonded to the carbonyl oxygen of Ser74 and to the
water molecule Wat420, while the carboxylate is
hydrogen-bonded to Wat141 and Wat312.
Among all the observed hydrogen bonds, those

formed by the catalytic aspartates in the TrAsP–
pepstatin complex structure are of particular inter-
est. As shown in Table 2, the donor–acceptor distance
for one of them is short (b2.6 Å), two are typical
hydrogen-bond distances, and another distance is
long. The presence of short hydrogen bonds in the
AP–inhibitor complexes has been supported by X-
ray studies at atomic resolution and by NMR and
neutron diffraction studies.22,23 Short hydrogen
bonds (2.4–2.6 Å) are also known as low-barrier hy-
drogen bonds, since the proximity of the donor and
acceptor atoms reduces the energy barrier that
normally prevents proton transfer from the donor
group to the acceptor group.24 Thus, rapid exchange
of a proton between the donor and acceptor atoms
can occur, and this has been proposed as an im-
portant effect in the catalytic mechanisms of a num-
ber of enzymes. The studies indicate that low-barrier
hydrogen-bond formation is due to steric compres-
sion upon inhibitor binding. This is corroborated by
the observations (1) that the short hydrogen bonds
are absent in the native structure where a water
molecule is bound to both carboxylates and (2) that,
after inhibitor binding, the two lobes of the enzyme
undergo a relative rotation that compresses the sub-
strate-binding pocket.
The hydrogen-bonding pattern present in the

TrAsP–pepstatin A complex is consistent with the
network of active-site hydrogen bonds found in the
previously reported complexes of APs with statine-

Fig. 3. Active site of TrAsP. (a) Active-site region in the apoenzyme, with the residues shown in blue and the electron
density (2mFobs−DFcalc; ϕcalc) of the bound water molecules in blue mesh, contoured at 1.0σ. (b) Residues that make
contacts with pepstatin A in the complex are shown in yellow, and the electron density omit map of pepstatin is shown in
orange. The electron density omit maps (2mFobs−DFcalc) were calculated using the program OMIT from the CCP4 suite14

and were contoured at 1.5σ.
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based inhibitors.23 This implies that the outer oxygen
atom of Asp215 is protonated when the inhibitor is
bound at the active site of TrAsP and, consequently,
Asp32 is negatively charged, which is in agreement
with the transition state of the catalytic mechanism
proposed for APs.

Comparisons with other fungal APs

A fungal APwith known structure that is closest in
its amino acid sequence to TrAsP is endothiapepsin.
The primary structures of these two APs share 61%
identity, and most of the remaining differences in
their sequences are quite conservative. A number of
structures of endothiapepsin, both as apoenzyme
and complexed with different inhibitors, have been
published. For the purpose of a comparison of the
apoenzymes, we have selected the highest-resolu-
tion structure, refined at 0.9 Å [Protein Data Bank
(PDB) code 1OEW22]. The structure of a complex of
endothiapepsin with pepstatin at the resolution of
2.0 Å has also been published (PDB code 4ER225).
Although these structures were refined with diffe-
rent protocols and at vastly different resolutions,
they are very similar, with an r.m.s.d. of only 0.23 Å
between Cα positions. Despite this very low devia-
tion, a subtle motion of the domains can still be
detected when the N-terminal and C-terminal lobes
of the apoenzyme and inhibited enzyme are super-
imposed, as discussed above for TrAsP.
Superposition of the apoenzyme structures of

TrAsP and endothiapepsin results in an r.m.s.d. of
0.91 Å for 327 Cα pairs, whereas the comparison
of the pepstatin complexes results in an r.m.s.d. of
0.89 Å. The largest differences between the structures
are found in the loop that contains residue 318,
where endothiapepsin has a single-residue insertion
compared with pepsin and TrAsP. Other differences
between the structures are seen in loops 195–205 and
239–246, both distant from the active site. The
conformations of pepstatin are virtually identical in
the area that interacts with the catalytic aspartates
and differ only at both termini. A significant
rearrangement of the isovaleryl side chain on the
N-terminus may be due to the presence of a much
smaller Leu222 in TrAsP, compared with Tyr222 in
endothiapepsin.

It has been postulated thatwatermolecules play an
important role in pepsin and pepsin-like enzyme
activity, as reviewed by Andreeva and Rumsh.7 The
similarity between the two fungal enzymes also
extends to some of the bound solvent. For example,
five buriedwatermolecules (numbered 190, 211, 200,
194, and 234 in the TrAsP–pepstain complex)
interacting with the conserved Tyr165 as well as
with strands 12–15, 29–31, and 216–219 are present in
almost identical positions in all four compared struc-
tures. However, some other comparatively inacces-
sible water molecules are different, for example, in
the vicinity of Leu316 in TrAsP, where this larger
residue replaced a glycine present in endothiapep-
sin. It is thus not surprising that the enzymatic
properties of these two highly homologous enzymes
are not identical.
Another AP closely related to TrAsP is penicillo-

pepsin, which shares with it 53% sequence identity.
Not surprisingly, superposition of the Cα coordi-
nates of the TrAsP–pepstatin complex and inhibited
penicillopepsin refined at 0.89 Å resolution (PDB
code 1BXO26) resulted in a slightly higher r.m.s.d. of
1.05 Å. The largest differences were observed for
loops 7–12 and 278–282B due to a deletion in the
penicillopepsin sequence. Other loops exhibiting
significant differences were 195–205 and 239–246.
All these loops are distant from the substrate-bind-
ing site, the area where the two structures are most
similar, including virtually identical conformations
of the flap. Structural similarities also extend to the
solvent structure, including the presence of the five
water molecules mentioned above in approximately
the same positions.
The amino acid sequences of fungal APs are more

distant from those of the mammalian enzymes, with
TrAsP sharing only 30% identity with human
pepsin. This evolutionary distance is reflected in
much larger r.m.s.d. values between the coordinates
of TrAsP–pepstatin and those of the inhibited
human pepsin refined at 1.93 Å resolution (PDB
code 1QRP27). These two sets of coordinates super-
impose with an r.m.s.d. of 1.38 Å for only 219 Cα

pairs, with a comparatively large rearrangement of
the surface areas but with much less deviation in the
areas of the active site. Interestingly, of the five water
molecules strictly conserved in fungal APs, only an
equivalent of Wat200 is found in human pepsin,
most likely due to the presence of a valine rather
than a tyrosine in position 165.

SCA of the AP family

It is clear that pairwise comparisons of the struc-
tures of APs are capable of yielding only a limited
picture of the global conservation and evolutionary
differences within the family. The recently intro-

Table 2. Interaction distances between the catalytic
aspartates in TrAsP and pepstatin A

TrAsP Distance (Å) Pepstatin A

Asp32 Oδ2 3.40 Sta4 OH
Asp32 Oδ1 2.69 Sta4 OH
Asp215 Oδ2 2.53 Sta4 OH
Asp215 Oδ1 3.03 Sta4 OH

Fig. 4. A comparison between the temperature factors in uncomplexed (a) and complexed (b) TrAsP, colored using the
program PyMOL.15 The color range of the protein is from dark blue for low-temperature factor values in the more ordered
regions to red for high-temperature factor values in the less ordered regions. Pepstatin molecule is shown as sticks and is
not color coded according to its B-factors.
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duced method termed statistical coupling analysis 28

has been successfully used to delineate the simila-
rities in several other large families of proteins but has
not been applied as yet to APs. Using TrAsP as a
structural template, we performed SCA in order to
gain better insight into structural and functional
interactions between amino acid residues within the
family of APs. SCA is a sequence-based analysis that
assesses evolutionary conservation and mutual cor-
relations in a multiple-sequence alignment (MSA) for
a given protein family. It assumes that protein
structure and function evolve over a long period in
a large-scale, random mutagenesis process cons-
trained by natural selection.28 In an MSA, if the se-
quence space for the protein family is large enough to
be representative of the amino acid distribution
found in nature, one would expect the positions res-
trained by structure and/or function to reveal in-
creased conservation. Furthermore, functional and/
or structural coupling between two positions in a
protein sequence would lead to significant corre-
lations in the distribution of amino acids for these
positions in the MSA.
The approach developed to evaluate site conser-

vation (ΔGstat) is based on the sum of individual
amino acids' binomial probability, given their “natu-
ral probabilities,” computed assuming a Boltzmann
distribution.28,29 The natural probabilities are esti-
mated for each protein family taking the amino acid
frequencies found in the entire MSA to account for
the family-specific amino acid frequencies (e.g., a
protein family that exhibits various conserved di-
sulfide bridges is expected to have an increased
content of cysteines). The couplings between two
positions, i and j, are evaluated using the same con-
cepts upon which a perturbation is introduced in
position i (i.e., a subset of the alignment is chosen
such that all sequences have a given amino acid in
the i position). The probabilities for all other j posi-
tions are then re-evaluated for the subset and com-
pared with the probabilities found in the entire data
set. Large changes in the amino acid probabilities in
all j positions caused by the perturbation in the i
position are indicative of an evolutionary coupling
between the corresponding amino acid residues.
More importantly, the perturbations cannot be
applied in either the completely random or the
fully conserved positions of MSA. In the first case,
the subset of MSA corresponding to a given pertur-
bation in the non-conserved position i would not
result in a statistically significant number of sequen-
ces and therefore will not be useful in the analysis.
Perturbation in the fully conserved position will
return the initial MSA and hence would also be
uninformative for the SCA study. In practice, only
partly conserved positions that would permit per-
turbations leading to statistically significant subsets
of sequences could result in significant statistical
variations of the frequency distributions in other
amino acid positions and would be able to produce
strong ΔΔGstat signals. This does not mean that
strictly conserved positions with a very high ΔGstat

value are not correlated with any other position

within the given MSA. Highly conserved positions
obviously indicate a strict requirement of the given
amino acid for protein structure and function, which
can also be understood as a correlation of such
position with the rest of the amino acid residues of
the protein.
The SCA technique has its limitations. For example,

it does not reveal the physical reasons for coupling
between amino acids that should be inferred and
comprehended on the basis of site-directed mutagen-
esis experiments and functional studies. It also
depends on the quality and completeness of the pro-
tein sequence alignment used for the particular study
(i.e., on the statistical robustness of the initial
alignment). Data that are poorly distributed in a
sequence space, incomplete, or badly sampled can
seriously skew the results of the SCA and bias the
ΔGstat and ΔΔGstat calculations. For this reason,
absolute values of these variables should be taken
with a certain degree of caution, and this also moti-
vates constant improvements of the metrics and
methods used in SCA for clustering of the amino
acid couplings. However, given well-defined MSAs,
statistical coupling calculations performedpreviously
for several other protein families yielded very
interesting results and conclusions about clusters of
functionally important amino acid residues.28–32

Following these principles, statistical energy of
conservation (ΔGstat)28 has been calculated for the
pepsin family, revealing evolutionarily conserved
sites, some of them remote from the enzyme active
site (Fig. 5). Several amino acid positions within the
β-sheet region of both domains display almost total
conservation, such as Cys283 and Cys250, which
form a disulfide bond that stabilizes the protein,33,34

and, in addition, are likely to be an important factor
in the process of protein folding.35 Another amino
acid residue exhibiting very high ΔGstat values is
Trp39. In addition, the two active-site aspartic acids
Asp32 and Asp215 and the amino acid residues
located in two loop regions (Tyr75, Gly298, and
Gly78, located in a hinge of the flap region) are also
highly conserved and have high ΔGstat values (Fig.
5). The hydroxyl groups of Tyr75 and Trp39Nε1 are at
2.78 Å distance in TrAsP and involved in forming a
hydrogen bond. Interaction between Trp39 and
Tyr75 side chains stabilizes the flap conformation
in the presence and in the absence of pepstatin,
forming a cap above the hydrophobic core of the N-
terminal lobe. The hydrophobic core of the N-ter-
minal domain of TrAsP is a driving force for folding
of proteins36,37 and, as alluded to below, is essential
for the conformational flexibility of APs. Gly78 forms
a hinge of the flap region and is crucial for protein
mobility and function, while Gly298 is adjacent to
the proline-rich loop and is also important for
protein conformational dynamics. High conserva-
tion of these glycine residues, together with the total
conservation of catalytic aspartates in the proteoly-
tically active members of the family, is an indication
that the dynamics and conformational flexibility of
the flap region and of the proline-rich loop are
essential for AP catalytic activity and function.
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Although ΔGstat is a very good indicator of the
amino acid conservation at a given position within
the alignment, the absolute values of ΔGstat should
be interpreted with caution since they are influenced
by the general statistics of the sequence data set and
the presence of the mutated and partially sequenced
proteinases in the PFAM server. Furthermore, SCA
relies on the “natural distribution” of amino acids in
the ΔGstat computation, which increases the like-
lihood that the least frequently found amino acids
(Cys, Trp, Tyr) will score relatively high in ΔGstat

analysis.
To define statistical correlations between amino

acid appearances in particular positions within the
AP family, we computed covariations of these
positions described by ΔΔGstat.28 An analysis of
ΔΔGstat computed from our sequence alignment re-
vealed a number of coupled positions, shown in
matrix form in Fig. 6. Strikingly, mapping of the
statistically coupled amino acid residues onto a
three-dimensional structure of TrAsP revealed two
major clusters, one in each lobe of the protein, that
form a continuous network within the protein
molecule (Fig. 7). Each cluster emerges from a
separate protein domain and merges with the other
one in the area of the active site.
A closer inspection of the coupled locations indi-

cated by SCA calculations reveals a number of

positions known to play a role in protein activation.
The strong coupling between positions 22 and 23
(Thr22 and Pro23 in TrAsP) pinpoints a cis-Pro bond,
highly conserved in the aspartic protease family. It is
known that cis-Pro bonds, found mostly in β-turns,
are important for protein folding and stability, and
their removal strongly affects protein stability38 and
function.39 A comparative analysis of the cis pep-
tides within the PDB shows that the presence of a cis
bond implies certain restrictions on the chances of
occurrence of the particular amino acid in the pre-
ceding position40 and thus turns itself detectable by
SCA. In agreement with the method of analysis, the
second cis bond (Arg132–Pro133), specific for TrAsP
and some other fungal proteinases, did not appear in
the final SCA matrix (Fig. 5). Interestingly, Ser36,
another residue that appeared in the final SCA
matrix (Fig. 5), interacts via its carbonyl oxygen atom
with the amide nitrogen of Thr22, whereas the
carbonyl oxygen of Pro46 makes a hydrogen bond
with the amide nitrogens of Ser48, Ser49, and Ala50.
In the flap of the N-terminal lobe, a hydrophobic

isoleucine residue (Ile73) is strongly coupled with
several hydrophobic and aromatic positions in the
active-site pocket (Leu38 and Trp39). A similar posi-
tion in the C-terminal lobe (occupied by Ile299),
sometimes called the second flap, coevolved with a
polar residue, Asp304, in the active site. More

Fig. 5. Crystal structure of TrAsP shown in cartoon representation colored by ΔGstat as computed from SCA.26

Evolutionary conservation is represented on a scale ranging from dark blue (poor conservation) to red (conserved
positions). Some evolutionarily highly conserved positions are labeled.
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importantly Gly298 and Ile299 of the second flap
region reveal a significant degree of evolutionary
coupling with the catalytic site. Moreover, two hinge
residues of the flaps, Gly76 (N-terminal) and Gly298
(C-terminal), which are important to the flap move-
ment, also appear in our analysis. Gly298, in parti-
cular, shows an evolution profile coupled to Thr216
and Asp304, two residues that play a direct role
during the process of catalysis by orienting and
positioning the substrate in the catalytic cleft in a
conformation appropriate for the catalytic reaction.
Furthermore, the side chains of Phe189, Ile299, and
Phe111, which appear in SCA (Fig. 6), form direct
interactions with P3′-Sta6, P1-Sta4, and P3-Val2 of
pepstatin A, respectively. The fact that the active-site
residues show strong statistical coupling with the
hydrophobic clusters and hinge regions is consistent
with the “induced-fit” mechanism of enzymatic
catalysis and implies a necessity of simultaneous
conservation of these parts of the protein. Coevolu-
tion of the residues in the binding site and in the
hinges of the flaps that is suggested by SCAmakes it
tempting to speculate that binding sites for the
substrate and conformational adjustments of the
flap regions have probably developed simulta-
neously during the process of evolution of the AP
family. Consistent with the functional and structural
studies, this result suggests that the catalytic mecha-
nism of this class of proteinases employs induced fit.
Another interesting feature resulting from the

ΔΔGstat analysis is the presence of hydrophobic

cores consisting of coupled residues in both protein
lobes. In the N-terminal lobe, residues Val18, Ile20,
Val26, Leu29, Phe31, Leu38, and Val89 form a
hydrophobic cluster covered by the β-sheets,
whereas Phe151, Trp190, Ile213, Phe259, Ala306,
and Phe314 form a larger cluster in the C-terminal
lobe. Both clusters are buried and somewhat distant
from the active site (i.e., none of the residues directly
interacts with pepstatin A in our crystal structure;
Fig. 7). The same feature was observed in the related
human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1)
aspartic proteinase (HIV-1 PR), studied bymolecular
dynamics simulation41 and NMR spin relaxation.42

These studies of HIV-1 PR revealed that a number of
buried hydrophobic residues could slide one over
the other and that this “hydrophobic sliding” was
necessary for the flap movements and, as a con-
sequence, for the catalytic activity.41 Moreover, these
authors demonstrated that conservative mutations
in this core (i.e., mutations that still preserve its
hydrophobic characteristics) maintained the enzy-
matic activity. This evidence provided further sup-
port to the relevance of the physicochemical
properties of the residues found in the hydrophobic
clusters to retroviral proteinases. Ishima et al.42

observed that hydrophobic cores are present not
only in HIV-1 PR but also in related simian immu-
nodeficiency, Rous sarcoma, and equine infectious
anemia virus proteinases and proposed a similar
feature for the human T-cell leukemia virus protei-
nase, the structure of which was not yet determined

Fig. 6. SCAmatrix after cluster analysis. For each possible perturbation,ΔΔGstat was calculated in each position in the
MSA, according to the defined criteria (see Materials and Methods), which generated an N×Mmatrix, where the N is the
number of perturbations and M is the number of positions in the MSA. The initial matrix was used in iterative rounds of
cluster analysis in MATLAB. In each round, the positions in the matrix with significant ΔΔGstat values were kept and the
ones with small signals were discarded. The final matrix is shown with the perturbations given as columns and positions
of the MSA given as rows. The color scale ranges from dark blue for small ΔΔGstat values to bright red for high ΔΔGstat

values.
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when the study was performed. The authors, how-
ever, failed to identify a similar hydrophobic core in
eukaryotic APs, presumably because of their low
sequence homology to viral proteinases.34 In line
with the results of Foulkes-Murzycki et al.,41 they
also observed, usingNMR spin relaxation technique,
that the dynamic properties of the hydrophobic
clusters should be necessary to accommodate struc-
tural perturbations caused by substrate binding.42

Moreover, the two clusters are involved in several
interactions. For example, the side-chain oxygen Oδ1

of Thr216 is hydrogen-bonded to both the amide
nitrogen of Thr33 and the carbonyl oxygen of Phe31
from theN-terminal lobe hydrophobic cluster,where-
as the amide nitrogen of Thr216 interacts with the
side-chain oxygen Oδ1 of Asp304, which is involved
in the orientation of pepstatinA in the active-site cleft.
At the same time, the side-chain oxygen Oδ1 of Thr33
is at a hydrogen-bonding distance from both the
amide nitrogen of Thr216 and the carbonyl oxygen of
Ala214. Thr33, in its turn, forms a water-mediated
contact with the carbonyl oxygen of Trp190 from the
second C-terminal hydrophobic cluster. Trp190 also
coevolved with His53; the side chain of the latter
residue is engaged in hydrogen-bond interactions
with the carbonyl groups of Phe111, Val112, Asp114,
and Ile117. As mentioned before, Phe111 is involved

in hydrophobic interactionswith P3-Val2 of pepstatin
A. All three amino acid residues, Thr216, Trp190, and
His53, are strongly coupled (Fig. 6). Furthermore,
Trp190 of the second hydrophobic cluster and
Cys250, which participates in a highly conserved di-
sulfide bond with Cys283, display significant cou-
pling with the N-terminal flap residue Ile73.
Statistical couplings of the amino acid residues in-
volved in inhibitor binding and recognition, protein
mobility, and hydrophobic clusters required for
induced-fit movements of the enzyme domains are
all consistent with the AP function.
In addition, all the residues that appear in Figs. 6

and 7 are implicitly coupled with the highly con-
served residues essential for folding (Tyr75, Trp39,
Cys250, and Cys283) and activity (Asp32, Asp215,
Gly29, and Gly78), shown in Fig. 5, most of which do
not appear in the final SCA cluster (Fig. 6) due to
their almost total conservation. Given the fact that
APs cannot fold or function in the absence of these
amino acid residues at the respective positions, they
are necessarily correlated with the rest of the statis-
tically coupled positions. Some residues (Tyr75,
Cys283, Asp32, Asp215, Gly29, and Gly78) are also
so highly conserved that the perturbations at the
correspondent positions of MSA do not result in
significant ΔΔGstat values.

Fig. 7. Coupled positions mapped onto the crystal structure of TrAsP. The residue surfaces were computed and are
shown using the program PyMOL.15 Hydrophobic residues are shown in yellow surface, polar residues are shown in red,
a histamine (His53) is shown in blue, and glycines and prolines are shown in white surface.
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The sequence-based analysis used in thisworkwas
proven to be very sensitive to evolutionary con-
servation patterns in protein families26–32 and was
used to provide better comprehension of the tertiary
structure of TrAsP by means of primary structure
analysis of the whole family, highlighting the
importance of a concerted conformational move-
ment of the flaps and the importance of hydrophobic
clusters present in the TrAsP structure for AP
activity.
The results shown here indicate that the hydro-

phobic sliding mechanism may be a general dyna-
mic mechanism utilized by the AP family and not
limited to retroviral proteinases only. Since SCA is
based on the relationships between distributions of
probabilities of finding a given residue in an MSA
position, it is likely that the chemical characteristics,
rather than specific residues, are the main feature of
the hydrophobic sliding; that is, conservative muta-
tions that keep the hydrophobicity and the internal
van der Waals interactions are likely to preserve the
dynamic properties of the system.
A number of other positions that appear in our

coupling analysis within the range ofΔΔGstat values
observed in the final SCA clustermight be relevant to
AP biology (Fig. 6). For some of them (such as Gln99,
Gln204, and Ala310), the role in enzyme activation
and function still is to be elucidated. The statistical
analysis performed in the present work serves as a
tool for further investigation in this field. The SCA
rationally provides a number of hot spots in the
enzyme sequence and structure that are potentially
relevant to protein function and dynamics. We also
expect that such analysis could be useful for large-
scale mutational studies by providing a list of sta-
tistically relevant positions that could be mutated in
order to elucidate the details of AP function and to
develop more efficient enzymes that could be useful
for industrial purposes.

Materials and Methods

Protein purification and crystallization

A commercial preparation of desalted and dried
culture of T. reesei was used to isolate the AP. The dry
powder was dissolved in 1 L of 20 mM sodium acetate
buffer, pH 4.1, at a concentration near 100 mg/mL,
centrifuged to remove insoluble material (3000g, 4 °C,
40 min), then concentrated 30 times and desalted using
hollow fibers with an exclusion limit of 10 kDa. The
resulting solution was applied on a diethylaminoethyl
Sepharose Fast Flow column (20×200 mm) equilibrated
with 20 mM sodium acetate buffer, pH 5.0, and the
protein fraction was eluted with a linear gradient (0–
500 mM) of sodium chloride in the same buffer. The
fraction with proteinase activity with a volume of 250 mL
was concentrated to 10 mL using Amicon PM10
membrane and dialyzed against two 2-L changes of
50 mM sodium acetate buffer, pH 4.1. The resulting
solution was applied on a TSK CM-5PW column
(21.5×150 mm), and the protein was eluted with the
300-mL linear gradient (0–300 mM) of sodium chloride in

the same buffer. Purified protein was dialyzed against
water and lyophilized.
The activity of the proteinase was monitored during

purification by hydrolysis of a fluorogenic peptide subs-
trate, O-aminobenzoyl-Ala-Ala-Phe-Phe-Ala-p-nitroani-
line. The substrate was incubated with the proteinase in
30 mM sodium phosphate/citrate buffer, pH 3.0, at 37 °C.
Fluorescence was measured with a Hitachi F-4000 spectro-
fluorimeter (λex=290 nm and λem=340 nm).43 The protein
was crystallized using the hanging-drop method. A 20-
mg/mL solution (5–10 μL) of the proteinase in water was
mixed with an equal volume of 15% PEG (polyethylene
glycol) 3350 solution (Sigma) in 50 mM potassium
phosphate buffer, pH 6.0–7.0, and equilibrated against
1 mL of 20% PEG 3350 in the same buffer. Bipyramidal
crystals appeared after 2 h and reached a maximal size of
0.3 mm×0.3 mm×0.6 mm after 2–4 days. For co-crystal-
lization with the inhibitor, enzyme was dissolved in 1%
pepstatin A solution, incubated for at least 1 h at room
temperature, centrifuged, and then mixed with the
precipitant. The enzyme/inhibitor molar ratio was
approximately 1:24. Addition of the inhibitor decreased
the solubility of the proteinase and caused the appearance
of protein precipitate during incubation. Crystals of the
complex had the same shape and a significantly smaller
size (0.1 mm×0.1 mm×0.1 mm).

Data collection

For data collection, a single crystal of either the apoen-
zyme or the pepstatin complex was quickly frozen in
gaseous nitrogen at ∼90 K (Oxford Cryosystems). X-ray
datawere collected by the oscillationmethod on aMAR345
image plate detector at the Laboratorio Nacional de Luz
Sincrotron protein crystallography beam line.44 X-ray
wavelength was set to 1.50 Å to maximize the signal-to-
noise ratio and to optimize the speed of data collection.45

The crystal-to-detector distancewas set to 250mm, and the
oscillation range was equal to 1°. X-ray diffraction data
were processed using the programs DENZO and SCALE-
PACK.46 The data collection and refinement statistics are
presented in Table 1.

Structure solution and refinement

The structure of the native proteinase was solved by the
molecular replacement technique using the program
AMoRe,47 with the structure of penicillopepsin (PDB
code 1BXO26) providing the search model. Location of a
single molecule present in the asymmetric unit was
unambiguous. Positional and temperature factor refine-
ments were initially performed with the program
REFMAC48 from the CCP4 suite14 and later with Phenix,49

following standard protocols. The program O was used to
visually analyze and rebuild the model.50 Water molecules
were added according to the criteria that each must make
at least one stereochemically reasonable hydrogen bond
and that it should be well defined in the (2mFobs−DFcalc)
and (mFobs−DFcalc) electron density maps. Progress of
refinement was monitored by the conventional and free R-
factors and by inspection of difference electron density
maps. The coordinates of the native enzyme were used
directly to initiate refinement of the structure of the
complex. That refinement followed the same protocols as
those for the refinement of the apoenzyme. The refinement
statistics and parameters of the final models are summa-
rized in Table 1. Figures were drawn using the program
PyMOL.15
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Statistical coupling analysis

To perform SCA, we applied the method described by
Ranganathan et al. with minor modifications.28–32 A total
of 1337 sequences of APs were downloaded from the
protein family (PFAM) server‡ and manually adjusted to
improve alignment in less conserved positions; 1207
sequences were used in the analysis.
The conservation criterion ΔGstat for an MSA is defined

as follows:

DGstat
i ¼

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiX
x

ln
Px
i

Px
MSA

� �2

;

s

where Pi
x is the binomial probability of finding a given

residue x in the i position in the MSA and PMSA
x is the

binomial probability of finding the residue x in the MSA.
Following the improvements of the method,51 we com-
puted the frequencies of finding each residue in the MSA
directly from the alignment of the AP family of enzymes.
A minimal size in the data set for perturbation

experiments was selected to guarantee the statistical
equilibrium. For this purpose, we computed averages of
ΔGstat values for the five less conserved positions and
stepwise reduced the working data set by randomly
excluding the sequences. Analysis of the average of ΔGstat

for the least conserved positions versus data set size
defined a minimal size for the subset for ΔΔGstat

calculations to be about half of the total alignment size
(600 sequences).
Perturbations were performed in every sequence posi-

tion that fitted the latter criterion for the subset definition.
The ΔΔGstat was computed as follows:

DDGstat
ij ¼

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiX
x

ln
Px
ijyj

Px
MSAjyj

� ln
Px
i

Px
MSA

 !2

;

vuut
where Pi∣δj

x is the binomial probability of finding residue x
in the iposition in the subset of the alignment chosen by the
perturbation in the j position. The final matrix containing
all the performed perturbations was submitted to iterative
cycles of cluster analysis in MATLAB. After each cycle,
positions with weak signals were discarded. The final
matrix included 22 columns (perturbations) and 29 rows
(positions) and was used in the SCA. All steps of the SCA
were performed using locally developed C/C++ programs.

Protein Data Bank accession codes

The atomic coordinates and structure factors of TrAsP
and of its complex with pepstatin have been deposited in
the Research Collaboratory for Structural Bioinformatics
PDB for release upon publication. The PDB accession
codes are 3C9X for the free proteinase and 3C9Y for its
complex with pepstatin A.
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The Brazilian Synchrotron Light Laboratory [Laboratório Nacional de Luz

Sı́ncrotron (LNLS), Campinas, SP, Brazil] is the first commissioned synchrotron

light source in the southern hemisphere. The first wiggler macromolecular

crystallography beamline (MX2) at the LNLS has been recently constructed and

brought into operation. Here the technical design, experimental set-up,

parameters of the beamline and the first experimental results obtained at

MX2 are described. The beamline operates on a 2.0 T hybrid 30-pole wiggler,

and its optical layout includes collimating mirror, Si(111) double-crystal

monochromator and toroidal bendable mirror. The measured flux density at

the sample position at 8.7 eV reaches 4.8 � 1011 photons s�1 mm�2 (100 mA)�1.

The beamline is equipped with a MarResearch Desktop Beamline Goniostat

(MarDTB) and 3 � 3 MarMosaic225 CCD detector, and is controlled by a

customized version of the Blu-Ice software. A description of the first X-ray

diffraction data sets collected at the MX2 LNLS beamline and used for

macromolecular crystal structure solution is also provided.

Keywords: macromolecular crystallography; wiggler beamline; protein X-ray diffraction.

1. Introduction

The new era of structural molecular biology claims for struc-

tural comprehension of molecular phenomena in their cellular

contexts, usually requiring the study of macromolecular

assemblies, such as protein homo/hetero complexes or

protein–nucleic acid complexes. Since X-ray crystallography

remains as the method of choice for gathering this structural

information, accounting for more than 83% of the macro-

molecular structures currently deposited in the Protein Data

Bank (PDB), pressure lies on having better X-ray data from

increasingly poorly diffracting crystals. The inherent experi-

mental difficulties of the macromolecular X-ray diffraction

experiments have been overcome in part by the use of

increasingly brighter synchrotron sources. The improvements

in synchrotron stations dedicated to macromolecular crystal-

lography (MX) data collection include the use of insertion

devices (IDs), leading to higher flux density even in the

limiting wavelengths.

A number of ID-equipped synchrotron stations are

currently available and their outstanding relevance to struc-

tural biology can be evaluated in the BIOSYNC database

(http://biosync.rcsb.org/BiosyncStat.html; Jiang & Sweet,

2004). In 2003, 75% of the macromolecular structures solved

and deposited in the PDB took advantage of synchrotron

sources. In 2007, according to the BIOSYNC database, 6807

structures were solved and deposited in the PDB, with 5504 of

these deposited structures using synchrotron sources, corre-

sponding to 81% of the total. Furthermore, comparing the

statistics from the National Synchrotron Light Source (NSLS)

as an example, the recently set up and ID-equipped X29

beamline (Shi et al., 2006) alone was used in 32% of the total

deposited structures solved at the light source and this

tendency seems to be followed by the other synchrotron

sources.

The Brazilian Synchrotron Light Laboratory [Laboratório

Nacional de Luz Sı́ncrotron (LNLS), Campinas, SP, Brazil] is

the first commissioned synchrotron light source in the

southern hemisphere and has been extensively used by the

international scientific community, especially by research

groups from Latin America, since 1997 (Rodrigues et al.,

1998). The LNLS is a 1.37 GeV source operating at a

maximum current of 250 mA with a critical photon energy

reaching 2.08 keV. The current LNLS beamline dedicated to

macromolecular crystallography (D03B-MX1) (Polikarpov et

al., 1998) was commissioned in 1997 and has been widely used

since then. According to BIOSYNC statistics, based on

deposited file headers, to date 123 structures have been solved

using this beamline. Although demand for macromolecular

diffraction data collection is increasing rapidly in Brazil and



Latin America, the LNLS storage-ring

characteristics limit the number of

conducted structural studies, partly as a

result of the fact that the beam flux at

wavelengths shorter than 1.0 Å is low

and the design of the MX1 beamline is

inadequate for typical MAD experi-

ments. In addition, the flux density

of 4.5 � 1010 photons s�1 mm�2

(100 mA)�1 at 8.7 eV sets limits on the

crystal size to be used for X-ray

diffraction data collection even for well

diffracting crystals.

In this work we describe the set-up,

experimental parameters and first

results obtained at the W01B-MX2, an

ID-equipped beamline dedicated to

macromolecular crystallography. The

measured flux density reaches 4.8� 1011

photons s�1 mm�2 (100 mA)�1 at 8.7 eV. Some successful

MAD/SAD experiments as well as native diffraction data set

collection are described.

2. Hardware set-up

2.1. Beamline set-up

W01B-MX2 is the first LNLS beamline based on an inser-

tion device. Owing to the storage-ring characteristics, a wiggler

was the choice to improve the photon flux density of the

beamline, since undulators, at the low- and medium-energy

synchrotron rings, would not be capable of producing

synchrotron radiation in the X-ray region needed for macro-

molecular diffraction data collection. The 2.0 T hybrid multi-

polar wiggler was purchased from STI Optronics (Seattle,

USA). A minimum gap of 22 mm generates the peak magnetic

field and a total of 30 poles accounts for the length of the

magnetic assembly (2.70 m). Various changes to the light-

source subsystems were implemented prior to the wiggler

installation, including an upgrade of the storage-ring RF

system. The wiggler vacuum chamber was designed and built

at the LNLS and consists of a 3 m-long stainless steel tube

shaped into an approximately elliptical form, with pumping

ports at its ends. The chamber inner surface is NEG-coated in

order to improve the pressure in the long thin chamber. At the

beamline front-end a graphite filter absorbs most of the

thermal power generated by the wiggler. It consists of a

250 mm HOPG foil clamped between two water-cooled copper

plates, assuring the dissipation, approximately, of a power of

1300 W.

The MX2 optical layout consists of a collimating mirror that

sends parallel synchrotron beam onto the two flat Si(111)

monochromator crystals (Fig. 1). The monochromatic radia-

tion after the monochromator is refocused by a toroidal

bendable mirror. Similar optical and experimental design have

been used on several other synchrotron facilities around the

world, including the GCPCC beamline at CAMD (USA;

Miller et al., 2001), Bl14 at BESSY (Germany; http://

www. mx . bessy. de / userguide / beamlines / bl1 / 141 _ software .

shtml), BW6 at DESY (Germany; Buth et al., 1996) and

beamline 10 at SRS (UK; Cianci et al., 2005), to name a few.

Mirrors were purchased from SESO (France) and the silicon

monochromator crystals were cut at the LNLS with dimen-

sions of 8 � 45 � 45 mm (for the first crystal) and 8 � 35 �

110 mm (for the second crystal). The accuracy of the (111)

plane orientation is �0.1�. The beamline optical design was

optimized to a maximum divergence of 3 mrad on the sample

position with a 2:1 focusing ratio (Fig. 1). The first-mirror

(990 mm of rhodium-coated ULE glass) specifications were

defined in order to guarantee 90% reflectivity of 15 keV

photons for an incident angle of 4.0 mrad. The mono-

chromator crystals are mounted onto a Huber goniometer and

vertical translation of the second crystal provides a fixed exit

beam. Both the collimating mirror and the monochromator

first crystal are water cooled. Cooling systems were designed

taking into account the calculated absorbed power, of

approximately 25 W and 35 W for the first mirror and mono-

chromator crystal, respectively. The focusing toroidal mirror

consists of 1200 mm-long rhodium-coated silicon. A mechan-

ical bender tunes its longitudinal radius. Mirrors and mono-

chromator mechanics are mounted on isolated concrete blocks

to assure optical stability.

The LNLS MX2 beamline components are schematically

represented in Fig. 2. Fluorescent screens are placed along the

beamline for visual inspection of the beam (3, 7, 12 in Fig. 2),

and the outcome photocurrent of a 5 mm-thick Al foil placed

downstream of the monochromator (9 in Fig. 2) is used to tune

the second crystal pitch. A vertically motorized tungsten-wire

monitor allows analysis of the beam centroid and profile

upstream of the collimating mirror (3 in Fig. 2) and a copper-

blades beam-position monitor (BMP) is placed downstream of

the mirror (5 in Fig. 2). Finally, to track vertical and horizontal

displacement of the beam, a quadrant photodiode-based BPM

was placed a few centimeters upstream of the sample position

(14 in Fig. 2). The quadrant BPM was designed and built based
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Figure 1
Optical scheme of the LNLS MX2 wiggler beamline. Top and side views are provided.



on the model developed by Alkire and co-workers (Alkire et

al., 2000).

Six 125 mm-thick beryllium windows separate the vacuum

sections, four of them placed at the extremities of the mirror

chambers. Pressure along the beamline is kept at approxi-

mately 5 � 10�9 mbar at the front-end and first mirror, 7 �

10�9 mbar at the monochromator and 5 � 10�9 mbar at the

second mirror. Downstream of the second mirror chamber

a mechanical pump keeps the pressure at approximately

10�3 mbar along the beam path until the experimental station.

2.2. Experimental station

The MX2 beamline is equipped with a MarResearch

Desktop Beamline Goniostat (MarDTB) providing a high-

precision ’-axis movement and automatic positional and

directional alignment and adaptive beam optimization. The

desktop motorized slits permit an automated beam shape

optimization with individual settings for horizontal and

vertical beam width, varying from 0 to 5 mm with 2.5 mm

resolution. The manual crystal mounting is accompanied by a

CCD microscope placed along the beam path, with an offset of

20� and coupled to a 400 LCD monitor; �-axis with motor-

driven crystal centering allows mouse-click sample centering.

A 3 � 3 MarMosaic225 CCD detector is mounted on the

desktop, providing a 50625 mm2 X-ray-sensitive surface. The

read noise of 6 e� for 2 s readout allows reliable data collec-

tion in a very short time, consistent with the beamline high-

photon-flux density. A Cryojet from Oxford Instruments and

an Amptek XR100CR fluorescence detector complete the

experimental station. The user-accessible experimental hutch

is equipped with a key-based security system, which guaran-

tees safety, even to the less experienced user.

3. Control software

At present, most of the LNLS MX2 beamline components are

controlled by a customized version of the Blu-Ice software

(McPhillips et al., 2002), developed by the Macromolecular

Crystallography Group at the Stanford Synchrotron Radiation

Laboratory (http : / / smb.slac .stanford .edu/public / research/

developments /blu-ice /). The exceptions are the MarDTB

goniostat and the MarCCD detector. Thus, the beamline

alignment, energy selection and fluorescence scans are

controlled via the Blu-Ice GUI, whereas crystal centering and

X-ray data collection are carried out via the MarResearch

software. The Blu-Ice software makes use of a well designed

structure for controlling hardware in a heterogeneous

computing environment system. The user interface of Blu-Ice

has been developed in Tcl/Tk (Tool Command Language), a

multiplatform scripting language. It makes use of a package

termed DCS, Distributed Control System, composed of

hardware servers (DHS) and a unique DCS server (DCSS).

The DHS is responsible for the execution of low-level code.

Since DCS uses the TCP/IP protocol, it is independent from

the operational system of the machine. The DCSS controls all

the messages between the Blu-Ice graphical interface and that

of the DHS. It routes an incoming message from the users

interface to the proper DHS based on the device it refers to. It

also prevents the hardware from being damaged by control-

ling all the flow of commands. Fig. 3 shows an example of the

Blu-Ice GUI frames. The Blu-Ice GUI allows the user to easily

perform fluorescence scans and to select the data collection

energy. Tuning of the pitch of the monochromator second

crystal can also be easily performed when needed. For

example, energy change from 7 to 12 keV and pitch optimi-

zation can be carried out in a few minutes. Integration of

diffraction data collection control into the Blu-Ice software is

in progress. DHSs have been written and are currently being

tested. Users X-ray data are stored in the hard disks of the

beamline linux machines for two weeks. Backups are mainly

carried out using external hard disks, but data can also be

retrieved by the users via ftp.

4. Experimental parameters

The MX2 beamline operates in the energy range 5 to 15 keV

with maximum flux at 8 keV. Fig. 4(a) shows the flux density as

a function of energy measured at the sample position. Low-

energy X-ray photons are absorbed by the beryllium windows,
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Figure 2
Schematic view of the LNLS MX2 beamline. Numbers at the top indicate the components as follows: (1) graphite filter; (2, 6, 15) sets of slits; (3) vertical
beam-profile monitor and alumina screen; (4) collimating mirror; (5) vertical beam-position monitor; (7) aluminium screen; (8) double-crystal
monochromator; (9) beam-intensity monitor; (10) focusing mirror; (11) monochromatic photon shutter; (12) fluorescent screen; (13) attenuators set; (14)
quadrant beam-position monitor; (16) goniostat and MarCCD detector. The distances from the optical elements and sample position to the source are
indicated at the bottom of the figure.



and the collimating mirror energy cut-

off limits the photon flux at high energy.

Beamline energy resolution capacity

was determined by measuring the

KMnO4 ‘white line’ at low energies

(Fig. 4b). An average value of �E/E =

2.2 � 10�4 was obtained based on the

measured full width at half-maximum

(FWHM) and the natural width of the

Mn core level. Changing the vertical

aperture of pre-monochromator slits

produces no significant effect on the

beamline resolution, indicating good

collimation of the first-mirror

outcoming beam. The toroidal mirror

focuses the beam to a spot size

(FWHM) at the sample position of 0.17

� 0.53 mm (vertical � horizontal) at a

synchrotron radiation energy of 8 keV.

The experimentally determined size of

the focused beam agrees favorably with

the theoretical value of 0.097 �

0.461 mm for the beam size at the same

energy of X-ray radiation, obtained by

simulation using the ray-tracing program XOP/Shadow

(Welnak et al., 1992). The focused beam profile at the

synchrotron radiation energy of 8 keV is shown in Fig. 5.

5. First X-ray crystallographic results

A number of native structures have been solved on the MX2

beamline, including a complex between human interleukin 22

and its receptor R1, solved at 1.9 Å resolution (PDB entry

3DLQ; Bleicher et al., 2008) and a double mutant of the
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Figure 5
Beam profile at the sample position. The experimentally determined spot
size (FWHM) at 8 keV is 0.17 � 0.53 mm (vertical � horizontal).

Figure 3
Blu-Ice graphical user interface. At the top the frames show the interface for controlling the mirror
angles and position and the monochromator. At the bottom the rocking curve of the
monochromator second crystal (left-hand side) and the results of a fluorescence scan (right-hand
side) are shown.

Figure 4
Photon flux and resolution of the MX2 beamline. (a) Experimentally
determined flux density as a function of energy at the sample position. (b)
KMnO4 ‘white line’ at 6539 eV.



human transthyretin solved at 1.38 Å resolution (PDB entry

3DGD). In the following sections we describe some examples

of protein structures solved using SAD and MAD techniques.

5.1. SAD phasing

5.1.1. Sulfur SAD phasing. A number of successful cases of

macromolecular phasing utilizing the weak anomalous signal

of intrinsic S atoms present in cysteine and methionine resi-

dues have been reported (for example, Pal et al., 2008; Wang et

al., 2006). This approach requires both a well diffracting

crystal and a stable source. To conduct the experiment, we

used a single native HEWL crystal for data collection

conducted at the MX2 wiggler beamline. A complete and

redundant data set was collected (see Table 1) and then

integrated and scaled using MOSFLM (Leslie, 1992) and

SCALA (Collaborative Computational Project, Number 4,

1994). SHELXD (Schneider & Sheldrick, 2002) was used to

find the weak anomalous scatterers truncating the resolution

at 1.9 Å. The best solution found after 1000 trials resulted in a

CC/CCweak of 32.99/16.84 and clear enantiomorph discrimi-

nation after phasing in SHELXE. After 50 cycles of model

building in ARP/wARP (Lamzin et al., 2001), 127 out of the

129 residues were built without human interference. The

entire process of data reduction, phasing and model building

took no more than 4 h. The built model (deposited in the PDB

with entry 3EXD), and representative example of both

anomalous and 2Fobs � Fcalc electron density maps are shown

in Fig. 6(a).

5.1.2. Quick cryo-soaking approach. A number of deriva-

tization techniques have been recently developed to solve the

structures, which cannot be solved by molecular replacement

methods. These techniques are particularly useful when MAD

experiments cannot be conducted or for crystals that do not

diffract at high resolution (Dauter et al., 2000; Nagem et al.,

2001; Banumathi et al., 2003; Girard et al., 2003; Xie et al.,

2004). One very successful technique implemented at the

LNLS is quick cryo-soaking, which takes advantage of the

introduction of a high concentration of anomalous scatterers

directly into the cryo-protecting solution prior to flash-cooling

of protein crystals for X-ray data collection (Dauter et al.,
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Table 1
First X-ray data sets collected at the LNLS MX2 beamline.

Values in parentheses refer to the highest resolution shell.

HEWL – native HEWL – Cs SAD – SeMet

Wavelength (Å) 1.46 1.46 0.9795
Space group P43212 P43212 P212121

Unit-cell parameters (Å) a = b = 78.68, c = 36.92 a = b = 78.31, c = 37.08 a = 78.95, b = 86.87, c = 132.42
�’ rotation (�) 1.00 1.00 0.7
Resolution range (Å) 55.64–1.35 (1.42–1.35) 55.38–1.60 (1.69–1.60) 53.45–1.99 (2.10–1.99)
Data collection time (s) 2.0 2.0 60.0
Total reflections 630496 (36088) 347542 (13295) 714735 (88974)
Unique reflections 25761 (3431) 15033 (1637) 60735 (8497)
Redundancy 24.5 23.1 (8.1) 6.1 (5.4)
Rmerge (%) 7.8 (71.9) 9.5 (61.5) 11.6 (37.9)
Rpim (%) 2.1 (32.9) 2.6 (32.9) 3.6 (12.7)
Completeness (%) 98.8 (92.3) 95.4 (73.7) 95.9 (94.0)
I/�(I) 31.1 (2.7) 26.6 (2.4) 19.3 (5.3)

Figure 6
(a) Crystal structure of HEWL automatically built by ARP/wARP after
phasing using the sulfur signal. The anomalous map is shown in orange
countered at 4� whereas the 2Fobs � Fcalc electron density map is shown
in blue contoured at 1.5�. (b) Electron density map (2Fobs � Fcalc)
calculated from SAD experimental phases of a Leptospira interrogans
putative lipoprotein crystal contoured at 1.2� (cyan). The quality of the
map allowed automatic building of most of the polypeptide chain (gray).
The figure was prepared using PYMOL (DeLano, 2002).



2000; Nagem et al., 2001, 2003, 2005). This allows heavy atom

(e.g. I, Cs, Gd) diffusion into the crystal lattice and their rapid

binding to the surface of macromolecules within it, enabling

sufficient phasing power to solve novel structures from typical

protein crystals (Nagem et al., 2002, 2004; Golubev et al., 2004;

Rojas et al., 2004; Krauchenco et al., 2004).

During commissioning of the MX2 beamline, we performed

phasing of test protein crystals using the quick cryo-soaking

approach. A single HEWL tetragonal crystal of typical size

100 mm was soaked in a mother liquor solution containing

0.5 M CsCl2 and 15% ethylene glycol for for 1 min. Experi-

mental parameters of the data set collected from the flash-

frozen crystal are shown in Table 1.

Two Cs sites were found using SHELXD after 1000 trials,

truncating the resolution at 2.2 Å. The best solution yielded a

CC/CCweak of 31.88/17.14 and a clear discrimination between

the enantiomorphs was achieved as well using SHELXE. The

improvements in the anomalous signal by the addition of the

anomalous scatterers during the cryo-soaking are readily

observed (see supplementary Fig. S11) with the increase in

the average anomalous signal, taken as h|F+| � |F�|i/hFi, from

0.08 for the native data set to 0.14 in the quick cryo-soaking

data set.

5.2. SAD and MAD phasing from selenomethionine-labeled
crystals

Selenomethionine-labeled crystals of a putative lipoprotein

from Leptospira interrogans were grown in 0.2 M LiSO4, 0.1 M

Tris-HCl pH 8.5 and 15% PEG 4000. Anomalous scattering

factors were derived from the emission fluorescence spectrum

of the crystal using the program CHOOCH (Evans & Pettifer,

2001). Then, diffraction data were collected at a single wave-

length (0.9795 Å) corresponding to the maximum of f 00.

Table 1 summarizes the data collection statistics. All 14

expected selenium atoms were located by the hybrid

substructure search method (Grosse-Kunstleve & Adams,

2003) and initial phasing was calculated using Phaser (McCoy

et al., 2007). Density modification was carried out using

RESOLVE (Terwilliger, 2003) which was also used to build

and refine a preliminary model. Further automatic model

building was carried out using ARP/wARP (Lamzin et al.,

2001). Fig. 6(b) shows the electron density map obtained from

experimental phases. The asymmetric unit is composed of two

monomers and the final refined model comprises 814 residues.

Refinement statistics and analysis of the structure were

recently published (Giuseppe et al., 2008) and atomic coordi-

nates were deposited in the PDB (ID 3BWS).

Multiwavelength anomalous diffraction data were collected

from selenomethionine-labeled crystals of a soluble Xantho-

monas axonopodis protein (Guzzo & Farah, 2009). A MAD

data set was collected at three different wavelengths for a

single crystal that diffracted to 1.85 Å. These data sets were

initially indexed in space group P6122, though symmetry was

reduced to P61 at a later stage during model refinement. All

expected selenium sites were found for the single monomer in

the P6122 asymmetric unit using SHELXD (Schneider &

Sheldrick, 2002). Se sites were refined using SHARP (La

Fortelle & Bricogne, 1997) which produced the first phase

estimates up to 1.9 Å. Phases were refined by density modi-

fication using the programs SOLOMON (Abrahams & Leslie,

1996) and DM (Cowtan, 1994). Automatic model building was

carried out with ARP/wARP (Lamzin et al., 2001). Structural

refinement of the atomic model of the two monomers in

the P61 asymmetric unit was performed using REFMAC

(Murshudov et al., 1997), CNS (Brünger et al., 1998) and

COOT (Emsley & Cowtan, 2004).

6. Conclusions and perspectives

MX2 is the first dedicated protein crystallography wiggler

beamline in Latin America suitable both for native and

anomalous data collection. Its technical parameters and

characteristics as well as the first X-ray diffraction data sets

collected at the beamline assure that it can be very useful for

macromolecular structure determination. The beamline will

provide an important technical support for rapidly growing

research in structural molecular biology in Brazil and other

Latin American countries. In the future both hardware and

software capabilities of the beamline will be extended by

installing a higher-flux fluorescence detector with better

energy resolution and allowing for better integration of the

software for beamline operation, data collection and data

processing. Furthermore, the feasibility of sample-changer

installation and remote data collection are currently being

studied. Experience with the beamline operation and data

collection at the first dedicated wiggler protein crystallography

beamline will be useful for the development and installation of

the ID macromolecular crystallography beamlines to follow.

One also could expect that MX2 capabilities for MAD data

collection will increase the number of novel structures solved

in this part of the world.
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