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RESUMO
BONALUMI, J.K.R. Estudos cristalográficos da enzima clorocatecol 1,2-dioxigenase de
Pseudomonas putida. 2010. 122f. Mestrado. Faculdade de Ciências Farmacêuticas de
Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2010.
O acúmulo de poluentes orgânicos persistentes é um dos principais problemas de
contaminação do meio ambiente em todo o mundo. As atividades industriais e os avanços
tecnológicos na maioria dos setores de produção contribuem com a crescente liberação de
compostos poluentes, altamente tóxicos, biocumulativos e resistentes à degradação física,
química, fotolítica e biológica. Esses poluentes são o resultado do uso indevido de pesticidas
de um modo geral, da subprodução não planejada de sintéticos tóxicos como dioxinas
policloradas e de uma lista enorme de atividades que promovem a combustão incompleta da
matéria orgânica e despejam no ambiente uma vasta quantidade de hidrocarbonetos
aromáticos persistentes. A biorremediação é uma estratégia biotecnológica que vem lançar luz
sobre as técnicas de revitalização de sítios contaminados. É baseada na utilização de
microorganismos, ou suas enzimas, para reduzir ou eliminar perigos ambientais
contaminantes em substâncias inertes, CO2 e água. As oxigenases são uma classe de enzimas
amplamente estudadas por suas propriedades catalíticas únicas, sendo a clorocatecol 1,2dioxigenase de Pseudomonas putida um interessante alvo biotecnológico para a
biorremediação devido a sua ampla especificidade a substratos aromáticos, aromáticos
halogenados e dialogenados altamente poluentes, biocumulativos e carcinogênicos. Nesse
trabalho, o protocolo de expressão heteróloga em E. coli foi implementado em nosso
laboratório e a purificação realizada em coluna de afinidade através do uso de resina de
quitina. Os cristais de cor marrom avermelhado da enzima clorocatecol 1,2-dioxigenase
Pseudomonas putida foram obtidos na presença de polietilenogligol e acetato de magnésio
durante o período de 10 dias, utilizando-se a técnica de difusão de vapor em gota sentada. A
estrutura cristalográfica da enzima Pp 1,2-CCD foi determinada através da utilização da
técnica MR-SAD, utilizando átomos de ferro, cofator da proteína, como agentes espalhadores
e as coordenadas da enzima 3-clorocatecol 1,2-dioxigenase de Rhodococcus opacus como
modelo de busca. O modelo final, contendo 3 moléculas na unidade assimétrica foi refinado a
3.4 Å de resolução. A enzima se enovela na forma dimérica (αβFe3+)2, e apresenta de um
modo geral, dois domínios catalíticos compostos de fitas-beta e uma região de loops e um
domínio de ligação composto por hélices formando um túnel hidrofóbico. Como a primeira
clorocatecol de bactérias gram-negativa a ser descrita para essa classe de enzimas, será
possível investigar as diferenças conformacionais que levam aos mecanismos de catálise,
amplo a diversos substratos, e avaliar características de seu funcionamento e ativação, como
uma importante ferramenta para validação do papel desta proteína dentro do processo de
biorremediação.

Palavras chave: Biorremediação, poluentes orgânicos persistentes, Pseudomonas putida,
clorocatecol 1,2-dioxigenase, cristalografia de proteínas.
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ABSTRACT
BONALUMI, J.K.R. Crystallographic studies of chlorocatechol 1,2-dioxygenase from
Pseudomonas putida. 2010. 122f. Mestrado. Faculdade de Ciências Farmacêuticas de
Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2010.
Accumulation of persistent organic pollutants is one of the most important environmental
problems worldwide. Industrial activities and technological advances contribute to the spread
of pollutants, highly toxic, bioaccumulative, and resistant to physical, chemical, photolytic
and biological degradation. The persistent organic pollutants are consequence of the
inappropriate use of pesticides, the production of toxic synthetic compounds such as
polychlorinated biphenyls and a large list of activities promote incomplete combustion of
which organic matter and release a large amount of persistent aromatic hydrocarbons to the
environment. Bioremediation is a biotechnogical strategy that has shed light on revitalization
techniques of contaminated sites. It is based on the application of microorganisms, or their
enzymes, to eliminate or reduce environmental contaminants into inert substances, CO2 and
water. The oxygenases are a class of largely studied enzymes due to their catalytic properties,
being chlorocatechol 1,2-dioxygenase from Pseudomonas putida an interesting
biotechnological target for bioremediation due to its specificity to a broad spectrum of highly
polluted aromatic substrates. In the present work, heterologous expression protocol has been
implemented in our laboratory and purification was performed by using affinity column in
chitin resin. Brown-reddish crystals of chlorocatechol 1,2-dioxygenase from Pseudomonas
putida were obtained in presence of polyethylene glycol (PEG) and magnesium acetate after
10 days, by utilizing vapor diffusion techniques in sitting drops. The crystallographic structure
of Pp 1,2-CCD has been solved by MR-SAD technique, using iron atoms, the enzyme
cofactor, as scattering centers and the coordinates of 3- chlorocatechol 1,2-dioxygenase of
Rhodococcus opacus as the search model. The final model, containing three molecules in the
asymmetric unit, has been refined up to 3.4 Å resolution. The enzyme folds in the dimeric
form (αβFe3+)2, and shows two catalytic domains composed of -strands and a loop region,
and a helical domain that pack together forming a hydrophobic channel. As being the first
member of the chlorocatechol dioxygenase family of enzymes from a gram-negative bacteria
to be solved, it will be possible to explore the crystallographic structure of chlorocatechol 1,2dioxygenase from Pseudomonas putida in order to investigate the conformational differences
that explain its mechanism of action, on a broad spectrum of substrates, and evaluate the
functional features, as an important tool to validate the role of this enzyme in the
bioremediation process.

Keywords: Bioremediation, persistent organic pollutants,
chlorocatechol 1,2-dioxygenase, protein crystallography.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 Biorremediação
Os processos de industrialização e o avanço nas técnicas de agricultura, extração e
utilização dos recursos naturais, consequência da alta demanda tecnológica e industrial
ocasionada pelo grande crescimento da população, culminaram em um extensivo acúmulo de
poluentes orgânicos no meio ambiente. Devido às estruturas químicas cíclicas ou aromáticas
que lhes conferem alta estabilidade, tais poluentes apresentam alta toxicidade e resistem à
oxidação química, fotolítica e a degradação biológica permanecendo no meio. Sendo
lipossolúveis em membranas celulares, quando em contato com organismos vivos são
rapidamente absorvidos pela pele, por via oral ou inalação (JACQUES et al., 2007) com
subseqüente deposição nos tecidos adiposos (ZHANG et al., 2009) desregulando, assim, os
sistemas reprodutivo, imunológico e endócrino, sendo também apontados como
carcinogênicos (GHOSAL et al., 1985; COLBORN; SMOLEN, 1996; ELCI; AKPINARELCI, 2009).
Esses compostos, formados basicamente por átomos de carbono organizados em
estruturas cíclicas ou aromáticas, podem conter átomos de hidrogênio substituídos por
halogênios, mais comumente o cloro ou bromo, comumente chamados de poluentes orgânicos
persistentes (figura 1.1). Esse tipo de arranjo possibilita às moléculas, além da estabilidade e
conseqüente persistência no meio ambiente, adsorção a sedimentos e capacidade
bioacumulativa.

Figura 1.1 – Estruturas químicas de POPs e HAPs. Fonte: Pubchem (http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov).

Dentre os vários poluentes orgânicos persistentes, os hidrocarbonetos aromáticos
policíclicos (HAPs) têm sido considerados um dos mais agressivos poluentes da atualidade
(READMAN et al., 2002) principalmente porque o seu metabolismo gera compostos epóxidos
com propriedades carcinogênicas e mutagênicas (SAMANTA et al., 2002). Os HAPs são
produzidos naturalmente através da combustão incompleta de matéria orgânica, de incêndios
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em florestas e pastagens e erupções vulcânicas, porém, ocorrem principalmente como
consequência das atividades antropogênicas tais como: queima de combustíveis fósseis,
incineração de resíduos sólidos urbanos, processos industriais na produção de corantes, fibras
sintéticas, produção de carvão vegetal, extração e gaseificação do carvão mineral e aos
processos de extração, transporte, refinamento, transformação e utilização do petróleo e seus
derivados (HARITASHI; KAUSHIK, 2009; BAMFORTH; SINGLETON, 2005).
Devido à possibilidade de fusão de um número variável de anéis e das várias posições
em que estes anéis podem se ligar entre si, há atualmente mais de 100 HAPs reconhecidos
pela União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) (VERSCHUEREN, 2001),
dentre os quais 16 são considerados mais relevantes devido as suas propriedades físicoquímicas e toxicológicas e à sua relevância na indústria e impacto ambiental conhecidos:
acenaftaleno,

acenaftileno,

benzo(b)fluoranteno,

antraceno,

benzo(k)fluoranteno,

benzo(a)antraceno,

benzo(a)pireno,

benzo(g,h,i)pireleno,

criseno,

dibenzeno(a,h)antraceno, fenantreno, fluoranteno, fluoreno, indeno (1,2,3-c,d)pireno,
naftaleno e pireno (figura 1.2).

Figura 1.2 – Estruturas químicas e propriedades físicas de alguns HAPs. Adaptada de Cerniglia, 1992.
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No meio ambiente os HAPs podem sofrer volatilização, foto-oxidação, oxidação
química, adsorção nas partículas do solo, lixiviação e degradação microbiana (WILD;
JONES, 1995). Assim, os perigos associados a esses compostos podem, em teoria, ser
contornados pelo uso de métodos convencionais de tratamento de áreas contaminadas. Tais
métodos envolvem a remoção, alteração e isolamento do poluente ou a escavação do solo
contaminado e sua incineração ou confinamento, porém, além de apresentarem alto custo,
muitas vezes transferem o poluente de uma fase à outra (HARISTASH; KAUSHIK, 2009). A
fim de transpor as dificuldades de aplicação da metodologia convencional para tratamento de
sítios contaminados, inúmeros esforços têm sido feitos para a obtenção de técnicas mais
eficientes de descontaminação.
Uma estratégia biotecnológica eficaz para a eliminação desses compostos se baseia na
utilização de microorganismos, naturais ou geneticamente modificados, podendo transformar
contaminantes em substâncias inertes, CO2 e água. (MILLER; POINDEXTER, 1994). Esse
procedimento, chamado de biorremediação, é definido pela Academia Americana de
Microbiologia como "o uso de organismos vivos, ou suas enzimas, para reduzir ou eliminar
perigos ambientais resultantes da acumulação de produtos químicos tóxicos ou outros
resíduos perigosos" (GIBSON; SAYLER, 1992). Além de ser um processo natural alternativo
aos métodos convencionais (AGBIOTECH, 1991) a biorremediação já é uma estratégia
biotecnológica que vem sido utilizada há vários anos em diferentes países e apresenta maior
eficiência na remoção dos contaminantes do que as técnicas físicas e químicas (JACQUES et
al., 2007).
O sucesso da biorremediação depende de fatores ambientais como o tipo de
microorganismo e a natureza estrutural e química do composto a ser degradado, de modo que
tanto bactérias como fungos têm sido extensivamente avaliados quanto a sua habilidade em
degradar esses xenobióticos (HARITASH; KAUSHIK, 2009). Em especial, os HAPs podem
ser degradados por algas, fungos e bactérias através de mecanismos que envolvem a quebra
sistemática desses compostos orgânicos em metabólitos menos complexos.
Há essencialmente três diferentes mecanismos de metabolização aeróbica dos HAPs
por microorganismos (figura 1.3). A base destes mecanismos se baseia na oxidação do anel
aromático, seguido de uma quebra sistemática destes compostos em metabólitos de HAPs e
ou dióxido de carbono.
Existem dois processos principais de metabolismo de HAPs por fungos, mediados por
fungos lignolíticos (figura 1.3a) e não lignolíticos (figura 1.3b). O primeiro passo no
metabolismo de HAPs por fungos não lignolíticos depende da oxidação do anel aromático por
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uma reação catalisada pela enzima citocromo P450 monooxigenase. O produto da catálise,
óxido de areno, é então hidratado via uma reação catalisada pela enzima epóxido-hidratase
levando a formação de uma molécula de trans-diidrodiol. Além disso, derivados de fenóis
podem ser produzidos a partir dos óxidos de areno por reações não enzimáticas, que podem
atuar como substratos para subseqüentes processos de metilação, sulfonação ou conjugação
com glicose, xilose ou ácido glucorônico.

Figura 1.3 – Mecanismos de degradação metabólica de HAPs por diferentes microorganismos. Adaptada de
Bamforth; Singleton, 2005.

Chrysosporium pannorum, Cunnighamella elegans e Aspergillus niger são exemplos
de fungos não lignolíticos que utilizam caminho oxidativo mediado pela enzima P 450
monooxigenase.

Embora a maioria dos fungos não lignolíticos não sejam capazes de

completar o processo de degradação de HAPs, os compostos derivados do processo de
metabolização dos HAPs por estes microorganismos são usualmente menos tóxicos e mais
solúveis.
Já no processo de degradação por fungos lignolíticos como Phanerochaete
chrysosporium e Pleurotus ostheattes, caracterizados por expressarem enzimas lignolíticas
envolvidas na oxidação da lignina presente na madeira e outras matérias orgânicas, a oxidação
dos HAPs pode ser catalisada pelas enzimas lignina e manganês peroxidase, além das lacases.
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Os produtos da reação de oxidação de HAPs são HAP-quinonas com a subseqüente fissão do
anel. Estudos de degradação de HAPs por fungos lignolíticos mostram a combinação de
enzimas lignolíticas, citocromo P450 monooxigenases e epóxido hidrolases que resultam na
completa mineralização do composto.
Bactérias pertencentes aos gêneros Pseudomonas, Aeromonas, Beijerinckia,
Flavobacterium,

Nocardia,

Corynebacterium,

Sphingomonas,

Mycobacterium,

Stenotrophomonas, Paracoccus, Burkholderia, Microbacterium, Gordonia entre outras, são as
mais extensivamente estudadas para aplicação no processo de biorremediação (CERNIGLIA,
1992).
No caso de bactérias, o principal mecanismo utilizado para o metabolismo de HAPs se
inicia com a oxidação do anel benzênico através da ação de enzimas dioxigenases levando a
formação de compostos cis-diidrióis (figura 1.3c). Essas moléculas de diidrodióis sofrem a
ação das desidrogenases levando a formação de compostos diidroxilados, como catecol,
protocatecuato ou o gentisato, intermediários centrais da via de degradação dos HAPs. Nesta
etapa atuam as enzimas de fissão que converterão os intermediários centrais em compostos
que possam ser utilizados nas vias comuns de geração de carbono e energia da bactéria. Nesse
contexto, o metabolismo de HAPs por bactérias é o foco central desse trabalho.

1.2 Oxigenases
As oxigenases são enzimas encontradas em várias vias catabólicas de bactérias no
ciclo do carbono, e em mamíferos, na hidroxilação de esteróides, na síntese de
neurotransmissores e na desintoxicação de compostos nocivos (HARAYAMA et al., 1992).
Em bactérias, possuem uma função essencial na degradação de compostos aromáticos
tóxicos via incorporação de átomos do oxigênio molecular (O2). O início da degradação
desses compostos se dá de duas diferentes formas, ou pela hidroxilação do anel aromático ou
por catalisar a reação de fissão do anel (HARAYAMA; TIMMIS, 1989).
Existem duas classes de enzimas oxigenases que operam na catálise de compostos
aromáticos, as monooxigenases e as dioxigenases. Nas reações catalisadas pelas
monooxigenases, apenas um átomo de oxigênio é transferido ao substrato, enquanto que o
segundo átomo é reduzido à água ou pelo próprio substrato ou por um co-substrato redutor
(H2X) (figura 1.4).
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1

monooxigenase

SUBSTRATO

SUBSTRATO

O + H2O

SUBSTRATO

O + H2O + X

O2

2

SUBSTRATO

+ H2X

monooxigenase
O2

Figura 1.4 – Esquema dos mecanismos de redução do substrato catalisado por uma monooxigenase. 1) Reação
de redução do segundo átomo de oxigênio molecular mediado pelo próprio substrato; 2)Reação de redução do
segundo átomo de oxigênio molecular mediado por um co-substrato redutor.

A classificação das diferentes monooxigenases depende do tipo de substrato ou cosubstrato que doará o hidrogênio utilizado na reação de oxidação, podendo ser alcanos,
polialcanos, alcenos, polialcenos, hidrocarbonetos de anéis aromáticos, ácidos graxos entre
outros (www.nlm.nih.gov/nlmhome.html).
Já as dioxigenases catalisam a incorporação dos dois átomos do oxigênio molecular
(O2) em substratos e são divididas em dioxigenases de anéis aromáticos e dioxigenases que
clivam anéis aromáticos (HARAYAMA et al., 1992). As dioxigenases de anéis aromáticos
catalisam a diidroxilação do anel pela incorporação de átomos do O2 e conseqüente formação
de duas hidroxilas (OH) em substratos aromáticos, formando compostos cis-dióis, utilizando
uma molécula de NAD(P)H como doadora de elétrons (figura 1.5).
DIOXIGENASE DE ANEL AROMÁTICO
R

R

OH
+ NADH + H+

dioxigenase

+ NAD+

O2
OH

Figura 1.5 - Esquema da reação catalisada pela dioxigenase de anéis aromáticos. Redução do substrato em um
intermediário comum a rota catabólica.

As dioxigenases que clivam anéis aromáticos catalisam a adição de dois átomos de
oxigênio em seus substratos, resultando na clivagem do anel. Segundo a posição de clivagem,
as enzimas em questão, podem ser divididas em duas classes: intradióis, que utilizam Fe3+ não
hémico para clivar a ligação carbono-carbono entre os grupos hidroxilas do anel através da
inserção de uma molécula de oxigênio, originando o cis-muconato como produto (figura 1.6);
e extradióis, utilizando Fe2+ não hémico ou outro íon metálico bivalente para operar a
clivagem na posição meta para as hidroxilas originando o semi-aldeído 2-hidroximucônico
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(HARAYAMA et al., 1992; BAMFORTH; SINGLETON, 2005) (figura 1.6).
DIOXIGENASE QUE CLIVA ANEL AROMÁTICO
OH

1

Dioxigenase
intradiol

COOH

O2

COOH

OH
OH

2

Dioxigenase
extradiol
O2

OH

OH

COOH
CHO

Figura 1.6 - Reação de clivagem do anel da molécula de catecol. 1) Posição orto: formação de cis-muconato.
2)Posição meta: formação de semialdeído 2-hidroximucônico.

Ambos os tipos de enzimas, monooxigenases e dioxigenases, requerem cofatores
capazes de ativar o O2 em formas altamente reativas como radicais hidroxila ou estado de
singleto, já que este não é reativo no seu estado fundamental; além disso, as reações
combinadas entre o dioxigênio paramagnético (dois spins eletrônicos desemparelhados) e os
carbonos nos compostos orgânicos (estado de singleto) são spin-proibidas (HARAYAMA et
al., 1992). Metais de transição, como o ferro, são utilizados em muitas oxigenases, na forma
Fe2+ ou Fe3+ não hémico e sem enxofre. Em alguns casos, são utilizados metais como
manganês, cobre e cobalto; outros cofatores também são encontrados como flavinas ou
pteridinas (nas monooxigenases) e um centro [2Fe-2S] do tipo Rieske (dioxigenase de anel
aromático do tipo hidroxilase) (HARAYAMA et al., 1992).
As dioxigenases têm papel importante no processo de degradação de HAPs. A ação
das dioxigenases de anéis aromáticos promove a diidroxilação do composto que por
consequência será clivado pelas dioxigenases que clivam anéis aromáticos transformando os
substratos iniciais em intermediários comuns às rotas metabólicas de quase todas as vias
bacterianas para obtenção de energia.
1.2.1 Dioxigenases de clivagem intradiol
As enzimas dioxigenases da classe intradiol catalisam as reações de clivagem do anel
aromático de subprodutos da catálise de HAP por outras enzimas da via degradativa da
bactéria (figura 1.3c), transformando metabólitos de HAPs em compostos que poderão ser
utilizados como fonte de carbono e energia.
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As dioxigenases da classe intradiol compartilham baixa identidade sequencial e são
estruturalmente distintas, o que permite a classificação em duas famílias: catecol 1,2dioxigenase (1,2-CTDs) e protocatecuato 3,4-dioxigenase (3,4-PCDs) (HARAYAMA et al.,
1992), onde a característica comum em ambas as famílias que é a presença de um íon férrico
(Fe3+) não heme e sem enxofre como cofator (HARAYAMA et al., 1992; VETTING;
OHLENDORF, 2000) (figura 1.7).

Figura 1.7 – Sobreposição dos monômeros das estruturas cristalográficas das enzimas protocatecuato 3,4dioxigenase de Acinetobacter sp.em rosa e catecol 1,2-dioxigenase Acinetobacter calcoaceticus em azul.O íon
férrico, comum às duas enzimas é representado por uma esfera em amarelo.

As enzimas 3,4-PCDs são específicas a hidroxibenzoatos e caracterizadas por grandes
complexos oligoméricos podendo conter de 2 (αβFe3+)2 a 12 (αβFe3+)12 protômeros. (figura
1.9). As estruturas cristalográficas da 3,4-PCDs são conhecidas para os organismos
Pseudomonas aeruginosa (OHLENDORF et al., 1987), Acinetobacter sp. ADP1 (VETTING,
1994) e Pseudomonas putida (ORVILLE et al., 1997) e revelam a formação de heterodímeros
formados por protômeros que consistem de uma subunidade α e uma subunidade β (figura
1.9). A subunidade β de cada protômero consiste em um núcleo de folhas β formando um
sanduíche enquanto que as subunidades α se projetam para fora, inserindo seu N-terminal
entre a região de alça e β-sanduíche. O domínio catalítico é localizado na interface αβ
coordenado por duas histidinas e duas tirosinas em uma geometria trigonal bipiramidal
(OHLENDORF et al., 1987; VETTING et al., 1994) (figura 1.8).
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Figura 1.8 – Esquema da coordenação His2Tyr2 do íon ferro no sítio catalítico.

Figura 1.9 - Estrutura tridimensional da enzima protocatecuato 3,4-dioxigenase de Pseudomonas putida. A
enzima é formada por 12 protômeros. PDB: 1PCD. Em amarelo: subunidades α, em rosa: subunidades β e em
cinza estão representados os cofatores Fe3+.

As 1,2-CTDs são homodiméricas, [ Fe3+]2, com subunidades idênticas ou muito
similares, e compreendem enzimas com especificidade por diferentes substratos. As enzimas
que utilizam catecol, catecol alquilado e hidroxiquinol, são denominadas enzimas do tipo I.
As que utilizam clorocatecóis e derivados halogenados como substrato são denominadas
enzimas do tipo II (HARAYAMA et al., 1992). A estrutura da enzima catecol 1,2-dioxigenase
de Acinetobacter calcoaceticus ADP1 foi a primeira a ser descrita para um membro da família
1,2-CTD. A estrutura desta enzima difere consideravelmente das estruturas das 3,4-PCDs. O
enovelamento global de cada monômero consiste em um domínio catalítico composto de
fitas- β e um domínio de ligação hidrofóbico composto de várias hélices-α e localizado no
centro da molécula (figura 1.10). Duas moléculas de fosfolipídio estão localizadas dentro do
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canal formado pela interface entre os dois monômeros (figura 1.10). Cada subunidade contém
um sítio catalítico com Fe3+ acessível ao substrato.

Figura 1.10 - Estrutura dimérica (αFe3+)2 da dioxigenase Ac_CTD. Na figura, pode ser vista a localização dos
domínios catalíticos e de ligação, bem como a entrada de acesso aos sítios ativos com o cofator ferro
representado por uma esfera. PDB: 1DLM.

Muitas destas enzimas já foram caracterizadas extensivamente em termos de
propriedades bioquímicas, espectroscópicas, cinéticas e estruturais (BRODERICK; O’
HALLORAN, 1991; HARAYAMA et al., 1992; VETTING; OHLENDORF, 2000; ARAÚJO
et al., 2000; FERRARONI et al., 2004, 2006; CITADINI et al., 2005; MATERA et al., 2010;
MELO et al., 2010).
Recentemente, estudos realizados com a determinação da estrutura da enzima 4clorocatecol 1,2-dioxigenase de Rhodococcus opacus (FERRARONI et al., 2004) revelaram
que assim como as 1,2-CTD, as clorocatecóis são homodímeros onde cada monômero é
formado por um domínio catalítico composto de uma série de fitas- β enoveladas em um
motivo β-sanduíche e um domínio helicoidal que participa da interface dimérica (figura 1.11).
O íon Fe3+ está posicionado em uma região estruturalmente desordenada de cada monômero
que compreende a região de ligação entre os motivos helicoidal e de fitas-β e se encontra
ligado à enzima pela típica coordenação His2Tyr2 (figura 1.8).
Na interface dimérica é encontrada uma região hidrofóbica onde são descritas duas
moléculas de fosfolipídio (FERRARONI et al., 2006). Atualmente há duas enzimas descritas
para essa classe, 3-clorocatecol 1,2-dioxigenase e 4-clorocatecol 1,2-dioxigenase de
Rhodococcus opacus (FERRARONI et al., 2004; 2006). Estudos espectroscópicos realizados
por Citadini e colaboradores sugerem que os fosfolipídios funcionem como moduladores da
atividade enzimática, inibindo-a quando ligados. Entretanto, de acordo com Ferraroni (2006),
a enzima Rho_3CCD e outras similares mostraram atividade regular mesmo sempre contendo
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o lipídio (VETTING; OHLENDORF, 2000; FERRARONI et al., 2004; EARHART et al.,
2005).

Figura 1.11 - Estrutura tridimensional da enzima 4-clorocatecol 1,2-dioxigenase de Rhodococcus opacus 1CP
(Ferraroni et al., 2004, PDB: 1S9A). O dímero é formado por duas subunidades iguais em que cada monômero é
composto de um domínio catalítico composto de uma série de fitas-β enoveladas em um motivo β-sanduíche
(roxo) e um domínio helicoidal que participa da interface dimérica (rosa). O íon Fe 3+ (em amarelo) está
posicionado em uma região estruturalmente desordenada do monômero coordenado pelos resíduos Tyr(134),
Tyr(169), His(194) e His(196) que compreendem a região de ligação entre os motivos helicoidal e de fitas-β.

Comparando as duas clorocatecóis resolvidas, apenas três aminoácidos presentes no
sítio de interação ao substrato são alterados: Val52(Ala52), Tyr77(Phe77) e Ala218(Cys218)
para Rho_3CCD/(Rho_4CCD). Segundo Ferraroni e colaboradores, estas mutações
associadas a pequenas variações conformacionais observadas para resíduos conservados do
sítio ativo são suficientes para conferir às enzimas diferenças em especificidade com relação
aos seus substratos. Por exemplo, Rho_3CCD é capaz de catalisar a abertura de uma
variedade de derivados de 3-catecóis, e embora mostre maior afinidade por 3-clorocatecóis,
ainda é capaz de catalisar estruturas do tipo 4-clorocatecóis. Já a Rho_4CCD é muito mais
específica para derivados de 4-clorocatecóis, demonstrando baixa afinidade para 3clorocatecóis.

1.3 Clorocatecol 1,2 dioxigenase de Pseudomonas putida
Bactérias do gênero Pseudomonas têm sido amplamente estudadas pela sua habilidade
de crescer em diferentes sítios de contaminação por HAPs (CERNIGLIA, 1992), HAPs
nitrados e clorados (WANG et al., 2009; XIAO et al., 2006; BRODERICK; O’HALLORAN,
1991) e dioxinas (FIELD; SIERRA-ALVAREZ, 2008) como por exemplo as bactérias da
espécie Pseudomonas putida. Sua via de degradação de HAPs e HAPs halogenados tem sido
estudada e os genes responsáveis por caracterizar essa habilidade, descritos.
Interessantemente, a enzima clorocatecol 1,2-dioxigenase possui ampla especificidade a

12

Introdução

diferentes substratos halogenados e dialogenados tais como catecol, 3-clorocatecol, 4clorocatecol,

4-fluorcatecol,

4-bromocatecol,

3,5-diclorocatecol,

3,5-dibromocatecol,

tetraclorocatecol, protocatecuato, 3-metilcatecol, 4-metilcatecol, 3-metoxicatecol e 4nitrocatecol (BRODERICK; O’HALLORAN, 1991). O maior interesse em elucidar o
mecanismo enzimático das dioxigenases intradiol do tipo II é devido ao seu alto potencial
biotecnológico na biorremediação.
Um alinhamento sequencial múltiplo entre a clorocatecol 1,2-dioxigenase de P. putida
(Pp_CCD), catecol 1,2-dioxigenase de Acinetobacter calcoaceticus (Ac_CTD), catecol 1,2dioxigenase de Pseudomonas arvilla (Pa_CTD), catecol 1,2-dioxigenase (Rho_CTD), 3clorocatecol 1,2-dioxigenase (Rho_3CCD) e 4-clorocatecol 1,2-dioxigenase (Rho_4CCD) de
Rhodococcus opacus (VETTING; OHLENDORF, 2000; MATERA et al., 2010;
FERRARONI et al., 2004, 2006), indica que Pp 1,2-CCD divide aproximadamente 39.8 e
38.1 % de identidade sequencial contra Rho_3CCD e Rho_4CCD, 33.5 %, 30.7% e 36.9%
contra a Ac_CTD, Pa_CTD e Rho_CTD, respectivamente (figura 1.12).
Pode-se notar que apesar da baixa identidade sequencial, os principais resíduos
participantes no sítio catalítico são conservados em todas as CTDs compartilhando poucas
diferenças. Tais mutações podem ser a chave para o entendimento das diferenças nas
propriedades catalíticas da CCD e as demais dioxigenases indicando uma mudança
fundamental no bolso que contém o sítio ativo da CCD e onde está localizado o íon Fe3+.
Deve-se supor que o sítio de ligação do substrato das clorocatecol 1,2-dioxigenases
deva apresentar as características estéricas e eletrônicas compatíveis com a acomodação de
átomos de halogênios do substrato. Isto também foi sugerido por Bhat e colaboradores a partir
de resultados obtidos com a 3,5-diclorocatecol 1,2-dioxigenase de Pseudomonas cepacia
(BHAT et al., 1993). Em ligações não totalmente covalentes ou iônicas de Cl em proteínas,
observa-se distâncias interatômicas típicas, indicando que o bolsão de ligação deste átomo
deve ser amplo o bastante para permitir seu ajuste. Este bolsão poderia, assim, acomodar
outros substituintes hidrofóbicos, como o grupo metil em metilcatecol. Já nas catecol 1,2dioxigenases, o seu sítio ativo não estaria seletivamente adaptado à ligação de halogênios,
sendo, portanto, mais compacto e inacessível.
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Figura 1.12 - Alinhamento múltiplo entre catecol 1,2-dioxigenase de Acinetobacter calcoaceticus (Ac_CTD),
catecol 1,2-dioxigenase de Pseudomonas arvilla (Pa_CTD), catecol 1,2-dioxigenase de Rhodococcus opacus
(Rho_CTD), 4-clorocatecol 1,2-dioxigenase (Rho_4CCD) e 3-clorocatecol 1,2-dioxigenase(Rho_3CCD) de
Rhodococcus opacus e clorocatecol 1,2-dioxigenase de P. putida (Pp_CCD). Em azul, os resíduos (Tyr130,
Tyr164, His188 e His190 tendo por referência Pp_CCD) que coordenam o íon férrico. Em rosa, os resíduos do
sítio ativo, e indicados por triângulos, os resíduos para que mostram a diferença no sítio ativo entre as CCDs e
as CTDs.

Estudos anteriores apontam uma estequiometria inesperada de 1 ferro/homodímero (α2
Fe3+) para Pp 1,2-CCD em contraste de 1 ferro/αβ-heterodímero ou 2 ferros/αα-homodímero
descritas para a maioria das CTDs estudadas (BRODERICK; O’HALLORAN, 1991). Esse
tipo de estequiometria foi relatado também em duas isoenzimas de CTD de Pseudomonas
arvilla C-1 (NAKAI et al., 1990) e em CTD de Rhizobium leguminosarum biovar viceae
USDA 2370 (CHEN; LOVEL, 1990). Duas possibilidades foram levantadas por Broderick, a
primeira é de que outro íon como manganês ou zinco estivesse no lugar de um dos ferros e a
segunda é que o ferro pudesse estar na interface do homodímero conectando os dois
monômeros. Embora esse resultado seja mais uma evidência da diferença de especificidade
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aos substratos, um estudo comparativo da sequência de aminoácidos para as dioxigenases
intradióis não permite detalhar as bases estruturais que pudessem explicar a presença de
apenas um átomo de ferro por dímero. Além disso, uma análise preliminar da estrutura da Pp
1,2-CCD através da comparação entre as estruturas primárias de membros da família 1,2CCD com estrutura resolvida (figura 1.12) não identifica nenhuma substituição significativa
nos resíduos do sítio ativo que pudesse ser uma forte evidência da diferença de especificidade
ao substrato observada para esta classe de proteínas.
Estudos recentes, feitos por análise baseada no orbital molecular – QSAR realizados
para catecol 1,2-dioxigenase de Rhodococcus opacus, mostraram que para substratos que não
apresentaram impedimento estérico como catecol, 3-clorocatecol, 4-clorocatecol, 3metilcatecol, 4-metilcatecol e piragol, a reatividade nucleofílica contribui para as diferenças
nas taxas de conversão dos diferentes derivados de catecol, sugerindo que o mecanismo
limitante da taxa de conversão durante a reação seja dominado pela reatividade nucleofílica
do substrato. Quando a eletronegatividade não está correlacionada, o efeito estérico fica
evidente como já mostrado em estudos anteriores (MATERA et al., 2010).
Estas análises iniciais sugerem que além de mudanças pontuais observadas no sítio
catalítico, outras diferenças conformacionais, compatíveis com a baixa identidade sequencial
observada para esta classe de enzimas, podem ser importantes para entender a diferença de
especificidade entre enzimas desta classe.
Dentro desse contexto, o presente projeto foca a determinação da estrutura
cristalográfica da enzima clorocatecol 1,2-dioxigenase da bactéria Pseudomonas putida.
Nosso interesse é utilizar as bases estruturais, química e estérica da enzima Pp 1,2-CCD
combinando com os dados bioquímicos e espectroscópicos para fundamentar as diferenças de
especificidade com relação a seus ligantes.
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2. OBJETIVOS
O presente projeto tem por objetivo principal a determinação da estrutura
cristalográfica da enzima clorocatecol 1,2-dioxigenase da bactéria Pseudomonas putida (Pp
1,2-CCD). Pretendemos, com o mapeamento estrutural da enzima tanto na forma apo como
em complexo com diferentes ligantes, estabelecer a correlação entre a estrutura da proteína de
interesse e sua função catalítica como uma importante ferramenta para validação do papel
dessa proteína dentro do processo de biorremediação. As etapas necessárias para a realização
do presente projeto podem ser resumidas como segue:
 Expressão heteróloga e purificação da enzima Pp 1,2-CCD;
 Cristalização da enzima;
 Coleta e processamento de dados, através da difração de raios X;
 Resolução da estrutura cristalográfica;
 Refinamento do modelo inicial;
 Validação da estrutura;
 Estudos de correlação entre estrutura e função.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
O gene clcA (7474 pb), acesso no GenBank CAE92861.1, foi clonado no vetor
PTYB2 (New England Biolabs Inc.) resultando na construção denominada pTYBCLCA
utilizada para expressão heteróloga da proteína clorocatecol 1,2-dioxigenase de Pseudomonas
putida em Escherichia coli. Essa construção, gentilmente cedida pela Profa. Dra. Ana Paula
Ulian de Araújo do Grupo de Biofísica Molecular do Instituto de São Carlos – USP, permite a
expressão da proteína de interesse em fusão com um segmento protéico denominado inteína
seguido de um domínio de ligação à quitina (“Chitin Binding Domain”- CBD) (figura 3.1).
Nesse sistema, o domínio de ligação à quitina, construído com base na sequência de Bacilus
circulans, se encontra na extremidade C-terminal e é utilizado como cauda para os
experimentos de purificação por cromatografia de afinidade à resina de quitina.
Uma vez que a proteína de interesse foi isolada, o fragmento protéico de inteína,
modificado do elemento de “splicing” protéico encontrado em Saccharomyces cerevisae, foi
ativado a sofrer auto clivagem no N-terminal desse fragmento, separando assim a proteína de
interesse do domínio de fusão.
O processo de auto clivagem pode ser induzido na presença de agentes redutores DTT,
β-mercaptoetanol ou cisteínas livres em um intervalo amplo de pH, favorecido à baixas
temperaturas.

CCD ~ 30 kDa

inteína 51 kDa

CBD 5 kDa

Figura 3.1 – Representação esquemática da construção de Pp 1,2-CCD fusionada a cauda de inteína unida ao
domínio de ligação à quitina. Em azul: representação da enzima clorocatecol 1,2-dioxigenase de Pseudomonas
putida; em ciano: representação da cauda de inteína e em amarelo: representação do domínio de ligação à
quitina.

3.1 Transformação e plaqueamento
Cepas BL21(DE3) de Escherichia coli previamente competentes segundo protocolo
proposto por Ausubel (1995) foram transformadas com o plasmídeo de interesse por meio de
choque térmico (SAMBROOK et al., 1989). As bactérias previamente armazenadas a -80 °C
foram mantidas em gelo por 15 minutos para descongelar. Em seguida, aproximadamente
18,2 ng/ml de DNA foram adicionados em 50 µl da suspensão de bactérias competentes e
gentilmente homogeneizados. A mistura foi incubada em gelo durante 30 minutos, seguido de
choque térmico a 42 °C por 2 minutos exatos. Após, as bactérias foram mantidas em gelo por
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5 minutos e adicionados 250 µl de meio de cultura Luria Bertani (LB); a suspensão foi
colocada sob agitação de 225 rpm à 37 °C por 1 hora.
Após o tempo de agitação, 50 µl das células foram semeadas em meio LB sólido,
preparado em uma placa de Petri, previamente homogeneizado com 100 µg/ml do antibiótico
ampicilina. As placas foram incubadas em uma estufa bacteriológica com temperatura
constante a 37 °C durante 16 horas. Uma colônia foi selecionada e utilizada na preparação de
pré-inóculo e material estoque em glicerol 8%, necessários para as etapas subseqüentes.

3.2 Expressão
O pré-inóculo foi preparado a partir de uma colônia ou uma alíquota do estoque de
bactérias mantidas em glicerol em meio de cultura LB acrescido de 100 µg/ml de ampicilina;
e colocado sob agitação de 250 rpm em temperatura constante de 37 ºC durante 16 h. O préinóculo (20 ml) foi então inoculado em 1 litro de meio de cultura LB acrescido de 0,31 mM
de sulfato ferroso heptaidratado - FeSO4.7H2O. As células foram mantidas durante 2 h sob
agitação de 250 rpm a 37 ºC, tempo suficiente para atingirem densidade óptica a 600 nm de
D.O.600nm = 0,6. Em seguida, a expressão da enzima alvo foi induzida pela adição de agente
indutor IPTG 0,5 mM por 5 h a 22 °C, 250 rpm. A cultura foi então dividida em seis partes,
centrifugada a 6800 g por 10 minutos a 4 °C e o sobrenadante descartado. As células foram
armazenadas a - 20 °C.

3.3 Purificação
A etapa de purificação da proteína de interesse foi iniciada pelo descongelamento das
células em gelo, no qual foram ressuspendidas na proporção de 0,34g/ml em solução tampão
contendo 20 mM Tris, 500 mM NaCl pH 8,0 e 0,5 mM de agente inibidor de proteases
fluoreto de fenilmetilsulfonil (PMSF). A lise celular foi induzida por sonicação (9 W) sendo o
procedimento repetido 15 vezes em pulsos de 30s com intervalos de descanso de 60s. Após
esse processo, a amostra foi centrifugada por 30 minutos a 16000 g e 4 °C para separar o
material solúvel de debris celulares. O sobrenadante, contendo a proteína de interesse, foi
aplicado em uma coluna cromatográfica (C10/10, GE Healthcare) previamente empacotada
com a resina de quitina (Biolabs). Os experimentos de purificação foram realizados no
sistema de cromatografia líquida Äkta prime

TM

(GE Healthcare) e monitorados por

eletroforese em gel de poliacrilamida 12% na presença de detergente dodecil sulfato de sódio
(SDS-PAGE).
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3.3.1 Cromatografia por afinidade à quitina
O método cromatográfico de afinidade por quitina utilizado neste projeto foi proposto
por Chong, (1997) e se baseia na clonagem da proteína alvo em fusão com uma cauda
composta pelo domínio de inteína seguida por um domínio de ligação à quitina CBD (Chitin
binding domain). A inteína é um segmento protéico interno no processo de splicing pós
translacional que pode catalisar sua própria excisão para uma proteína precursora ligada a
regiões flanqueadas para formar uma proteína madura (CHONG et al., 1996). Através da
substituição de aminoácidos específicos cada passo na via do splicing pode ser modulado. A
inteína de Saccharomyces cerevisae foi modificada por uma mutação Asn454Ala que inativa
sua atividade de clivagem na região C-terminal (CHONG et al., 1996) e quando inserida entre
a proteína alvo e o domínio de ligação à quitina (CBD), catalisa uma substituição nucleofílica
na Cys1 da região N-terminal da inteína que resulta em uma ligação tioéster entre a proteína e
a Cys1 (figura 3.2a-b). Normalmente, o equilíbrio da substituição nucleofílica favorece a
formação de uma ligação peptídica e a fusão com o precursor é estável.
A inteína pode ser induzida a sofrer uma reação de auto clivagem na ligação peptídica
na sua extremidade N-terminal por um agente redutor (figura 3.2c), em baixas temperaturas e
sobre uma ampla escala de variação de pH (CHONG et al., 1997). A presença de agente
redutor, como o DTT, desloca o equilíbrio N-S por clivagem da ligação tioéster. Depois da
clivagem o DTT é hidrolisado do C-terminal da proteína alvo. O mecanismo de clivagem
proposto é ilustrado a seguir (figura 3.2).
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Figura 3.2 – Representação esquemática do mecanismo de auto clivagem induzida por agente redutor DTT. Em
azul escuro: Proteína alvo; em azul claro: inteína; em cinza: CBD. Adaptada de Chong et al., 1997. A)
Substituição nucleofílica na Cys1 N-terminal da inteína B) Formação de uma ligação tioéster entre a proteína
alvo e a Cys1 da inteína C) Indução da auto clivagem na presença de agente redutor D) Eluição da proteína de
interesse.

A coluna cromatográfica previamente empacotada com resina de quitina foi
inicialmente equilibrada com aproximadamente 14 volumes de coluna da solução tamponante
contendo 20 mM Tris 500 mM NaCl pH 8,0 e 0,5 mM PMSF (tampão A) a um fluxo de 1
ml/min. A amostra foi então aplicada na coluna com auxílio de um “superloop” de 50 ml (GE
Healthcare) sob o fluxo de 0,5 ml/min e na tentativa de maximizar o rendimento da
purificação o efluente foi reinjetado na coluna sob as mesmas condições. Para a remoção do
material não ligado, a coluna foi lavada com aproximadamente 25 volumes de coluna do
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tampão A sob um fluxo de 0,5 mL/min.
O processo de eluição se inicia com a adição do agente redutor DTT presente na
concentração de 30 mM, em 20 mM Tris-HCl pH 8,0 e 50 mM NaCl (tampão B), aplicado na
coluna a um fluxo de 1 ml/min. O perfil da condutividade do material eluído da coluna
durante a adição do agente redutor foi cuidadosamente monitorado para evitar a eluição
antecipada da proteína de interesse. A coluna foi então desconectada do cromatógrafo,
fechada e armazenada a 4 °C por aproximadamente 16 h. Após o período de incubação na
presença do agente redutor, a coluna foi reconectada e submetida a um fluxo de 1 ml/min
(tampão B) e o efluente foi coletado em frações de 2 ml que posteriormente foram analisadas
por eletroforese em gel de poliacrilamida SDS-PAGE.
As frações contendo a proteína purificada foram combinadas e concentradas utilizando
o concentrador Amicon® Ultra-15 10 kDa e dialisadas contra solução tampão 20 mM Tris 50
mM NaCl pH 8,0 em uma membrana de diálise 6 kDa a 8 kDa (Fisherbrand).
3.3.2 Segundo passo cromatográfico
Na tentativa de melhorar o grau de pureza obtido com uma única etapa de purificação,
diferentes estratégias cromatográficas foram testadas como segunda etapa de purificação.
3.3.2.1 Cromatografia de troca iônica
Para a escolha adequada do tipo de resina a ser utilizada em nosso experimento foi
feita inicialmente uma análise da carga total da proteína com base na sequência de
aminoácidos em função da variação do pH (figura 3.3).

Figura 3.3 – Distribuição de carga total da enzima Pp 1,2-CCD em função do pH da solução. Obtida pelo
software comercial CLC Main Workbench 5.

Materiais e métodos

21

Através da análise do valor da carga total da proteína em função do pH, pudemos
observar que o ponto isoelétrico estimado para a proteína de interesse é de 5,3. Pelo perfil da
distribuição de carga decidiu-se por utilizar pHs alcalinos para essa segunda etapa de
purificação, permitindo assim carregar a proteína dentro de uma faixa segura de pH (próximo
ao pH fisiológico. Para pHs acima do valor estimado para o ponto isoelétrico da proteína, esta
se encontra negativamente carregada e se torna adequado o uso de resinas para a aplicação da
técnica de cromatografia por troca aniônica (figura 3.4).

Figura 3.4 – Representação esquemática do processo de cromatografia por troca iônica. Adaptado do esquema
apresentado no manual “Ion Exchange & Chromatofocusing. Principles and Methods” da Amersham
Biosciences Edição 11-0004-21.

A resina utilizada em nosso experimento foi a HiTrap Q Sepharose Fast Flow (GE
Healthcare) inicialmente equilibrada com tampão contendo 20 mM Tris pH 8,0. A solução de
proteína foi carregada na coluna e as proteínas eluídas através da aplicação de um gradiente
de 0 a 100% da concentração final de NaCl em 20 minutos sob o fluxo de 1 ml/min. Os
resultados são analisados por eletroforese em gel de poliacrilamida SDS-PAGE.

3.3.2.2 Cromatografia por filtração em gel
Para a aplicação da técnica de cromatografia por exclusão molecular ou filtração
foram utilizadas resinas de diferentes faixas de resolução. A primeira utilizada, Sephacryl S100 16/16 (Amercham Biosciences), é formada por uma matriz hidrofílica de alta resistência,
preparada

covalentemente

por

ligações

cruzadas

entre

alil

dextran

e

N,

N’-
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e a segunda, Superdex 200 10/30, que é formada por ligações

covalentes entre dextran e agarose.
A matriz de uma coluna do tipo filtração em gel possui poros de diferentes tamanhos
em ambos os casos determinados pelas cadeias de dextran, permitindo assim que proteínas
menores penetrem esses poros e percorram um caminho mais sinuoso. Já as macromoléculas
maiores, por não penetrarem nos poros, percorrem um caminho menor e são eluídas primeiro
(NELSON; COX, 2002) (figura 3.5).
Aproximadamente 2 ml da amostra protéica foi aplicada na coluna de filtração em
gel, previamente equilibrada com o tampão contendo 20 mM Tris-HCl pH 8,0 e 50 mM NaCl.
A eluição foi monitorada a 280 nm e as frações coletadas foram analisadas por eletroforese
em gel de poliacrilamida SDS-PAGE.

Figura 3.5 – Representação esquemática da cromatografia por exclusão de tamanho. Adaptado das figuras do
manual de purificação por filtração em gel “Gel Filtration. Principles and Methods” da Amersham Biosciences,
edição 18-1022-18.

3.3.2.3 Cromatografia por interação hidrofóbica
Diante do insucesso dos métodos anteriores e pela análise dos resultados que sugeriu
que os contaminantes pudessem estar interagindo com a proteína de interesse por
hidrofobicidade, introduzimos a etapa de cromatografia por interação hidrofóbica após a
purificação por afinidade. Esse sistema cromatográfico é formado por uma matriz hidrofóbica
inerte com partículas esféricas nas quais estão acoplados ligantes contendo grupos acil. A
matriz é porosa a fim de aumentar a superfície de contado e os ligantes desempenham função

Materiais e métodos

23

na hidrofobicidade final do meio (figura 3.6). Assim, o processo de purificação ocorre pela
inserção de uma solução de alta força iônica a fim de promover a interação entre os grupos
hidrofóbicos da proteína e os ligantes acoplados na matriz da resina. A eluição seletiva das
proteínas se dá pela diminuição gradativa da concentração de íons carregados no meio.
A técnica cromatográfica baseada na interação hidrofóbica foi também testada como
segunda etapa de purificação de forma a explorar esta estratégia para alcançar o grau de
pureza necessário.

Figura 3.6 – Representação esquemática da cromatografia por interação hidrofóbica. Adaptada do manual da
de cromatografia por interação hidrofóbica “Hydrophobic interation. Principles and Methods” da Amersham
Biosciences, edição 18-1020-90.

Foram utilizadas duas colunas diferentes Hitrap Phenyl Sepharose Fast Flow e Hitrap
Phenyl Sepharose High Performance (GE Healthcare) ambas equilibradas inicialmente com
os tampões contendo 50 mM fosfato de sódio pH 7,0 e 1,0 M Sulfato de amônio - para a
primeira purificação – e 50 mM fosfato de sódio pH 7,0 e 0,72 M Sulfato de amônio – para a
segunda - a um fluxo de 1 ml/min. A solução de proteína proveniente da purificação por
afinidade é dialisada com o mesmo tampão utilizado para equilibrar a coluna. A amostra é,
portanto, carregada na coluna e as proteínas eluem através da aplicação de um gradiente de
100% a 0 da concentração de sulfato de amônio em 20 minutos com fluxo de 1 ml/min. Os
resultados são analisados por eletroforese em gel de poliacrilamida SDS-PAGE.
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3.4 Dosagem – Método do coeficiente de extinção molar
Conhecida a sequência de aminoácidos da proteína, é possível fazer o cálculo teórico
do coeficiente de extinção molar através de diferentes programas disponíveis na base de
ferramentas do Expasy, como o Protparam (GASTEIGER et al., 2005). Esse cálculo é baseado
na quantidade de aminoácidos que mais absorvem a luz no comprimento de onda de 280 nm.
Deste modo, o coeficiente de extinção molar é dado pela expressão:
Tyr

n Tyr

Trp

n Trp

n Cys

Cys

Onde n é a quantidade de cada tipo de aminoácido na sequência da proteína, sendo
Tyr

1490

M

-1

1

cm

‚

Trp

5500

M

-1

cm

1

e

Cys

125 M

-1

cm

1

a 280 nm e em água.

Baseado na sequência de aminoácidos da proteína Pp 1,2-CCD o coeficiente de extinção
molar estimado é de 34505 M-1.cm-1 (1,186 (mg/mL)-1 cm-1). Dados experimentais obtidos
por Broderick mostram um valor de

280

1 . 1 ( mg / ml )

1

cm

1

, o qual foi utilizado em nos

cálculos para estimar a concentração da proteína clorocatecol 1,2-dioxigenase (BRODERICK;
O’HALLORAN, 1991).
Deste modo, a concentração da enzima foi estimada pela Lei de Lambert-Beer, que
relaciona a intensidade da luz incidente I0 com a intensidade da luz transmitida I em um meio
transparente de espessura b. O coeficiente de extinção molar é a constante de
proporcionalidade que mede a capacidade de absorção de luz pelo meio, porque relaciona o
decréscimo da densidade de fluxo quando um feixe atravessa perpendicularmente uma
distância infinitesimal. Assim‚ a absorção total de uma camada finita de espessura
obtida por

A

Cb

b

(1 cm) é

.

Portanto‚ a concentração da proteína é dada por

C

A

. Onde

é o coeficiente de

b

extinção molar, que é característico da espécie absorvente e varia com o comprimento de onda
e o solvente empregado. Obtida a expressão que relaciona concentração e absorbância a partir
do coeficiente de extinção‚ após a diálise‚ a amostra é concentrada utilizando o concentrador
Amicon® Ultra-4 30kDa e a leitura da absorbância a 280 nm foi realizada a temperatura
ambiente utilizando o espectrofotômetro Hitachi U-2001.

3.5 Ensaio de atividade
Os ensaios de atividade de Pp 1,2-CCD são realizados através do monitoramento da
formação do produto da catálise do substrato catecol, a molécula de ácido cis,cis-mucônico,
utilizando o comprimento de onda de 260 nm. A reação é iniciada pela adição da enzima em
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uma concentração final de 0,78 µM a uma solução contendo 0,1 µM de catecol em tampão 20
mM Tris 50 mM NaCl pH 8‚0. A varredura é feita durante 200 s. Os ensaios de atividade são
realizados antes dos ensaios de cristalização como controle da qualidade da proteína
purificada.

3.6 Cristalização
A cristalização da enzima Pp 1‚2-CCD é a etapa essencial na obtenção de cristais que
serão utilizados nos experimentos de difração de raios X para a obtenção e estudo da estrutura
tridimensional cristalográfica da enzima.
O crescimento de um cristal se dá através do processo que leva a solução de proteína a
um estado de supersaturação; nesse estado, parâmetros físico-químicos, bioquímicos,
biofísicos e biológicos podem ser combinados de modo a levar a formação do cristal. Dentre
esses parâmetros estão: temperatura, pH, força iônica, efeitos de densidade e viscosidade,
tempo, sensibilidade conformacional, contaminantes macromoleculares, conformação
heterogênea da amostra entre outros.
Várias técnicas são utilizadas para a cristalização de proteínas como diálise, difusão
líquido-líquido e difusão de vapor sendo esta última a mais amplamente utilizada; esta técnica
se baseia no aumento da concentração da solução de proteína levando-a a um estado de
supersaturação por evaporação dos componentes voláteis da solução de cristalização.
Há duas técnicas comuns que se utiliza do método de difusão de vapor: gota sentada e
gota pendurada (figura 3.7). O sistema é mantido fechado onde os compostos voláteis são
gradualmente transferidos da solução de proteína para a solução mais concentrada por difusão
de vapor, até que a pressão de vapor da gota e do poço esteja em equilíbrio. Desse modo‚ a
concentração dos agentes precipitantes na gota aumenta o que promove uma diminuição na
solubilidade da proteína e permite que ela cristalize‚ dada todas as condições características
para a sua cristalização.
Na técnica de gota pendurada (“hanging drop”) as gotas são dispostas em lamínulas
siliconizadas que são colocadas com a gota voltada para o poço do reservatório parcialmente
preenchido com a solução precipitante; na técnica de gota sentada (“sitting drop”) a gota é
colocada sobre uma haste dentro do poço (figura 3.7).
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Figura 3.7 – Esquema de cristalização de proteína pelo método de difusão de vapor. A) Gota pendurada. B)
Gota sentada.

Após os processos cromatográficos a amostra de proteína é concentrada e dialisada
contra tampão contendo 20 mM Tris pH 8,0 e 50 mM de NaCl, pH no qual sua atividade é
ótima (ARAÚJO et al., 2000). Para os experimentos de cristalização a proteína é
subseqüentemente concentrada até 0,74 mM (22 a 23 mg/mL) e a dosagem é feita baseada no
coeficiente de extinção molar a 280 nm.
3.6.1 Cristalização de Pp 1‚2-CCD
Os primeiros experimentos de cristalização foram realizados utilizando os kits de
cristalização comercialmente disponíveis: Crystal Screen I e II (Hampton Research) e
PEG/ION Screen (Hampton Research). Essas condições contêm uma ampla variação de
combinações com diferentes tipos de agentes precipitantes, tampões e aditivos, baseados no
conceito de matriz esparsa (JANCARIK; KIM, 1991).
Os ensaios foram feitos inicialmente às temperaturas de 4 ºC e 22 °C‚ utilizando o
método de difusão de vapor por gota sentada e pendurada. As gotas foram feitas empregandose 2 µl de solução de proteína homogeneizada, previamente dialisada contra 20 mM Tris pH
8,0 e 50mM de NaCl e incubada com 2,72 mM de ácido esteárico, com 2 µl de solução do
reservatório‚ no qual foi adicionado 500 µl da solução de cristalização contida no kit.
Após 10 dias surgiram os primeiros cristais de Pp 1‚2-CCD caracterizados pela cor
avermelhada característica das dioxigenases na condição 25 (20% PEG 3350 e 0‚2 M
(CH3COO)2Mg · 4H2O do kit PEG/ION Screen para os experimentos realizados a 22 °C.
Desse modo‚ foi então realizada uma varredura na concentração dos componentes da
condição inicial através da variação da concentração do agente precipitante, tipo de
precipitante, diferentes pHs e tipo de ligante conforme detalhado na tabela 3.1 que contém o
resumo de todas as condições testadas.
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Tabela 3.1 – Condições de cristalização testadas.

Agente Precipitante

Tampão
(100mM)

Aditivo

PEG 20000
(8 a 18%)

MES , pH 6,0
MES, pH 6,5
Hepes, pH 7,0
Hepes, pH 7,5
Tris, pH 8,0
Tris, pH 8,5

[NH4]2SO4
(0,1 M)

PEG 3350
(14 a 24%)

Acetato de Sódio , pH 5,0
MES, pH 6,0
Hepes, pH 7,0
Tris, pH 8,0

(CH3COO)2Mg. 4H20
(0,2 M)

Concentração da
proteína

Tipo de ligante

T ºC

20 mg/mL

Ácido esteárico

22

Ácido esteárico

22

20 mg/mL

PEG 3350
(14 a 24%)

(CH3COO)2Mg. 4H20
(0,05 M a 0,20 M)

20 mg/mL

Ácido esteárico

22

-

PEG 3350
(20 a 24%)

(CH3COO)2Mg. 4H20
(0,15 M a 0,21 M)

10 mg/mL

Ácido esteárico/
DPPC

22

-

PEG 3350
(18 a 28%)

(CH3COO)2Mg. 4H20
(0,15 M a 0,30 M)

20 mg/mL
15 mg/mL
10 mg/mL
20 mg/mL

Ácido esteárico

22

-

Ácido esteárico

22

20 mg/ml

DPPC + cis-muconato/
ácido esteárico +cismuconato/
cis-muconato
(2,72 mM)

22

PEG 400
(18 a 28%)

-

(CH3COO)2Mg. 4H20
(0,15 M a 0,30 M)

PEG 8000 e PEG 10000
(12 a 17%)

-

(CH3COO)2Mg. 4H20
0,2 M
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PEG 8000 e PEG 10000
(12 a 17%)

-

(CH3COO)2Mg. 4H20
0,2 M

20 mg/ml

DPPC /
ácido esteárico
(2,72 mM)

22

PEG 8000 e PEG 10000
(12 a 17%)

MES pH 6,0
Hepes pH 7,5
Tris pH 8,5

(CH3COO)2Mg. 4H20
0,2 M

20 mg/ml

DPPC/
ácido esteárico
(2,72 mM)

22

PEG 20000
(14%)

Tris pH 8,5
Tris pH 9,0
Glicina/NaOH pH 10,0
NaHCO3/NaOH pH 11,0
KCl/NaOH pH 12,0
KCl/NaOH pH 13,0

(CH3COO)2Mg. 4H20
0,2 M

15 mg/ml
20 mg/ml
30 mg/ml
40 mg/ml

DPPC/
Acido esteárico
(2,72 mM)

22

Agente Precipitante
(PEG)

Aditivo 1
(CH3COO)2Mg. 4H20

Aditivo 2
glicerol

Concentração da
proteína

Ligante

T ºC

PEG 1000, PEG 3350,PEG 6000,PEG
8000, PEG 10000,PEG 20000
(10 a 24%)

0,2 M

-

20 mg/ml

Ácido esteárico

22

PEG 1000, PEG 3350,PEG 6000,PEG
8000, PEG 10000,PEG 20000
(10 a 24%)

0,2 M

10 %

20 mg/ml

Ácido esteárico

22

PEG 1000, PEG 3350,PEG 6000,PEG
8000, PEG 10000,PEG 20000
(10 a 24%)

0,2 M

-

10 mg/ml

22
Ácido esteárico
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3.6.2 Micro semeadura
Essa técnica consiste na utilização de cristais da proteína como sementes para a
obtenção de cristais melhores. Nesse caso um cristal obtido em um experimento anterior é
utilizado como semente para obtenção de novos cristais. O cristal escolhido foi transferido
para 500 l solução condição 18% PEG 3350 e 0,18 M de acetato de magnésio tetraidratado
dentro de um “eppendorf” com grânulos para maceração dos cristais. Em seguida essa
solução é agitada no vórtex e 2 l dela são adicionados a 2 l da amostra de proteína a 20
mg/ml para compor a gota. A solução do reservatório está na mesma condição na qual os
cristais iniciais foram obtidos (20% PEG 3350 e 0,2 M acetato de magnésio tetraidratado). A
placa de cristalização foi mantida sob a temperatura de 22 °C.

3.6.3 Cristalização na presença de óleo
Supondo que a desordem cristalina, identificada nos padrões de difração dos primeiros
cristais obtidos, fosse consequência do rápido tempo de nucleação e crescimento observados
para os cristais de Pp 1‚2-CCD, 1 a 2 dias, utilizamos a estratégia de cristalização na presença
de óleo (CHAYEN et al, 1997) para diminuir a taxa de difusão de vapor entre a solução de
proteína e a solução do reservatório nos ensaios de cristalização.
Neste experimento uma fina camada de óleo é adicionada sob a solução do poço
(figura 3.9); dessa forma, o óleo age como uma barreira para a difusão de vapor.

Camada
de óleo

Solução
do poço

Figura 3.8 – Esquema de cristalização de proteína pelo método de difusão de vapor em gota sentada utilizando
óleo.

De acordo com Chayen‚ quando uma mistura de óleos é utilizada pode-se controlar a
taxa de difusão de vapor entre a gota e a solução do reservatório. Para tal procedimento foram
utilizados óleo de silicone e óleo de parafina. Para duas condições de cristalização contendo
1) 16% PEG 8000 e 0‚2 M de acetato de magnésio tetraidratado e 2) 16% PEG 10000 e 0‚2 M
de acetato de magnésio tetraidratado cada‚ foram utilizadas as seguintes proporções entre óleo
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de silicone e parafina para os diferentes poços: 10:0‚ 9:1‚ 8:2‚ 7:3‚ 6:4‚ 5:5‚ 4:6‚ 3:7‚ 2:8‚ 1:9
e 0:10 em volume total de 200 µl de óleo.
3.6.4 Cristalização com aditivos
Foram realizados testes de cristalização com aditivos utilizando o kit Additive Screen
1™‚ Additive Screen 2™ e Additive Screen 3™ (Hampton Research). Esses são kits
desenvolvidos para permitir uma avaliação rápida da influência de 72 aditivos, tais como
solventes orgânicos e íons metálicos, na cristalização da amostra.
Os experimentos de cristalização foram feitos pelo método de difusão de vapor em
gota sentada. Cada gota foi preparada com 2‚5 µl de amostra de proteína‚ 2‚0 µl de solução
do poço e 0‚5 µl de solução de aditivos do kit de aditivos da Hampton Research.

3.7 Tratamento dos cristais antes da coleta de dados
Os cristais de proteína utilizados para a coleta de dados de difração de raios X devem
possuir tamanho e empacotamento adequado para a obtenção de dados de qualidade. A baixa
qualidade dos dados de difração obtidos para os primeiros cristais exigiu a utilização de
diferentes métodos de tratamento dos cristais antecedendo a coleta de dados.
Vários fatores podem ser responsáveis pela baixa resolução, anisotropia e alta
mosaicidade observadas em cristais de proteína. Tratamentos como “soaking”‚ “crosslinking”‚ “annealing” e desidratação controlada (HERAS; MARTIN‚ 2005) são estratégias
comumente utilizadas com o objetivo de melhorar a qualidade do empacotamento cristalino e
que foram utilizadas neste projeto.
3.7.1 “Cross-linking”
A técnica de “cross-linking” é descrita como uma estratégia eficaz no tratamento de
cristais muito frágeis que não toleram a manipulação para congelamento com agentes crio
protetores ou experimentos de “soaking”. Em nosso caso, a técnica envolve a reação de lisinas
da proteína cristalizada com grupos aldeídos do reagente utilizado para o “cross-linking”‚
glutaraldeído. O cristal torna-se mais resistente a choques mecânicos‚ com maior estabilidade
no empacotamento e conseqüentemente uma melhora pode na qualidade de difração. Porém‚
essa melhora depende da posição das lisinas no cristal e do número de lisinas na unidade
assimétrica (LUSTY‚ 1999).
O processo é descrito por dois métodos diferentes. De acordo com Lusty, o agente
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“cross-linker” pode ser adicionado em altas concentrações (25%) diretamente na gota
contendo o cristal e por um curto período de tempo (1 a 2 horas) (figura 3.9a) ou em
concentrações mais baixa na solução do poço e por um longo período de tempo (figura 3.9b).
Em nossos experimentos foram testadas diferentes concentrações de glutaraldeído como
agente “cross-linker” adicionando-o na solução do poço nas concentrações finais de 0‚07%‚
0‚08%‚ 0‚09%‚ 0‚10%‚ 0‚11% e 0‚125%. A reação foi mantida durante 12 h e em seguida os
cristais foram congelados.

Glutaraldeído
Glutaraldeído
Solução
Reservatório

A

B

Figura 3.9– Representação da técnica de cross-linking com glutaraldeído. A) Método 1. B) Método 2.

3.7.2 Annealing
Em cristalografia de proteínas, a utilização de temperaturas criogênicas durante os
experimentos de difração de raios X (criocristalografia) (KRIMINSKI et al., 2002), é uma
técnica amplamente utilizada por minimizar os danos causados pela radiação. No entanto, o
processo de congelamento, principalmente se efetuado lentamente ou com o agente
crioprotetor errado, pode levar a um desarranjo da periodicidade cristalina, aumentando a
mosaicidade e diminuindo a resolução dos dados obtidos (RODGERS‚ 1994; GARMAN;
SCHNEIDER‚ 1997).
Uma estratégia utilizada para tentar contornar o problema de desordem causada pelo
processo de congelamento é denominada cristal annealing. Existem três protocolos
diferentes: o MCA – Macromolecular crystal annealing que consiste em retornar o cristal
congelado para uma solução crioprotetora e após alguns minutos o cristal é recolocado sob
fluxo de nitrogênio gasoso (HARP et al.‚ 1998); o FA – Flash-annealing que envolve
bloquear o fluxo de nitrogênio de 1‚5 a 2‚0 s em intervalos de 6 s entre cada passo (YEH;
HOL‚ 1998) e o AL – Annealing on the loop que é uma variação do método anterior onde há
interrupção do fluxo de nitrogênio durante um intervalo de tempo maior e uma única vez. A
técnica de annealing em suas diferentes variações foi vastamente aplicada durante as coleta de
dados, efetuadas no decorrer do desenvolvimento desse projeto.
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3.7.3 Desidratação
Uma das características dos cristais de macromoléculas é alto conteúdo de solvente
quando comparado com cristais de sal, o que pode ser responsável pela desordem da rede
cristalina e conseqüente baixa qualidade dos dados de difração. Deste modo‚ uma das
possíveis formas de melhorar a qualidade dos dados de difração é através da utilização do
processo de desidratação‚ que pode reduzir o volume e melhorar o empacotamento das
moléculas dentro do cristal. Para esse fim‚ vários protocolos diferentes foram desenvolvidos
(HERAS; MARTIN‚ 2005). Baseados nos métodos descritos por Heras‚ os cristais de Pp 1‚2CCD foram desidratados de 3 maneiras distintas.
Desidratação sobre reservatório I
Nesse método a solução do reservatório foi trocada por uma solução mais concentrada
e posta em equilíbrio durante 5 minutos. As soluções continham agente precipitante nas
concentrações (x+2)% ‚ (x+4)%‚ (x+10)% e (x+15)%‚ sendo x a concentração inicial do
agente precipitante. Nesse processo o cristal permanece na gota de origem.
Desidratação sobre reservatório II
O procedimento aqui é semelhante ao método anterior, porém a solução precipitante
varia de (x+1)% até (x+11)% . A cada 24 h a solução do poço foi trocada por uma solução
com agente precipitante 1% mais concentrado que a solução anterior. Ao final desse
procedimento havia cristais equilibrados com soluções de agentes precipitantes a 15% (14
dias)‚ 16% (13 dias)‚ 17% (12 dias)‚ 18% (11 dias)‚ 19% (10 dias)‚ 20% (9 dias)‚ 21% (8
dias)‚ 22% (7 dias)‚ 23% (6 dias) e 24% (5 dias).
Desidratação exposta ao ar
Nesse método há uma transferência seriada do cristal da solução de cristalização
inicial para gotas de 50 µl contendo um aumento de (x+2)% ‚ (x+4)%‚ (x+10)% e (x+15)%
do agente precipitante. Os cristais são transferidos para as diferentes gotas a cada 5 minutos
que permanecem expostas ao ar.

3.8 Coleta e processamento de dados
O experimento de coleta de dados consiste na incidência de um feixe de raios X
colimado sobre um cristal e na medida das intensidades resultantes de cada família de planos
desse cristal colocados em condição de difração (McPHERSON, 2009). Tais experimentos
foram realizados em fonte de radiação síncrotron‚ nas linhas de cristalografia de proteínas do
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Laboratório Nacional de Luz Síncrotron CNPEM/MCT (D03B-MX1 e D03B-MX2 – LNLS),
Campinas, Brasil.
3.8.1 Agente crioprotetor
Todas as coletas de dados neste projeto foram realizadas em temperaturas criogênicas
(100K) a fim de minimizar os danos causados pela radiação. Uma importante etapa para o
sucesso da aplicação desta técnica é a escolha apropriada do agente crioprotetor. Foram
testados PEG 400 K (20 a 30%), glicerol (20 a 30%), paratone e 2-metil-2,4-pentanodiol
(MPD) (20 a 30%) adicionados na solução mãe de cristalização.
3.8.2 Montagem do cristal
Utilizando um “cryoloop" os cristais foram retirados um a um da solução na qual
foram cristalizados e transferidos para uma gota de 3 μl contendo a solução crioprotetora.
Uma vez nessa posição, o cristal foi rapidamente resfriado de modo a prevenir o rearranjo
molecular sem que ocorresse a nucleação de cristais de gelo (SWEET; CARTER, 1997). Dois
métodos foram utilizados no decorrer dos experimentos: refrigerar os cristais diretamente no
fluxo de gás nitrogênio (100 K), na própria estação de coleta de dados, ou mergulhando o
cristal em nitrogênio líquido para armazenamento em botijão criogênico (figura 3.10).
É válido ressaltar que a montagem do cristal deve ser realizada com máximo cuidado
para evitar que as soluções crioprotetoras tanto na gota como no “cryoloop” sequem devido a
rápida evaporação.
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A

Fluxo de
nitrogênio
Cabeça goniométrica
Solução crioprotetora

B

Solução crioprotetora

Nitrogênio líquido

Figura 3.10 – Representação da técnica de montagem de cristais em loops. A) transferência do cristal para uma
gota contendo solução crioprotetora sob lamínula de vidro e resfriamento do cristal diretamente sob fluxo de
nitrogênio gasoso na estação de coleta de dados e B) resfriamento em nitrogênio líquido para armazenamento
em botijão criogênico. Figura baseada no esquema apresentado no livro Methods in Enzymology, vol. 276
(RODGERS, 1997).

.
3.8.3 Estratégias de coleta de dados
Após a montagem e posicionamento no goniômetro sob o fluxo de gás nitrogênio, o
cristal está alinhando e pronto para a coleta de dados. A estratégia de coleta deve ser traçada
de modo a satisfazer a completeza quantitativa e qualitativa dos dados. Quantitativamente,
temos os índices de Miller governados principalmente pela geometria da rede cristalina e
qualitativamente temos as intensidades desses índices relacionadas ao tempo de exposição,
força de difração dos dados, e características do detector e da fonte de raios X (DAUTER,
1999).
Nesse sentido, foram realizados testes iniciais para determinar parâmetros tais como:
incremento angular,

φ, utilizado para gravar uma imagem de difração; melhor intervalo

angular, φi e φf, para a coleta; tempo utilizado para colocar uma família de planos em
condição de difração e obter uma boa medida da intensidade; quantas vezes gravar cada
reflexão ou seu simétrico equivalente para aumentar a multiplicidade; quanto tempo expor um
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cristal antes de descartá-lo; qual distância ao detector é melhor e qual comprimento de onda
utilizar, se principalmente o uso de estratégias de resolução de estrutura por dispersão
anômala a múltiplos comprimentos de onda forem necessárias.
Tais parâmetros variam de um cristal a outro e sua determinação foi feita
sistematicamente para cada coleta. Os valores mais usuais obtidos foram o tempo de
exposição à radiação de cada imagem, sendo de 180s na estação MX1 e 90s na estação MX2
para os diferentes conjuntos coletados, e o ângulo de oscilação igual a 1º, embora outros
ângulos tenham sido testados.
3.8.4 Processamento e redução dos dados
As imagens foram capturadas por um detector marCCD (MarResearch) e gravadas
para posterior análise. O processamento e a redução dos dados coletados podem ser descritos,
de um modo geral, em três seções principais (manual do usuário: MOSFLM 7.0.6, 2010;
CCP4, 2008):
1) Determinar e refinar a orientação do cristal e o valor dos parâmetros de cela com
conseqüente determinação do grupo de Laue. Estimativa da mosaicidade e a
resolução efetiva;
2) Gerar uma lista de reflexões, indexar, integrar as imagens e escrever as
intensidades e os desvios-padrão para gerar o arquivo no formato mtz final e
3) Estimar e refinar os fatores de escala para as reflexões provenientes de diferentes
imagens, analisar a estimativa do desvio padrão, encontrar simetria equivalente nos
índices medidos, ordenar e mesclar os dados para o conjunto de índices adjacentes
equivalentes, mesclar reflexões equivalentes aplicando os fatores de escala, excluir
reflexões mal medidas e tentar corrigi-las se possível.
Todo esse processo foi realizado utilizando os programas MOSFLM (LESLIE, 1992)
para o processamento e SCALA (CCP4) (EVANS, 1997) para a redução dos dados.

3.9 Resolução da estrutura
3.9.1 Conteúdo de solvente
Após a etapa de processamento e redução dos dados, a estimativa do número de
moléculas na unidade assimétrica constitui uma das primeiras análises que pode ser estimada
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a partir dos parâmetros da cela unitária. Uma das ferramentas utilizadas é o cálculo do
coeficiente de Matthews, (MATTHEWS, 1968) que é utilizado para estimar o número de
moléculas na unidade assimétrica. É conveniente definir a quantidade VM como a razão do
volume do cristal por unidade de massa molecular da proteína. O coeficiente pode ser dado
através da relação:

Equação 3.1 – Cálculo coeficiente de Matthews . M é a massa molecular da proteína em Daltons, V é o volume
da cela unitária, nass é o número de unidades assimétricas, nmolass é o número de moléculas na unidade
assimétrica (CCP4,1994).

Entretanto, o coeficiente VM tem uma relação simples com o volume fracionário de
solvente nos cristais (MATTHEWS, 1968). Para expressar a escala de valores de VM em
termos da porcentagem de solvente contido nos cristais, pode-se demonstrar que a fração do
volume do cristal ocupado pela proteína, Vprot é dada por:

Equação 3.2 – Cálculo do volume fracionário de proteína contida no cristal.

Onde

é o volume específico parcial da proteína no cristal e VM é o volume do cristal

em Å3 por unidade de massa molecular da proteína. Para a maioria das proteínas o volume
específico parcial

é aproximadamente 0,74 cc/g. Assim, temos que:

Equação 3.3 – Cálculo do volume fracionário de proteína contida no cristal em função do coeficiente de
Matthews e considerando o volume específico parcial de uma proteína como 0,74 cc/g.

De modo que o volume fracionário ocupado pelo solvente seja:

Equação 3.4 – Cálculo do volume fracionário de solvente contido no cristal em função do coeficiente de
Matthews e considerando o volume específico parcial de uma proteína como 0,74 cc/g.

Os programas utilizados para a estimativa foram MATTHEWS_COEF (CCP4, 1994);
MATTHEWS PROBABILITY CALCULATOR (KANTARDJIIEFF; RUPP, 2003).
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3.9.2 Simetria não cristalográfica (NCS)
A determinação ou predição do tipo de simetria que relaciona as moléculas na unidade
assimétrica, denominada simetria não cristalográfica, é sem dúvida uma importante
ferramenta para a aplicação da técnica de Substituição Molecular na determinação do
conjunto inicial das fases.
Ambas as simetria rotacional e translacional na unidade assimétrica foram
investigadas para os conjuntos de dados obtidos. Em ambos os casos, os dados experimentais
foram utilizados para o cálculo do mapa de Patterson (equação 3.5).

Equação 3.5 - Função de Patterson.

Enquanto que para a simetria translacional, foi realizada uma busca de possíveis picos
no mapa de Patterson nativo usando o programa Peakmax Patterson (CCP4, 1994), para a
busca de uma possível simetria rotacional na unidade assimétrica, foram calculadas as funções
de auto-rotação implementadas nos programas AmoRe (NAVAZA, 1994) e GLRF (TONG;
ROSSMANN, 1997) (equação 3.6).

Equação 3.6 – Função de auto rotação. P(u) é a função de Patterson e Pr(ur) é a função de Patterson
rotacionada.

A distribuição dos vetores no mapa de Patterson é igual para as moléculas ou
subunidades idênticas dentro da unidade assimétrica, e podem ser sobrepostos um ao outro
por uma operação de rotação, denominada nesse caso por simetria de rotação não
cristalográfica (DRENTH, 1994).
A operação de rotação pode ser expressa por diferentes sistemas de coordenadas, mas
principalmente o conjunto de ângulos eulerianos (θ1, θ2, θ3) ou (α, β, γ) e obedece a diferentes
convenções, sendo a ZXZ a mais usual (figura 3.10).
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Figura 3.11 – Representação gráfica dos ângulos de Euler sob a convenção ZXZ .O sistema de coordenadas
inicial, em azul, é levado para uma posição final, em rosa, pelas rotações: α em torno do eixo Z 1, β em torno do
eixo N (novo x) e γ em torno do eixo Z2.

O segundo é definido por ângulos polares (φ, ψ, κ) e obedece a convenção XZK
(figura 3.14).

Figura 3.12 – Representação gráfica dos ângulos polares sob a convenção XZK. Φ é o ângulo que define
rotação no plano xy cartesiano, ψ é o ângulo que rotaciona no plano x z e κ é a rotação em torno do eixo
definido por φ e ψ.

As funções de autorrotação foram calculadas para os diferentes conjuntos de dados
obtidos na busca de simetria rotacional de ordem 2, 3 e 4.
3.9.3 Substituição Molecular
A análise das estruturas cristalográficas depositadas no banco de dados Protein Data
Bank fortalecem a hipótese de que as proteínas com alta similaridade sequencial
compartilham de arranjos tridimensionais similares. Dessa forma, a utilização das estruturas
de proteínas como modelo para o faseamento inicial de novas proteínas tem se tornado uma
ferramenta amplamente utilizada pelos cristalógrafos.
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A metodologia que aplica essa estratégia é denominada de Substituição Molecular.
Nesse processo, as fases calculadas para o modelo são utilizadas para a determinação da
estrutura da proteína em estudo.

Equação 3.7 – Função da densidade eletrônica. Fobs são os fatores de estrutura observados e αM são as fases do
modelo.

Para tanto, o modelo deve ser posicionado na cela unitária da proteína em estudo. Esta
estratégia utiliza-se da comparação entre os mapas de Patterson calculados para o modelo de
busca e os dados experimentais e envolve duas etapas: rotação e translação. Os valores de
rotação e translação (equação 3.8) que posicionam corretamente o modelo, em teoria devem
maximizar a correlação entre os mapas de Patterson.

Equação 3.8 – Função de rotação e função de translação.

Conhecendo as informações estruturais de 5 membros da família das catecol
dioxigenases foi que iniciamos a tentativa de testar a substituição molecular para a nossa
molécula alvo. Há dois membros da família CCD com estrutura conhecida: 3-clorocatecol
1,2-dioxigenase (Rho_3CCD) de Rhodococcus opacus PDB: 2BOY (FERRARONI et al.,
2006), 4-clorocatecol 1,2dioxigenase (Rho_4CCD) de Rhodococcus opacus PDB: 1S9A
(FERRARONI et al., 2004), e três membros da família CTD: catecol 1,2-dioxigenase de
Rhodococcus opacus (Rho_CTD) PDB: 3HKP, 3HGI (MATERA et al., 2010), catecol 1,2dioxigenase de Acinetobacter calcoaceticus (Ac_CTD) PDB: 1DLM, 1DLQ, 1DLT, 1DMH
(VETTING; OHLENDORF, 2000) e catecol 1,2-dioxigenase de Pseudomonas arvilla (Pa
CTD) PDB: 2AZQ (EARHART et al., 2005) que compartilham 39.8, 38.1, 36.9, 33.5 e 30.7
% de identidade sequencial com Pp 1,2 CCD, respectivamente.
Várias estratégias foram adotadas na tentativa de resolver a estrutura por técnicas de
substituição molecular. Dentre elas:
1) Utilização das diferentes estruturas da família das clorocatecol dioxigenase
disponíveis no banco de dados (PDB);
2) Uso de monômero ou dímero como modelo de entrada para a substituição

Estudos cristalográficos da enzima clorocatecol 1,2-dioxigenase de Pseudomonas putida

40

molecular;
3) Uso de modelos de polialanina para as diferentes estruturas de busca;
4) Uso de diferentes intervalos de resolução na substituição molecular;
5) Uso de fragmentos menores como modelo de busca;
6) Utilização de algoritmos diferentes baseados nas funções de busca de Patterson,
estatística multivariada e “maximum likelihood” implementados nos programas
MOLREP (VAGIN; TEPLYAKOV, 1997), AMORE (NAVAZA, 1994 ), MrBUMP
(KEEGAN; WINN, 2008), BALBES (LONG et al., 2008), PHASER (McCOY et
al., 2007) e AutoMR wizard PHENIX (ADAMS et al., 2010) e
7) Combinação de diferentes métodos de resolução de estrutura: Substituição
molecular e dispersão anômala MR-SAD com o programa AutoSol wizard
(TERWILLIGER et al., 2009) no pacote PHENIX (ADAMS et al., 2010).
Todas as estratégias foram testadas separadamente ou combinadas em acordo com as
ferramentas disponíveis em cada programa.

3.9.4 SAD
O termo SAD (“Single Anomalous Dispersion”) refere-se à estratégia para a
determinação da estrutura de proteínas utilizando o fenômeno de absorção por átomos em
valores de energia específicos, conhecido como dispersão anômala. O chamado sinal anômalo
se manifesta nas pequenas diferenças entre as reflexões relacionadas pela lei de Friedel,
chamadas pares de Bijvoet, e é utilizado para se obter informação de fases, de forma
experimental.
Em teoria, assim como na estratégia de MIR ( “Multiple Isomorphous Replacement”),
três comprimentos de onda são necessários para resolver o problema de ambigüidade das
fases (HENDRICKSON, 1991). No entanto, mais recentemente, a determinação de estrutura
de proteínas pode ser realizada utilizando o sinal anômalo proveniente de diferenças anômalas
obtidas para apenas um comprimento de onda, combinada com diferentes análises estatísticas
como a aplicação de métodos diretos (WATANABE, 2005) e como a análise da distribuição
de probabilidade de cada fase (os chamados coeficientes de Henrickson-Lattman).
Nesse projeto, utilizamos o átomo de ferro, cofator da enzima em estudo, como centro
espalhador, na tentativa de resolver a estrutura por técnicas de SAD. A coleta de dados foi
realizada na linha de luz D03B-MX2 utilizando comprimento de onda de 1,741 Å, que
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maximiza o sinal anômalo para o átomo de ferro. Embora a seleção dos comprimentos de
onda deveria ter sido feita experimentalmente, já que a dispersão do sinal depende do
ambiente químico local e da resolução de energia do feixe, limitações na linha de luz não
permitiram a obtenção de um espectro de fluorescência adequado para a busca dos
comprimentos de onda ideais. Um gráfico do espalhamento anômalo teórico para o elemento
ferro é mostrado a seguir (figura 3.13).

Figura 3.13 – Perfil do comportamento dos coeficientes do espalhamento anômalo para o átomo de ferro em
função da energia e do comprimento de onda. Os valores teóricos dos comprimentos de onda para maximização
do f’’ são de 1,743 Å e para f’ de1,744 Å . Reprodução http://skuld.bmsc.washington.edu/scatter/.

3.10 Refinamento
Após a determinação de um conjunto inicial de fases que descreve o modelo de
partida, passamos para a etapa de refinamento. Nessa etapa, a melhora do modelo baseado na
visualização da densidade eletrônica, associada com a minimização de funções de energia
implementada em diferentes softwares, busca-se atingir uma maior concordância entre os
valores do fator de estrutura observados durante os experimentos de raios X (Fobs) e os fatores
de estrutura calculados para o modelo (Fcalc) . Além disso, vínculos estereoquímicos são
incluídos no modelo para evitar distorções da geometria consequência do “overfitting” dos
dados. O índice que mede essa concordância é definido como fator residual ou de
confiabilidade (“Rfactor”) (equação 3.9):

Equação 3.9 – Equação do cálculo do fator de confiabilidade ou residual.
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Outra estratégia adotada para minimizar o “overfitting” dos dados é a separação de
uma parte dos dados de difração (normalmente entre 5 e 10%), denominado conjunto teste
(BRUNGER et al., ) que não é utilizado durante o refinamento dos dados, mas sim como teste
de validação cruzada do refinamento através do cálculo do índice “Rfree” (equação 3.10).

Equação 3.10 - Cálculo do fator de confiabilidade para o conjunto teste de reflexões.

O refinamento do modelo inicial foi executado no programa phenix.refine (ADAMS et al.,
2010) . A estratégia utilizada no refinamento da Pp 1,2-CCD pode ser resumida como segue:
1) Modelo da substituição molecular;
2) Correção do solvente;
3) Refinamento de corpo rígido, considerando cada monômero como um grupo;
4) Mutação parcial dos resíduos conservados do sítio catalítico;
5) Emprego de vínculos a partir do modelo de referência Rho_3CCD;
6) Refinamento posicional e de deslocamento atômico - B-factor;
7) Utilização de simetria não cristalográfica;
8) Diminuição dos pesos dos dados cristalográficos;
9) Refinamento no espaço real;
10) Simulated annealing cartesiano.
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4. RESULTADOS
4.1 Expressão e purificação
O gene clcA que codifica a proteína de interesse, clorocatecol 1‚2-dioxigenase de
Pseudomonas putida, foi clonado no vetor PTYB2 (New England Biolabs Inc.) resultando na
construção pTYBCLCA, que permite a expressão bem sucedida da proteína alvo em fusão
com uma cauda bifuncional, composta pelo domínio inteína e o domínio de ligação a quitina
(CBD).
4.1.1 Cromatografia de afinidade
Após a etapa de expressão heteróloga em E. coli é dado início ao processo de
purificação através da utilização de cromatografia por afinidade em resina de quitina. A
proteína é eluída com sucesso após a ação do agente redutor DTT e resulta em rendimento
médio de 5 mg de aproximadamente proteína por litro de cultura. O gráfico abaixo mostra o
perfil cromatográfico da eluição (figura 4.1).
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Figura 4.1 – Perfil cromatográfico de eluição da enzima Pp 1,2-CCD no processo de purificação por
afinidade à quitina e o respectivo gel de eletroforese em poliacrilamida SDS-PAGE mostrando as frações
coletadas do pico de absorção.
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Pela análise em gel de poliacrilamida SDS-PAGE, as amostras coletadas para o pico de
absorbância apresentam dois contaminantes majoritários (figura 4.1) que podem estar
interagindo inespecificamente com a resina ou com a proteína alvo. Na tentativa de melhorar
a pureza da amostra e aumentar a eficiência do processo de purificação na eliminação dos
contaminantes decidimos por adicionar uma segunda etapa cromatográfica no processo de
purificação. Assim, explorando características físico-químicas das proteínas, como ponto
isoelétrico, hidrofobicidade e massa molecular, utilizamos os processos de cromatografia por
troca iônica, por filtração em gel e de interação hidrofóbica separadamente.
A coloração característica da proteína pode ser visualizada na figura 4.2 que ocorre
devido ao compartilhamento de elétrons entre o íon férrico e os resíduos de tirosina presentes
no sítio catalítico da enzima.

Figura 4.2 – Amostras de clorocatecol 1,2-dioxigenase de Pseudomonas putida coletadas após eluição no passo
cromatográfico de purificação por afinidade.

4.1.2 Cromatografia de troca iônica
A primeira tentativa para melhorar o grau de pureza da nossa proteína de interesse se
baseou na utilização da cromatografia de troca iônica porque explora a possível diferença de
distribuição de cargas entre as proteínas para o isolamento da proteína de interesse e de seus
contaminantes. Através da adequada variação da força iônica da fase móvel é possível
explorar a competição entre íons da amostra protéica e os íons do tampão, com relação aos
grupos carregados da fase estacionária de forma a permitir a eluição isolada dos diferentes
componentes da amostra.
Uma vez que o ponto isoelétrico (pI) da proteína Pp 1,2-CCD é estimado teoricamente
em 5.3, escolhemos inicialmente a cromatografia por troca aniônica em resina Q Sepharose.
Assim, as amostras coletadas do passo cromatográfico anterior foram combinadas e
submetidas a diálise contra o tampão contendo 20 mM Tris pH 8,0 e aplicada na coluna
inicialmente equilibrada com o mesmo tampão. Pela mudança de coloração na resina pode-se
constatar a efetiva adsorção da proteína pelos grupos carregados positivamente da fase
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estacionária. A eluição da proteína foi feita através da aplicação de um gradiente de 0 a 100%
da concentração de NaCl 1 M. A enzima elui em aproximadamente 60% da concentração de
tampão de eluição em um pico único e bem caracterizado como mostra a figura 4.3.
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Figura 4.3 – Perfil cromatográfico de eluição da enzima Pp 1,2-CCD na purificação por troca aniônica diante
do gradiente salino e gel de eletroforese em poliacrilamida das frações 1,2, 10, 11, 12, 13 e 14.

Embora o perfil de eluição sugerisse o sucesso do processo de purificação, uma análise
por SDS-PAGE (figura 4.3) indicou que a inclusão de uma etapa cromatográfica por
cromatografia de troca iônica não foi eficiente para eliminar os contaminantes. Embora uma
análise direta do gel sugira uma redução da quantidade de contaminantes, uma análise
cuidadosa mostra uma diminuição na quantidade total de proteína, mascarando assim a
presença dos contaminantes. Apesar dos resultados não serem satisfatórios, a amostra
resultante desse passo cromatográfico foi utilizada para novos experimentos de cristalização.
Nenhum cristal, no entanto, foi obtido e nem mesmo a condição de cristalização padrão foi
reproduzida.
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4.1.3 Cromatografia por exclusão molecular
Como a tentativa de eliminar os contaminantes por meio de cromatografia de troca
iônica não foi bem sucedida, supondo, por exemplo, que as proteínas da amostra pudessem
apresentar carga global similar, tentamos abordar uma segunda estratégia cromatográfica
levando em consideração a massa molecular das macromoléculas em questão. A realização da
cromatografia em resina Sephacryl (GE Healthcare) em tampão contendo 20 mM Tris pH 8,0
e 50 mM NaCl apresenta um pico com a presença de um ombro, conforme o cromatograma
mostrado na figura 4.4.
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Figura 4.4 – Perfil cromatográfico de eluição da proteína Pp 1,2-CCD por filtração em gel em coluna
Sephacryl e gel de eletroforese em poliacrilamida das frações 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Zero: amostra de
alimentação da coluna.

A análise por eletroforese em gel de poliacrilamida mostrou que a amostra elui ainda
na presença dos contaminantes sugerindo uma possível interação desses com a proteína alvo.
Além disso, a assimetria do perfil no início da eluição em 34 mL sugere heterogeneidade da
amostra.
Na tentativa de minimizar os efeitos de heterogeneidade, os experimentos de
cristalização foram realizados combinando as frações 4 e 5. Uma nova cromatografia por
exclusão molecular foi realizada sob as mesmas condições, mas utilizando uma coluna de
maior resolução na escala de separação de proteínas – Superdex 200 10/300 (GE Healthcare).
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A figura 4.5 mostra o perfil cromatográfico, com a presença de três picos. A análise dos picos
coletados por eletroforese em gel de poliacrilamida evidencia não só que os contaminantes
permanecem presentes na amostra como também que a proteína de interesse se encontra na
forma heterogênea em solução podendo até se encontrar em diferentes estados oligoméricos
(4.5).
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Figura 4.5 – Perfil cromatográfico de eluição da proteína Pp 1,2-CCD por filtração em gel na coluna Superdex
200 e eletroforese em gel de poliacrilamida SDS-PAGE. A amostra zero corresponde à proteína utilizada para
carregar a coluna e as amostras 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem aos picos de eluição coletados após o passo de
filtração em gel.

Experimentos de calibração da coluna Sephacryl em condições similares foram
previamente realizadas em nosso laboratório (resultados não apresentados). Os resultados
sugerem que o pico majoritário encontrado no perfil de eluição corresponde a massa
molecular de 60 kDa compatível com a presença de um dímero, como previamente observado
para outros enzimas da mesma classe. Experimentos de calibração para a coluna Superdex
200 não puderam ser realizados devido a um dano irreparável na coluna ocorrido por um
problema no sistema cromatográfico. A calibração da coluna será realizada assim que o
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problema for sanado e será de fundamental importância para averiguar possíveis variações no
estado oligomérico da proteína. Esses resultados apresentados comprovam a heterogeneidade
da amostra, podendo explicar a dificuldade na obtenção de cristais de boa qualidade.
Além disso, a análise dos resultados reafirmou a suposição de uma interação entre a
proteína alvo e os contaminantes e conhecendo a capacidade da clorocatecol 1,2-dioxigenase
de se ligar a moléculas anfipáticas (CITADINI et al., 2005), levantamos a hipótese de que os
contaminantes pudessem estar se agregando a proteína de interesse através de interações
hidrofóbicas. Nesse sentido, realizamos novos experimentos para testar a hipótese de uma
possível interação hidrofóbica entre a Pp 1,2-CCD e seus contaminantes.
4.1.4 Cromatografia por interação hidrofóbica
A cromatografia por interação hidrofóbica em resina Phenyl Sepharose Fast Flow foi
realizada logo após a etapa de purificação por afinidade. Assim como na troca aniônica, foi
possível visualizar a interação da proteína com a resina devido a mudança na coloração da
mesma durante a aplicação da amostra. O perfil de eluição (figura 4.6) mostra dois picos logo
no início da corrida e um pico de eluição depois da total remoção do sal. Durante a eluição do
último pico pode-se notar a mudança na coloração da resina retornando à sua coloração
padrão, evidenciando a eluição da proteína de interesse. As amostras coletadas foram
analisadas por eletroforese em gel de poliacrilamida SDS-PAGE.

Figura 4.6 – Perfil cromatográfico de purificação por interação hidrofóbica.
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Apesar das expectativas de eliminação das impurezas a análise do gel de eletroforese
foi inconclusiva. Isto porque, embora a análise por absorbância a 280 nm indicasse a presença
de proteína nas amostras, nenhuma banda pode ser visualizada por SDS-PAGE. Várias
hipóteses foram levantadas na tentativa de explicar o desaparecimento da proteína, como por
exemplo, um possível ataque proteolítico, mas não temos dados para comprovar nossas
hipóteses. Decidimos repetir o experimento utilizando uma concentração de sulfato de amônio
60% menor do que a utilizada no experimento inicial (0,72 M) e uma resina de melhor
eficiência.
O perfil cromatográfico revela a presença de quatro diferentes proteínas (figura 4.7).
Uma alíquota de cada pico foi submetida a um ensaio de atividade catalítica com o substrato
catecol (resultados não apresentados) e como todos os picos apresentaram atividade catalítica,
demonstrando a presença da enzima Pp 1,2-CCD, decidimos estender nossas análises através
da realização de gel de eletroforese em condições nativas e desnaturantes (Figura 4.8).

Figura 4.7 – Perfil cromatográfico de purificação por interação hidrofóbica.
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Figura 4.8 – Gel de eletroforese em poliacrilamida dos picos eluídos a partir de purificação por interação
hidrofóbica. O gel A mostra as bandas correspondentes aos picos 1, 2, 3 e 4 sem fervura na presença de agente
redutor DTT. O gel B mostra as bandas correspondentes aos picos 1,2,3 e 4 após diálise e concentração, em
condições não desnaturantes

Uma comparação entre os experimentos de eletroforese revela o aparecimento de duas
bandas em condições nativas ao contrário de uma banda única identificada em condições
desnaturantes. A distância de migração eletroforética é compatível com a presença da forma
dimérica, compatível com a forma funcional da enzima. Ainda que bem mais fraca, uma
terceira banda de maior tamanho revela a possibilidade de outras formas oligoméricas
maiores, provavelmente consequência do uso de concentrações acima do fisiológico.
4.1.4 Cromatografia por afinidade na presença de triton X-100
Outra abordagem para testar interações hidrofóbicas entre proteína alvo e
contaminantes foi realizada pela adição de detergente no primeiro passo cromatográfico.
A fim de obter a separação entre as proteínas, foi adicionado 0,1% de Triton X – 100
em etapas diferentes do processo de purificação por afinidade. No primeiro teste o detergente
foi acrescentado somente no tampão de ressuspensão das células e no segundo teste foi
adicionado em todo o processo cromatográfico incluindo o tampão de ressuspensão, equilíbrio
e lavagem da coluna, e na eluição. Pela análise em SDS-PAGE pode-se constatar uma visível
diminuição dos contaminantes quando comparando os três diferentes protocolos (figura 4.9).
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Figura 4.9 – Eletroforese em gel de poliacrilamida SDS-PAGE das eluições com 30 mM de DTT na purificação
por afinidade. A) Purificação na ausência de Triton X-100. B) Purificação com Triton X-100 no tampão de
ressuspensão. C) Purificação com Triton X-100 em todo o processo.

Assim, nossos resultados sugerem que o acréscimo de Triton X-100 ao processo de
purificação por afinidade foi eficiente na retirada quase completa dos agentes contaminantes
da amostra. Amostras de proteína purificadas na presença de triton X-100 foram submetidas a
ensaios de cristalização, porém não houve o surgimento de cristais.
4.1.5 Cromatografia por afinidade na presença de PEG 8000
Considerando a capacidade da Pp 1,2-CCD de interagir com moléculas anfipáticas e
notando que o agente de cristalização, polietilenoglicol, possui semelhança química e
estrutural com moléculas de fosfolipídios, levantamos a hipótese de que o PEG seria não
somente o responsável pela cristalização, mas que promoveria uma possível estabilidade à
proteína pela interação no túnel hidrofóbico.
Assim, inserimos o PEG 8000, que é agente precipitante na cristalização, como aditivo
nos tampões de equilíbrio no processo de purificação por afinidade à quitina. A idéia inicial
era promover a interação da molécula de polietileno glicol com o túnel hidrofóbico da
proteína. Além disso, a proteína purificada com PEG 8000, seu principal agente de
cristalização, poderia ser cristalizada em outras condições nas quais o empacotamento
cristalino fosse melhor.
O perfil cromatográfico é muito similar ao previamente obtido. No entanto, a análise
por eletroforese em gel de poliacrilamida (figura 4.10) não evidencia uma melhora
significativa no grau de pureza da proteína de interesse.

C
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Figura 4.10 – Perfil cromatográfico de eluição da proteína Pp 1,2-CCD por afinidade à quitina na presença de
0,5% de PEG 8000 como aditivo e eletroforese em gel de poliacrilamida SDS-PAGE 12%.

4.2 Avaliação da atividade catalítica
Os ensaios de atividade de Pp 1,2-CCD foram realizados utilizando o método
espectrofotométrico como descrito no item 2.5; o tampão em pH 8.0 foi adotado devido a
atividade ótima da enzima ocorrer na escala de pH entre 7 e 8 (ARAUJO et al, 2000;
BRODERICK; O’HALLORAN, 1991). O monitoramento da formação do produto, cismuconato, pode ser visualizado na figura 4.11. O ensaio de atividade é realizado para um
controle qualitativo da amostra utilizada nos experimentos de cristalização.
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Figura 4.11 – Perfil de atividade de Pp 1,2-CCD. Resultado da degradação de catecol em ácido cis,cismucônico através do monitoramento da formação do produto em 260 nm.

4.3 Cristalização
A maior parte do tempo de desenvolvimento do presente projeto focou a otimização
das condições de cristalização na tentativa de obtermos dados de boa qualidade de forma a
possibilitar a determinação e posterior refinamento da estrutura cristalográfica. Foram testadas
aproximadamente 2000 condições diferentes de cristalização além de diferentes estratégias de
purificação e tratamento pós-cristalização dos cristais, como segue.
Os ensaios de cristalização foram iniciados com a proteína purificada por
cromatografia de afinidade por quitina, pelo método de difusão de vapor e utilizando as
técnicas de gota sentada e gota pendurada. A partir dos experimentos iniciais realizados,
houve o surgimento de cristais após 10 dias na condição 25 do kit PEG/ION Screen, composta
por 20 % PEG 3350 e 0,2 M de acetato de magnésio tetraidratado, na temperatura de 22 °C
(figura 4.12a). A partir desses resultados deram-se início as modificações da condição inicial,
as quais foram feitas através da variação dos agentes de cristalização. As principais
modificações foram:
 Variação da concentração de PEG 3350 de 14 % a 28% ;
 Variação da concentração de Acetato de Magnésio de 0,05 a 0,30 M;
 Adição de diferentes tampões com pHs: 5,0 a 8,0;
 Variação da concentração de proteína: 10 mg/ml, 15 mg/ml e 20 mg/ml e
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 Adição dos ligantes DPPC e ácido esteárico e
 Adição de ácido cis,cis-mucônico, substrato da catálise;
A combinação dessas modificações resultou em 360 condições testadas (figura 4.12), nos
quais não houve melhora significativa na morfologia dos cristais obtidos (figura 4.12b e
4.12c). Além de pequenos, pudemos observar a formação de agregados, inadequados para a
realização dos experimentos de difração.

A

B

C

Figura 4.12 – Cristais de Pp 1,2-CCD. A) Condição 25 do PEG/ION screen; B) e C) primeiras otimizações
após a obtenção de cristais no PEG/ION screen.

4.3.1 Cristalização na forma apo
Micro semeadura (“microseeding”)
Devido ao insucesso em melhorar a qualidade dos cristais utilizando as estratégias
listadas anteriormente, a técnica de micro semeadura foi empregada. O cristal utilizado como
semente foi obtido da condição 25 do PEG/ION screen (Hampton Research), mas não houve
o crescimento de nenhum cristal a partir das sementes.
4.3.2 Variação do agente precipitante
Como os experimentos com variação das condições iniciais de cristalização e a técnica
de micro semeadura não foram bem sucedidos, uma nova abordagem experimental foi variar
de uma forma mais planejada o tamanho da cadeia polimérica do agente precipitante,
processo que foi fundamental na obtenção da condição de cristalização da enzima. Além
disso, devido ao rápido surgimento dos cristais na condição inicial, o glicerol foi adicionado
aos experimentos.
Após três e quatro dias, respectivamente, surgiram cristais nas condições 14% PEG
8000 e 16% PEG 10000, ambos na presença de 0,2 M (CH3COO)2Mg · 4H2O (acetato de
magnésio tetraidratado) como aditivo (figura 4.13).
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Figura 4.13 - Cristais de Pp 1,2-CCD. A) Condição 14 % PEG 8000 e 0,2 M (CH3COO)2Mg · 4H2O. A1) após
3 dias A2) após 9 dias. B) Condição 16% PEG 10000 e 0,2 M CH 3COO)2Mg · 4H2O. B1) após 4 dias B2) após 9
dias.

A partir desses resultados foram feitos novos refinamentos nas condições de
cristalização. As melhores condições otimizadas para a cristalização da enzima de interesse
são 12% a 17% PEG 8000 e PEG 10000 na presença de 0,2 M de acetato de magnésio
tetraidratado, através da utilização de difusão de vapor em gota sentada. Os experimentos são
realizados utilizando 500

l da solução de cristalização no reservatório e as gotas são

montadas com 2 l da solução de proteína (~ 23 mg/mL) e 2 l da solução do reservatório. A
temperatura de surgimento dos cristais foi 22 °C. Os cristais apareceram depois de 2 dias e
atingem seu tamanho máximo (450 x 80 x 80)

m3 depois de 10 dias. As condições de

cristalização obtidas para Pp 1,2-CCD são similares às descritas para a enzima Ac_CTD (15%
PEG 5000, 0,2 M acetato de magnésio e 0,1 M Tris-HCl pH 7,5) e Rho_3CCD (15% PEG
8000, 0,3 M acetato de magnésio e 0,1 M Hepes pH 7,5).
4.3.3 Ensaios de cristalização com diferentes ligantes
Com a determinação das estruturas cristalográficas de enzimas membro da classe das
intradiol dioxigenases (VETTING; OLHENDORF, 2000; FERRARONI et al., 2004; 2006;
EARHART et al., 2005; MATERA et al., 2010) foi verificado a existência de um canal
hidrofóbico formado na interface entre os monômeros no qual moléculas de fosfolipídios
podem interferir na atividade catalítica ou que as CTDs possam estar envolvidas no rearranjo
de camadas bilipídicas em resposta a níveis tóxicos de HAPs.
Face aos resultados apresentados, parte dos objetivos do projeto é a determinação da
estrutura em complexo com diferentes fosfolipídios. Além disso, com o objetivo de se
entender a ampla especificidade por diferentes substratos para a família das intradiol
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dioxigenases, realizamos também ensaios de cristalização da Pp 1,2-CCD em complexo com
ácido cis,cis-mucônico (produto da catálise com catecol).
4.3.3.1 Experimentos de cristalização com ácido esteárico e DPPC
A solução de proteína incubada com o ligante é utilizada para os experimentos de cocristalização. Os experimentos de cristalização da proteína na forma apo e em complexo com
DPPC e ácido esteárico foram realizados em paralelo. Os cristais em complexo com DPPC e
ácido esteárico foram observados em condições muito próximas àquelas para a cristalização
da proteína na forma apo: 12% a 17% PEG 8000 e 10000 e 0,2 M de acetato de magnésio
tetraidratado e apresentaram a mesma morfologia (figura 4.14b e 4.14c). Estes resultados
sugerem, a princípio, que a presença dos fosfolipídios não interfere, nem auxilia no processo
de empacotamento.
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B

C

Figura 4.14 – Cristais de Pp 1,2-CCD otimizados. A) apo; B) co-cristalização com ácido esteárico C) cocristalização com DPPC.

4.3.3.2 Experimento de cristalização com substrato da catálise
Obtida a condição de cristalização e co-cristalização da enzima Pp 1,2-CCD foram
realizados testes de cristalização da enzima em complexo com ácido cis‚cis-mucônico
substrato da catálise de catecol objetivando o estudo do sítio de ligação ao substrato. Foram
realizados ensaios de co-cristalização em três diferentes condições: Pp 1,2-CCD, Pp 1,2-CCD
mais catecol mais ácido esteárico e Pp 1,2-CCD mais catecol mais DPPC.
Interessantemente, a adição de ácido cis,cis-mucônico à solução protéica previamente
incubada levou ao aparecimento de precipitado na solução. Devido a coloração branca
apresentada pelo substrato, especulamos a possibilidade de que o material precipitado se trata
dos fosfolipídios. Para minimizar os efeitos de agregação observada para os estudos desses
complexos, o ácido cis,cis-mucônico passou a ser adicionado a solução diluída de proteína
previamente incubada com os diferentes ligantes. Embora a estratégia utilizada tenha sido
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eficaz para minimizar os efeitos de precipitação na presença do ácido cis,cis-mucônico, não
foi possível obter cristais do complexo.
4.3.4 Estratégias utilizadas para melhorar a qualidade dos cristais
Os primeiros cristais obtidos na forma apo e em complexo com os ligantes foram
submetidos aos experimentos de difração de raios X. Embora os cristais apresentassem
excelente morfologia externa, a maioria deles não difratava ou os dados obtidos eram de
péssima qualidade, caracterizados pela baixa resolução e alta anisotropia. Na tentativa de
melhorar a qualidade dos dados três diferentes estratégias foram adotadas: melhorar a pureza
da amostra, buscar novas condições de cristalização e tentar novas técnicas para melhorar a
qualidade dos cristais obtidos a partir das condições já estabelecidas, como segue.
4.3.4.1 Ensaios de cristalização variando o grau de pureza da solução de proteína
Foram realizados ensaios de cristalização com amostras de proteína isoladas a partir de
diferentes estratégias de purificação:
a) cromatografia por afinidade;
b) cromatografia por afinidade seguida de cromatografia por troca iônica;
c) cromatografia por afinidade seguida de cromatografia por exclusão molecular;
d) cromatografia por afinidade seguida de cromatografia por interação hidrofóbica;
e) cromatografia por afinidade na presença de triton X-100 e
f) cromatografia por afinidade na presença de PEG 8000
De todas essas diferentes estratégias de purificação testadas, obtivemos cristais
provenientes da purificação por afinidade seguida por interação hidrofóbica e purificação
na presença de PEG. No entanto, nenhuma dessas mudanças alterou a qualidade dos
cristais obtidos.
4.3.4.2 Cristalização na presença de óleo
A partir dos primeiros resultados da coleta de dados supomos que os cristais
pudessem ter alto conteúdo de solvente e/ou problemas de empacotamento das moléculas
devido ao seu rápido crescimento, observado no intervalo de 1 a 2 dias. Portanto,
concomitante a busca por novas condições de cristalização, um dos procedimentos adotados
foi a cristalização na presença de óleo. A aplicação de uma fina camada de óleo sob a solução
do poço propicia a diminuição da taxa de difusão de vapor entre a gota e a solução do poço e
pode aumentar o tempo de surgimento dos cristais e conseqüentemente a ordem cristalina.
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Embora tenhamos utilizado o intervalo de condições de cristalização já previamente
estabelecidas e reprodutíveis, a adição de óleo inibiu a formação de cristais.
4.3.4.3 Cristalização em baixa temperatura
Como uma diferente estratégia para reduzir a taxa de formação dos cristais, ensaios de
cristalização a temperatura mais baixa, 6 °C foram realizados. Houve uma significativa
mudança no tempo de surgimento dos cristais, que passaram de um intervalo de 1 a 2 dias
para um intervalo de 7 a 10 dias, porém nenhuma melhora na qualidade dos dados foi obtida.
4.3.4.4 Cristalização com aditivos
Os experimentos de cristalização com aditivos foram feitos na câmara fria a 6 °C
utilizando o kit de aditivos da Hampton Research, Additive Screen 1™‚ Additive Screen 2™
e Additive Screen 3™. Os cristais apareceram depois de 10 dias em apenas 6 condições
contendo os diferentes aditivos. Estes são: fenol, diclorometano, polivinilpirrolidona K15,
cloreto de estrôncio hexaidratado, isopropanol e 2,2,2 trifluoretanol. A morfologia externa
desses cristais é a mesma dos cristais cristalizados na forma apo, porém possuem dimensões
maiores (0,5 x 0,2 x 0,2) mm3.
A maioria dos aditivos que resultaram em surgimento de cristais melhores são
solventes orgânicos. A presença de solventes orgânicos leva a uma diminuição da constante
dielétrica, o que causa um aumento da atração elétrica entre cargas opostas na superfície da
molécula de proteína e conseqüentemente na redução da solubilidade. Em geral, a
solubilidade de uma proteína é reduzida na presença de um solvente orgânico se a temperatura
diminui; desse modo, a cristalização com aditivos foi favorecida pela baixa temperatura e
permitiu o surgimento de cristais nas condições com solventes. Embora os cristais
apresentassem excelente morfologia externa não houve alteração na qualidade dos mesmos.
4.3.5 O papel do acaso
Durante o desenvolvimento do projeto aproximadamente 100 cristais foram
submetidos a coleta de dados. Como detalhamos, além de modificações nas condições de
cristalização, foram também testadas proteínas provenientes de diferentes estratégias de
purificação. A maioria dos cristais obtidos foi congelada previamente em nosso laboratório e
transportados em botijão criogênico, na presença de nitrogênio liquido. Este procedimento foi
realizado como rotina, pois além de permitir que os cristais não sofressem com a variação de
temperatura e/ou estresse mecânico durante o transporte até a fonte de radiação para a coleta
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de dados, o congelamento logo após a cessação do crescimento pode evitar danos no cristal
causado pelo envelhecimento dos mesmos.
No entanto, algumas vezes os cristais foram transportados nas placas de cristalização,
principalmente aqueles que poderiam ser futuramente utilizados para experimentos de
desidratação “in situ”. Dois experimentos de cristalização foram realizados sob a condição de
14% PEG 8000 e 0,2 M de acetato de magnésio tetraidratado a 6 °C. Após 10 dias da
realização do experimento, surgiram 2 cristais – um em cada placa de cristalização, que foram
congelados e armazenados em botijão criogênico. Mesmo sem o surgimento de cristais ou
núcleos aparentes, estas placas foram transportadas para a estação de coleta de dados de
difração em Campinas (LNLS) dentro de um isopor no intuito de se realizar experimentos de
desidratação e soaking caso surgisse algum cristal durantes este período. Durante as 24 horas
de coleta, as placas ficaram sob a bancada a temperatura ambiente, aproximadamente 23 °C;
quando não foi observado o surgimento de nenhum cristal ou núcleo. Após a coleta de dados,
as placas foram transportadas de volta ao nosso laboratório no porta-malas do carro sem
nenhum controle de temperatura e sob condições de grande stress mecânico devido a
movimentação do carro. Quando do retorno, as placas foram condicionadas a 22 °C e após 4
dias, notamos o surgimento de aproximadamente 15 a 25 cristais em cada uma das gotas.
Os cristais surgiram com uma variação na morfologia externa (figura 4.15) e os
melhores foram divididos em três grupos. Dez foram resfriados sem nenhum tratamento de
pós-cristalização, sendo 2 deles com paratone, 3 com glicerol, 3 com PEG 400 e 2 com MPD
como agentes crioprotetores. 27 deles foram submetidos ao método de desidratação II e
congelados e 15 foram submetidos a desidratação exposta ao ar e annealing durante a coleta.
Apenas um cristal resultou em dados de difração razoáveis estimados a 4,0 Å de resolução,
fornecendo os melhores dados obtidos até a etapa do projeto em andamento naquele
momento.

Figura 4.15 – Cristais da enzima clorocatecol 1,2-dioxigenase de Pseudomonas putida.
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Supondo que variações na temperatura tenha sido o fator limitante dessa mudança na
morfologia externa e provavelmente um melhor empacotamento das moléculas, nós
realizamos um experimento de cristalização a 25 ºC, agora com temperatura controlada, mas
sem sucesso. Observações posteriores mostraram que as variações na morfologia externa do
cristal eram devido a modificações na temperatura da sala de armazenamento dos
experimentos de cristalização, que estavam cerca de 3 a 4 ºC abaixo da temperatura esperada
(22 ºC). Um simples ajuste na temperatura proporcionou o surgimento de cristais com a
mesma morfologia daqueles que surgiram durante a viagem.
4.3.6 Nova condição de cristalização
Diante de várias tentativas de obtenção de cristais de Pp 1,2-CCD que
proporcionassem melhores dados de difração de raios X, nos deparamos com o surgimento de
um novo cristal da nossa enzima após 17 meses da realização do experimento de cristalização.
Esse foi o experimento número três em que foram feitas otimizações de uma condição
promissora obtida do kit de cristalização Crystal Screen 2 (Hampton Research). O
experimento consistiu em variar a concentração do agente precipitante entre 8 e 18 % e
aumentar o pH para 8,0 e 8,5 já que a condição de partida possuía pH igual a 6,5. A
concentração da proteína utilizada foi 20 mg/ml e foi incubada com o ligante ácido esteárico
(figura 4.16).

Figura 4.16 – Representação esquemática dos três experimentos iniciais de cristalização no qual foram obtidos
novos cristais de Pp 1,2-CCD após 17 meses.

Os cristais obtidos possuíam morfologia e tamanho bem diferente daqueles que
surgem nas condições já estabelecidas, o que sugeria um empacotamento molecular diferente
e conseqüentemente um novo grupo espacial (figura 4.17).
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Figura 4.17 – Cristal de Pp 1,2-CCD obtido na condição 14 % PEG 20000 e 0,1 M de Tris-HCl pH 8,5 após 17
meses da realização do experimento.

Novos experimentos foram realizados a fim de reproduzir o surgimento desses cristais
em um intervalo de tempo menor. Analisando os três primeiros experimentos realizados
podemos notar que há uma tendência da proteína em cristalizar em pHs mais elevados. Assim,
foi dado início à realização de três experimentos iniciais nos quais foi feita uma variação de
pH (8,5 a 13) e concentração da amostra de proteína (15 a 40 mg/ml).
Após 1 mês da realização dos experimentos houve o surgimento de microcristais na
condição 14 % PEG 20K, 0,1M glicina pH 10,0 com a proteína a 40 mg/ml incubada com o
ligante ácido esteárico (figura 4.18)

Figura 4.18 – Microcristais de Pp 1,2-CCD obtidos após 1 mês da realização do experimento de cristalização
na condição 14 % PEG 20K, 0,1 M glicina pH 10.0; microcristais observados utilizando luz polarizada.

Experimentos de otimização dessa condição foram realizados a fim de obter
monocristais de tamanho adequado para coleta de dados de difração de raios X, porém sem
sucesso.

4.4 Tratamento dos cristais antes da coleta de dados
Várias estratégias como “cross-linking”, “annealing” e desidratação controlada
(HERAS; MARTIN‚ 2005) foram empregadas na tentativa de melhorar a qualidade dos
cristais. Técnicas de “cross-linking” e annealing foram extensivamente utilizadas e várias
concentrações de glutaraldeído e diferentes tempos de incubação foram também testados, sem
sucesso.
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O processo de desidratação foi o único tratamento de pós-cristalização cujos
resultados sugerem uma melhora na qualidade dos dados. Portanto, adotamos essa técnica
como protocolo em todos os nossos experimentos. Apesar dos testes iniciais sugerirem uma
melhora de 7 Å para 4 Å de resolução, os cristais se mostraram muito suscetíveis a variações
nas condições de equilíbrio da solução de cristalização, o que nos levou a testar diferentes
estratégias de desidratação.
Foi observado que o método de desidratação seriada sobre o reservatório não resulta
em melhora significativa nos dados, ao passo que, a desidratação seriada exposta ao ar afetou
a estrutura cristalina destrutivamente. Demos início a testes de desidratação utilizando a
solução crioprotetora mais concentrada e intervalos menores de tempo com os cristais
expostos ou não ao ar. O resultado final mostrou que soluções crioprotetoras contendo a
concentração de (x + 2)% ou (x + 4)% do agente precipitante (14% PEG 8000) se mostraram
mais eficazes no processo de desidratação. Diferentes intervalos de tempo também foram
testados e ficou estabelecido que nessas concentrações os cristais sofreram menos dano até 30
segundos envoltos na solução crioprotetora exposta ao ar e 90 segundos com a solução
crioprotetora adicionada a gota de cristalização inicial. Desse modo, todos os cristais foram
submetidos à desidratação rápida antes da coleta de dados.
4.5 Coleta e processamento de dados
Os diferentes cristais obtidos durante os experimentos de cristalização foram
submetidos à coleta de dados de difração de raios X nas linhas MX-1 e MX-2 do Laboratório
Nacional de Luz Síncrotron CNPEM/MCT – LNLS. Dentre os crioprotetores testados o
glicerol na concentração de 25% v/v foi considerado mais adequado aos nossos experimentos;
a solução crioprotetora utilizada foi preparada contendo (x + 2) % da concentração do agente
precipitante, 0.2 M do aditivo acetato de magnésio tetraidratado e 25% de glicerol. Os
primeiros cristais foram submetidos à coleta de dados de difração de raios X e apesar de
apresentarem morfologia externa aparentemente adequada, a resolução dos dados coletados
foi baixa, em torno de 8 Å.
Diante dos resultados obtidos, teve início a busca incessante por estratégias que
fossem capazes de aumentar a resolução. Decidimos por melhorar a pureza da amostra,
realizar tratamentos pré e pós-cristalização e buscar novas condições de cristalização. Dentre
essas estratégias, apenas a desidratação do cristal como tratamento de pós-cristalização
pareceu melhorar a qualidade dos dados obtidos aumentando a resolução (seção 4.4). Essa
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medida passou a ser adotada como rotina nos experimentos de difração posteriores.
Os primeiros dados coletados revelaram características importantes do cristal: difração
a baixa resolução, alta anisotropia, parâmetro de rede grande na direção de z, possível alto
conteúdo de solvente, sobreposição e assimetria dos pontos de reflexão e perfil fraco de
espalhamento (figura 4.19).

Figura 4.19 Imagem do padrão de difração característico para os cristais de Pp 1,2-CCD. As linhas mostram
as faixas de resolução sendo 3.12 Å a mais alta.

Diante desses resultados, foram testadas diferentes estratégias na tentativa de melhorar
os dados de coleta. A primeira análise realizada foi a escolha apropriada para o ângulo de
oscilação de acordo com a fórmula proposta por Dauter (1999) para minimizar a sobreposição
de pontos de difração (equação 4.1 ).

Equação 4.1

Sendo

o fator de conversão de radianos em graus, η é o fator que leva em conta a

mosaicidade e divergência do feixe, d é o limite da mais alta resolução e a é o comprimento
da cela unitária primitiva ao longo da direção do feixe de raios X. Utilizando a relação acima
e com base nos parâmetros de rede obtidos para o nosso cristal foi feita uma estimativa de φ.
Considerando a resolução máxima obtida de 3,5 Å e η estimado em 0,6, os valores de
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o valor máximo

estimado para φ é de -0.12 º.
Uma avaliação dos valores obtidos acima nos sugere fortemente que para uma
parâmetro de rede grande como c=420 Å, o valor de η deve ser minimizado para permitir uma
separação adequada dos pontos de difração. Uma vez que η, além da mosaicidade, leva em
conta a divergência, fica então evidente a utilização de uma linha de luz menos divergente.
Para o primeiro conjunto de dados obtido, a nossa preocupação com a necessidade de
caracterizar os parâmetros cristalográficos e indexar os pontos de difração corretamente foi
muito grande. Decidimos, então, nesta etapa coletar diferentes conjuntos de dados para um
mesmo cristal variando a distância do detector. Nossa expectativa era utilizar os dados a mais
baixa resolução, onde os pontos estavam melhores separados para a determinação da matriz
de orientação e depois aplicar para os dados a mais alta resolução.
Nesse sentido um cristal foi exposto ao feixe de raios X durante 180 s e 1° de
oscilação e três conjuntos de dados foram coletados com diferentes distâncias amostradetector, sendo essas 175 mm, 220 mm e 300 mm (conjunto CCD_01). O perfil de difração
pode ser visto abaixo (figura 4.20):

3.5 Å
175 mm

4.5 Å
220 mm

6,5 Å
300 mm

Figura 4.20 - Padrão de difração do cristal Pp 1,2-CCD coletado na linha MX-1 do LNLS. Cada imagem é
referente a primeira imagem do cristal em diferentes distâncias do detector. Os dados a mais alta resolução
foram obtidos com 175 mm de distância a 3,5 Å de resolução.

Os diferentes conjuntos foram processados considerando os intervalos de resolução
no qual havia maior separação dos pontos de difração. Os dados foram integrados sob a
mesma matriz e parâmetros de cela e os dados promediados.
Dessa forma, havíamos mapeado parcialmente o problema e buscamos diferentes
estratégias para resolvê-lo. A primeira foi a busca contínua por uma nova condição de
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cristalização. Além disso, a presença do eixo c=420 Å impunha uma limitação experimental e
uma grande dificuldade para processar os dados, o que exigiu a manipulação adequada dos
parâmetros de integração e a utilização de diferentes programas de processamento. Além
disso, técnicas de pós-cristalização também se mostraram bastante úteis, principalmente o
método de desidratação dos cristais.
Acreditamos que mais 300 cristais foram submetidos à coleta de dados, resumidos em
cinco conjuntos de dados. Um resumo das estratégias testadas em cada conjunto de dados
pode ser visualizado na tabela abaixo (tabela 4.1).

Tabela 4.1 – Resumo das estratégias utilizadas nos diferentes conjuntos de dados.

Conjunto de dados

Estratégias

CCD_DES_01

Desidratação não exposta ao ar – 60 s

CCD_DES_02

Desidratação exposta ao ar – 90 s

CCD_PEG

Adição de PEG 8K como aditivo na purificação por afinidade e
desidratação

CCD_HIC

Segunda etapa cromatográfica de purificação por interação hidrofóbica
e desidratação

CCD_RD

Desidratação e micro foco realizado no Laboratório Nacional de
Brookhaven BNL: PXRR no NSLS (National Synchrotron Light
Source)

Os dados foram processados utilizando o programa MOSFLM (LESLIE, 1992) no qual
foi feita a identificação da orientação do cristal e dos parâmetros de cela e grupo espacial que
melhor prediziam as reflexões do padrão de difração. Ainda que a técnica de desidratação
tenha sido eficiente no aumento da resolução nenhuma outra estratégia foi efetiva em
melhorar a qualidade dos dados. A análise dos resultados do processamento indicou dados
anisotrópicos, perfil de espalhamento pobre em algumas áreas, difração muito fraca e difusa e
sobreposição dos pontos de difração, como já havia sido notado através dos primeiros testes
de coleta de dados.
Para driblar tais características intrínsecas do espalhamento de raios X pelos cristais de
Pp 1,2-CCD, algumas ferramentas de estratégia disponíveis no programa MOSFLM foram
utilizadas quando necessárias. Diminuir o mínimo de separação entre os pontos de difração
foi essencial para sanar os problemas com a sobreposição; em alguns casos, onde o ponto de
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difração apresentava uma “cauda”, o tamanho da caixa de predição foi monitorado e fixo.
A análise das ausências sistemáticas mostrou a existência de condições de difração
00l=6n, característica em eixos helicoidais de ordem 61/65. Os grupos espaciais P61, P65,
P6122 e P6522 são os únicos que satisfazem essa condição. Assim, as imagens foram
escalonadas para os diferentes grupos espaciais e comparando os valores de Rmerge obtidos,
que pela sua baixa variação, permitiu escolher como solução o grupo espacial de mais alta
simetria P6122 ou seu enantiomorfo P6522. Para sustentar essa escolha foi feita uma análise
dos grupos de simetria possíveis com o programa POINTLESS (EVANS, 2005) a partir dos
dados não mesclados. Como esperado o grupo espacial mais provável é P6122/ P6522 com
probabilidade de 100% baseada no grupo de Laue e 88.6 % baseada nas ausências
sistemáticas. Definido o grupo espacial, após o processamento os dados foram escalonados
com o programa SCALA (EVANS, 1997).
O conteúdo de solvente foi estimado através do cálculo do número de Matthews. A
análise estatística dos dados é dada resumidamente pela tabela 4.2.
Diante da baixa resolução obtida para os diferentes conjuntos de dados aliados a baixa
identidade sequencial da nossa enzima com os modelos existentes, o processo de resolução da
estrutura por substituição molecular tornou-se um desafio. Assim, decidimos uma nova coleta
de dados, na tentativa de resolver a estrutura por técnicas ab initio, explorando a borda de
absorção do ferro, cofator da enzima.
Foi inicialmente realizada a varredura de fluorescência para os dois cristais na
tentativa de identificarmos experimentalmente os picos de inflexão e absorção de forma a
maximizar a contribuição dos componentes f’ e f’’ do fator de espalhamento atômico.
No entanto, no decorrer destes experimentos, com o auxílio dos físicos da linha MX-2
do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, foi identificado um perfil no fluxo de fótons em
função do comprimento de onda que inviabiliza a obtenção de uma correta varredura de
fluorescência, e consequentemente a utilização de técnicas de MAD para a faixa de
comprimento de onda (energia) necessária para explorar a borda do ferro.
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Tabela 4.2 – Dados cristalográficos e estatísticos dos diferentes conjuntos de dados para os cristais de Pp 1,2-CCD.

Conjunto de dados

CCD_01

CCD_DES_01

CCD_DES_02

CCD_PEG

CCD_RD

Sistema cristalino

Hexagonal

Hexagonal

Hexagonal

Hexagonal

Hexagonal

Comprimento de onda (Å)

1,427

1,459

1,459

1,459

1,100

Temperatura (K)

100

100

100

100

100

Grupo espacial

P6122/P6522

P6122/P6522

P6122/P6522

P6122/P6522

P6122/P6522

Parâmetros de rede (Å)

a=b=97,42,

a=b=97,77,

a=b=97,57,

a=b=100,46,

a=b=99,72, c=425,79

c=420,8

c=424,23

c=423,60

c=423,47

Intervalo de resolução (Å)

140,0 – 4,5

59,93 – 3,7

59,83 – 3,4

67,22 – 4,2

86,36 – 3,55

Moléculas por unidade assimétrica

3

3

3

3

3

Vm (Å3Da-1) (Coeficiente de Matthews)

3,37

3,35

3,44

3,51

Solvente (%)

63,47

63,27

64,25

65,02

Completeza (%)

94,7(89,9)

93,0(94,8)

99,9 (100,0)

100,0(100,0)

100,0(100,0)

<I

8,6(2,0)

13,2 (4,4)

9,6 (3,1)

7,1(2,8)

14,5(4,3)

Rsyma (%)

30,8(55,9)

12,9 (55,3)

21,3 (69,2)

21,0 (59,1)

14,4(68,3)

Número de reflexões únicas

7435

12553

17523

10098

16192

Δφ

60

73

76

Multiplicidade

10,1(7,2)

9,2 (9,2)

8,6(8,9)

6,2(6,4)

11,3(11,9)

Linha de Luz

MX-1

MX-2

MX-2

MX-2

X25C - Brookhaven

a

I >

onde

105

é a intensidade média obtida de observações de reflexões múltiplas relacionadas por simetria.
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Conforme apresentado na figura 4,21, notamos um aumento brusco no fluxo de raios
X em torno de 7 KeV. Como consequência, o pico da curva de fluorescência ocorre para um
valor superior da borda, impossibilitando a realização do experimento.

Figura 4.21 - Gráfico do fluxo da linha MX-2 em função da energia

Como conclusão, o atual “setup” da linha MX-2 não está adequada para a técnica de
MAD para elementos com borda de energia inferiores a aproximadamente 8,5 KeV. No
entanto, ainda poderíamos explorar a técnica de SAD e dentro da realidade do nosso
problema, decidimos por utilizar o valor obtido pela melhor avaliação que foi possível realizar
experimentalmente, com valor de =1,741 Å, para a maximização do sinal anômalo do ferro
(f ’= -6.684e e f’’ = 3.926e). O processamento das imagens ocorreu de modo usual e a
estatística da coleta se encontra resumida na tabela 4.3.
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Tabela 4.3 – Dados cristalográficos e estatísticos dos conjuntos de dados coletados na borda de absorção do
ferro.

Conjunto de dados

CCD_FE

Sistema cristalino

Hexagonal

Comprimento de onda (Å)

1,741

Temperatura (K)

100

Grupo espacial

P6122/P6522

Parâmetros de rede (Å)

a= b=98,84, c=425,33

Intervalo de resolução (Å)

60,76 – 3,95

Moléculas por unidade assimétrica

3

Vm (Coeficiente de Matthews) (Å3Da-1)

3,45

Solvente (%)

64,35

Completeza anômala (%)

100,0(100,0)

<I

22,0(7,4)

I

>

Rsyma (%)

14,4(54,3)

Número de reflexões únicas

11741

Δφ

228

Multiplicidade anômala

14,7(14,5)

a

onde

é a intensidade média obtida de observações de reflexões múltiplas

relacionadas por simetria.

Depois de processados, os pares de Friedel foram comparados e os valores obtidos
sugeriam um sinal anômalo fraco para possibilitar a determinação da estrutura por SAD. O
gráfico da mensurabilidade do sinal anômalo mostra a fração de pares de Bijvoet relacionadas
às diferenças na intensidade para as quais

e

. Os valores

experimentais mostram uma fração de 0,012 para a faixa de 6,75 a 5,90 Å de resolução, sendo
que valores considerados encorajadores devem ser maiores que 0,05.
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Figura 4.22 - Gráfico da mensurabilidade do sinal anômalo versus a resolução dos dados.

Nova condição de cristalização

Em paralelo, a busca por novas condições tanto pela avaliação periódica de
experimentos anteriores como pela realização de novos experimentos, resultou em um cristal
em nova condição de cristalização contendo 14% de PEG 20K e 0,1 M Tris-HCl pH 8,5.
Apesar do pequeno tamanho e fragilidade dos cristais novos, eles foram previamente
congelados em nosso laboratório e transportados até a estação de coleta de dados na linha
MX-1 do LNLS. As primeiras imagens coletadas necessitaram de um longo tempo de
exposição e apenas algumas reflexões foram vistas no padrão de difração. Considerando a
necessidade de um fluxo maior de radiação, os cristais foram recongelados e submetidos à
nova coleta de dados na linha MX-2 do LNLS.
Cada imagem foi coletada com um tempo de exposição de 90 s e 1º de oscilação. As
primeiras imagens mostraram a presença de gelo devido ao rápido congelamento em
nitrogênio

líquido

o

que

foi

melhorado

pela

aplicação

da

técnica

de

annealing. As 144 imagens coletadas foram processadas e indexadas utilizando o programa
MOSFLM e a análise dos dados sugeriu o empacotamento no sistema cristalino monoclínico
de grupo espacial C2. A estatística dos dados pode ser resumida na tabela abaixo (tabela 4.4).
Tabela 4.4 – Dados cristalográficos e estatísticos do conjunto de dados de Pp 1,2-CCD.
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Coleta de Dados
Sistema cristalino

Monoclínico

Comprimento de onda (Å)

1.459

Temperatura (K)

100

Grupo espacial

C2

Parâmetros de rede (Å)

a=94.60 b=87.13 c=88.87

Intervalo de resolução (Å)

52.28 – 1.98

Moléculas por unidade assimétrica

3

Vm (Coeficiente de Matthews) (Å3Da-1) 2.11
Solvente (%)

41.62

Completeza (%)

99.3(99.0)

<I

3.0(2.9)

I

>

Rsyma (%)

13.7(43.9)

Número de reflexões únicas

49774

Δφ

144

Multiplicidade

6.5(2.6)

a

onde

é a intensidade média obtida de observações de reflexões múltiplas

relacionadas por simetria.

4.6 Resolução da estrutura

A solução da estrutura cristalográfica da Pp 1,2-CCD exigiu uma análise mais
criteriosa em relação ao empacotamento cristalino no que diz respeito ao número de
moléculas na unidade assimétrica, o conteúdo real de solvente e as relações geométricas que
relacionam essas moléculas. Além disso, a utilização de técnicas combinadas de substituição
molecular e espalhamento anômalo foi essencial para a determinação da estrutura.
4.6.1 Substituição Molecular
Uma busca no banco de dados de estruturas de proteínas revela a existência de apenas
dois modelos disponíveis para a classe das clorocatecol dioxigenases: 3-clorocatecol 1,2dioxigenase (código PDB: 2BOY) e 4-clorocatecol 1,2-dioxigenase (código PDB: 1S9A) de
Rhodococcus opacus (FERRARONI et al., 2004; 2006). Os modelos compartilham apenas
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41% de identidade entre si e 39.8% e 38.1% de identidade sequencial com nossa proteína de
interesse (clorocatecol 1,2-dioxigenase de Pseudomonas putida), respectivamente.
Embora a baixa identidade sequencial sugerisse a necessidade da utilização de técnicas
ab initio para a determinação da estrutura, uma análise comparativa entre os modelos 3CCD e
4CCD mostraram que uma alta similaridade estrutural parece ser compartilhada por esta
classe de proteínas (figura 4.23). A sobreposição das coordenadas para os modelos (rms de
2,79 Å para os C ) indica que mesmo compartilhando baixa identidade sequencial, o
enovelamento e a forma oligomérica (dímero) são preservados. Além disso, grande parte das
diferenças parece estar localizada em regiões de voltas que conectam os elementos de
estrutura secundária.

Figura 4.23 - Alinhamento estrutural entre as estruturas de 3-clorocatecol 1,2-dioxigenase e 4-clorocatecol 1,2dioxigenase de Rhodococcus opacus. Rms 2,09Å da sobreposição dos carbonos α feito utilizando o método de
sobreposição SSM implementado no programa COOT (EMSLEY; COWTAN, 2004).

Quando comparamos os elementos de estrutura secundária para as clorocatecol
dioxigenases (2BOY e 1S9A) e catecol dioxigenases (1DLM, 2AZQ, 3HKP) com estrutura
cristalográfica determinada podemos também identificar, apesar da baixa identidade
sequencial, que a distribuição de elementos de estrutura secundária é bastante conservada em
ambas as classes de enzimas (figura 4.23). No entanto, uma superposição estrutural nos
permite visualizar características estruturais importantes que distinguem as CCDs das CTDs
(figura 4.24). Este resultado é bastante importante, pois, além de sugerir que não podemos
utilizar as estruturas de CTDs como modelo para resolução da estrutura da Pp 1,2 CCD,
devido às diferenças estruturais entre as classes CCD e CTD, a similaridade entre as estruturas
das CCDs é um fator que favorece a determinação da estrutura por técnicas de substituição
molecular.
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Figura 4.24 - Alinhamento estrutural entre as estruturas de 3-clorocatecol 1,2-dioxigenase de Rhodococcus
opacus e catecol 1,2-dioxigenase de Acinetobacter calcoaceticus. Rms 3.83Å da sobreposição dos carbonos α
feito utilizando o método SSM implementado no programa COOT (EMSLEY; COWTAN, 2004).

Com base no acima exposto, foram utilizados os modelos 2BOY e 1S9A como modelo
para as buscas por substituição molecular. Os modelos foram utilizados sem cadeias laterais,
modelo de polialanina, e tanto o monômero como o dímero foram testados, sendo que em
nenhum caso o dímero resultou em solução.

4.6.2 Análise de simetria não cristalográfica (NCS)
Dado os insucessos em determinar a estrutura, decidimos por fazer uma avaliação
mais detalhada do tipo de empacotamento que poderia estar presente na unidade assimétrica.
Poderíamos talvez introduzir vínculos na função de rotação ou translação de modo a favorecer
a determinação da estrutura por técnicas de substituição molecular.
Para todos os conjuntos de dados dos cristais hexagonais, a função de Patterson nativa
não resultou em nenhum outro pico além da origem, o que descartou a presença de simetria
translacional não cristalográfica na unidade assimétrica. A análise cuidadosa da função de
autorrotação, porém, revelou que além dos picos característicos da simetria do cristal, vistos,
por exemplo, na seção κ=180o (figura 4.25), um pico para κ=90o (figura 4.26) revelou a
possível existência de um eixo de rotação de ordem 4 na unidade assimétrica. As melhores
soluções são mostradas na tabela abaixo (tabela 4.5).
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Tabela 4.5 - Melhores soluções encontradas para a auto rotação dos dados obtidos em P6122/P6522
para o conjunto CCD_DES_01.

GLRF

GLRF

Solução

φ

ψ

κ

φ

ψ

1

0.00

0.00

0.00

12.19

5 180.00

30.00

180.00

11.78

2

0.00

0.00

180.00

12.19

6

0.00

60.00

180.00

11.78

3

0.00

90.00

180.00

12.19

7

0.00

30.00

180.00

11.78

4

90.00

90.00

180.00

12.19

8

90.00

90.00

90.00

2.69

CC_P Solução

κ Altura/σ

Figura 4.25 – Figura do mapa de auto-rotação dos dados obtidos para o conjunto P6 122/P6522 em κ=180º
utilizando o programa GLRF (ROSSMAN; BLOW, 1962)

As soluções de 1 a 7 correspondem aos picos da origem e aos eixos de rotação
cristalográficos. A segunda e a terceira soluções caracterizam os eixos de rotação de ordem 2
paralelo ao eixo x, paralelo ao eixo y e paralelo ao eixo z, respectivamente. As soluções de 4
a 7 caracterizam os eixos de rotação de ordem 6. A solução 8 mostra um pico mais fraco em
κ=90º que indica a presença de um eixo de ordem 4 em φ=90.00 e ψ=90.00 (figura 4.25), isto
é, paralelo ao eixo de ordem 6 cristalográfico.
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Figura 4.26 – Figura do mapa de auto rotação dos dados obtidos para o conjunto P6 122/P6522 em κ=90º
utilizando o programa GLRF (ROSSMAN; BLOW, 1962)

O surgimento deste pico em κ=90o, também foi evidenciado quando realizamos o
cálculo da função de auto-rotação em diferentes programas. Por exemplo, os resultados
obtidos através do programa AMoRe (NAVAZA, 1994) (tabela 4.6), confirmam a presença de
um eixo de ordem 4 na unidade assimétrica. O pico de mesma altura observado para κ=30o
(simetria rotacional de ordem 12), sugerindo a orientação do eixo de simetria não
cristalográfica paralelo ao eixo c; simetria esta que poderia surgir da combinação do eixo
cristalográfico de ordem 6 com o eixo cristalográfico com o eixo de ordem 4 não
cristalográfico.
Tabela 4.6 – Melhores soluções encontradas para a auto rotação dos dados obtidos em P6 122/P6522 utilizando
o programa AMORE (NAVAZA, 1994).

Amore
Solução

ω

φ

κ

CC_P

1

0.00 999.00

0.00 100.00

2

0.00 999.00

60.00 100.00

3

0.00 999.00

90.00

48.60

4

0.00 999.00

30.00

48.60
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Da mesma forma, analisamos a simetria não cristalográfica para o conjunto de dados
do grupo espacial C2. Neste caso, além do pico da origem, vemos claramente presença de um
pico em κ=180o, evidenciando a presença de um eixo de rotação de ordem 2 não
cristalográfico (tabela 4.7). A análise dos ângulos ω=90 e φ=90 indicam a presença de um
eixo de ordem 2 perpendicular ao eixo de ordem 2 cristalográfico paralelo a b, na direção c.

Tabela 4.7– Melhores soluções encontradas para a auto rotação dos dados obtidos em C2.

Solução

ω

φ

κ

Altura/σ

1

0.00

0.00

0.00

36.24

2

0.00

0.00

180.00

36.24

3

0.00

90.00

180.00

15.45

4

90.00

90.00

180.00

15.45

Figura 4.27 – Mapa de auto-rotação dos dados obtidos o conjunto C2 em κ=180 º utilizando o programa GLRF
(ROSSMAN; BLOW, 1962).
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4.6.3 Substituição Molecular
Inicialmente todos os conjuntos de dados foram utilizados na tentativa de resolver a
estrutura por técnicas de substituição molecular. Os primeiros insucessos nos levaram a várias
buscas testando diferentes parâmetros e ferramentas tais como:
1. Intervalo de resolução;
2. Modelo de polialanina;
3. Formas oligoméricas diferentes
a. Dímero
b. Monômero
4. Imposição da simetria não cristalográfica
5. Algoritmos baseados
a. Funções de busca de Patterson
b. Estatística multivariada
c. “Maximum likelihood”

Apesar da obtenção de dados a resolução em torno de 2 Å não obtivemos sucesso na
substituição molecular com esse conjunto. Tal resultado sugeriu que devido ao longo tempo
de formação dos cristais que estes poderiam ser a cristalização de um dos contaminantes ou
mesmo de um fragmento da proteína devido à proteólise.
O primeiro resultado promissor foi obtido utilizando o modelo de polialanina gerado
da cadeia A da molécula Rho_3CCD (PDB: 2BOY). O ponto chave para esse resultado foi
utilizar o algoritmo de estatística multivariada e maximum likelihood ambos implementados
nos programas PHASER (McCOY et al., 2007) e AutoMR wizard PHENIX (ADAMS et al.,
2010). Foram encontradas duas moléculas na unidade assimétrica (figura 4.28) o que sugeria
um conteúdo de solvente de 76.68 %. Essa solução foi obtida pela substituição molecular de
apenas um dos conjuntos - CCD_FE, a 3.95 Å e grupo espacial P6122.
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Figura 4.28 – Solução parcial obtida a partir do método de substituição molecular aplicada ao conjunto de
reflexões CCD_FE a 3.95 Å de resolução.

Uma característica intrigante nos levou a questionar a solução: o dímero encontrado na
unidade assimétrica não correspondia ao dímero funcional esperado. No entanto, uma análise
do empacotamento cristalino indicava a formação do dímero funcional gerado pela aplicação
de um eixo de ordem 2 (P6122) cristalográfico (figura 4.29). Restava, no entanto, uma
molécula sozinha. A confiança na solução estimada pelo valor do log-likelihood gain = 118
estava na faixa do considerado aceitável para uma boa solução (Tutorial 5 – Solving a
structure with MR data) (ADAMS et al., 2010) e sugeria que esta solução estava correta.

Figura 4.29 – Representação da solução e sua cela unitária. Por operação de simetria cristalográfica pode-se
ver a formação do dímero funcional (em azul) enquanto que a cadeia B permanece como um monômero.

Além disso, a presença do dímero funcional formado por simetria cristalográfica
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sustentou a confiabilidade do modelo, mas era necessário que a cadeia B também formasse o
seu dímero correspondente, já que a proteína é dimérica em solução. A inspeção visual do
mapa de densidade revelou elementos de estrutura secundária que delineavam uma terceira
cadeia na unidade assimétrica. Decidimos investigar a solução por substituição molecular
aliada à técnica de SAD na busca dos sítios dos átomos de ferro na tentativa de buscar a
solução correta. Um resumo dos resultados obtidos para os sítios pode ser visualizado a seguir
(tabela 4.8).
A análise dos resultados mostra que, interessantemente, o terceiro sítio está na posição
em que o mapa de densidade eletrônica parece delinear outra cadeia, e isso é mais evidente
na região inicial da molécula onde pode ser visto claramente a formação de uma hélice (figura
4.30).
Tabela 4.8 – Identificação dos sítios para o cofator ferro pela utilização de uma estratégia combinada entre
substituição molecular e SAD .

MÉTODO

MR-SAD

BAYES-CC

75.5

6.8

0.41

FOM
X

Y

Z

OCC

FE

0.315

-0.198

0.035

1.48

FE

0.342

-0.373

-0.032

1.16

FE

0.217

-0.100

0.115

0.98

SÍTIOS

Figura 4.30 – Representação dos três sítios para o cofator ferro e a densidade eletrônica identificados pelo
método MR-SAD.
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Comparando a densidade eletrônica da solução obtida por MR-SAD com a solução
parcial da substituição molecular construímos a terceira molécula na unidade assimétrica. A
alta flexibilidade dessa nova cadeia pode ser a responsável por problemas de empacotamento
e consequente baixa resolução dos dados. Obtido um modelo final construído por substituição
molecular e SAD e determinadas as posições corretas dos sítios para o cofator ferro,
utilizamos essa construção como modelo de busca para o conjunto a mais alta resolução,
CCD_DES_02 a 3,4 Å, hexagonal.
A substituição molecular para o novo conjunto foi feita utilizando o programa Phaser
e a solução final foi obtida com uma pontuação de 110,18 (log-likelihood gain). O modelo
final, agora contendo três moléculas na unidade assimétrica, revela um conteúdo de solvente
de 63,47% e coeficiente de Matthews de 3,37, resultado esse que corrobora a necessidade de
desidratação para aumentar a resolução. O alto conteúdo de solvente dos cristais de Pp 1,2CCD foi sem dúvida um dos fatores limitante para a obtenção de conjuntos de dados com boa
resolução.

4.7 Refinamento
O refinamento das coordenadas foi realizado no programa phenix.refine (ADAMS et
al., 2010) no pacote PHENIX. Os primeiros passos de refinamento mostraram que, apesar de
parecerem promissores, os resultados mostraram que para satisfazer os dados cristalográficos
a baixa resolução os vínculos geométricos estavam sendo rompidos. Tal resultado indicou que
o processo de refinamento deveria ser realizado com mais cautela.
Além disso, a qualidade da densidade eletrônica para as cadeias B e C era muito
inferior a da cadeia A, sendo assim, utilizamos vínculos geométricos e de simetria não
cristalográfica fortes. A estrutura foi parcialmente refinada a 3.4 Å de resolução com Rfactor =
0,24 e Rfree = 0,32. O mapa de densidade eletrônica da cadeia A possibilitou a construção do
modelo para a proteína Pp 1,2-CCD, enquanto que as cadeias B e C se encontram altamente
flexíveis e com problemas de continuidade na densidade eletrônica.
Para a conclusão desse trabalho, decidimos explorar as informações para a estrutura da
Pp 1,2-CCD a partir do modelo construído para a cadeia A. A estatística da coleta de dados e
do refinamento pode ser detalhada na tabela abaixo (tabela 4.9).
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Tabela 4.9 – Resumo da estatística do processamento dos dados e do refinamento da estrutura.

COLETA DE DADOS

CCD_DES_02

Comprimento de onda (Å)

1.459

Temperatura (K)

100

Grupo espacial

P6122

Parâmetros de rede (Å)

a=b=97.57,
c=423.60

Intervalo de resolução (Å)

59.83 – 3.4

Moléculas por unidade assimétrica

3

Vm (Å3Da-1)

3.35

Solvente (%)

63.27

Completeza (%)

99.9 (100.0)

<I

9.6 (3.1)

I

>

Rsyma (%)

21.3 (69.2)

Número de reflexões únicas

17523

Multiplicidade

8.6(8.9)

REFINAMENTO DA ESTRUTURA
Número de átomos
Protein

5742

Água

39

Ácido graxo

4

ditianodiol

2

Número de reflexões
Conjunto trabalho

16241

Conjunto teste

865

Rfactor/Rfree (%)

24,17/32,65

Fator de temperature médio (Å2)

34,2

RMSD ligações (Å)/ângulos (graus)

0,014/1,061

Ramachandran
Região mais favorável (%)

64,6

Região permitida (%)

27,2
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Região generosamente permitida (%)

5,5

Região não permitida (%)

2,8

4.8 Estrutura cristalográfica
Estrutura cristalográfica da enzima clorocatecol 1,2-dioxigenase de Pseudomonas
putida
A estrutura da enzima clorocatecol 1,2-dioxigenase de Pseudomonas putida é a
primeira estrutura da família das clorocatecol dioxigenases de uma bactéria gram-negativa a
ser resolvida. Funcionalmente dimérica, a sua estrutura se organiza na forma de um
“boomerang” que pode ser dividido em três domínios:

dois domínios catalíticos na

extremidade do “boomerang” e um domínio helicoidal localizado no centro da molécula
(figura 4.31).

Figura 4.31 – Representação das estruturas secundárias para a enzima clorocatecol 1,2-dioxigenase

Os dois átomos de ferro estão separados por mais de 44 Å e acredita-se serem
estruturalmente e cataliticamente equivalentes, uma vez que nenhum mecanismo alostérico foi
reportado até o presente momento.
A presença de dois fosfolipídios situados na interface entre as duas subunidades é uma
característica comum nesta classe de proteínas (VETTING; OHLENDORF, 2000;
FERRARONI et al., 2004, 2006; MATERA et al., 2010). Em nosso caso, a densidade para o
fosfolipídio não era continua, sugerindo baixa ocupação ou possivelmente a existência de um
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ácido graxo e não de um fosfolipídio na interface (figura 4.32). Interessantemente, estas
moléculas se ligam em um túnel que atravessa toda a molécula, de uma face a outra do
“boomerang” ( figura 4.33).

Figura 4.32 – Densidade eletrônica para as moléculas de ácido graxo presentes na cadeia A.

Figura 4.33 – Superfície da enzima Pp 1,2-CCD mostrando o ácido graxo inserido no túnel hidrofóbico.

Estudos cristalográficos da enzima clorocatecol 1,2-dioxigenase de Pseudomonas putida

84

Embora a interação da nossa proteína com ácidos graxos já tenha sido comprovada
através de experimentos de ressonância paramagnética eletrônica (CITADINI et al, 2005), o
tipo de ligante encontrado na nossa molécula precisa ser investigado. Experimentos de
espectroscopia de massa serão realizados a fim de determinar a verdadeira identidade do
ligante.
O papel dos fosfolipídios ou moléculas hidrofóbicas nesse canal ainda não é bem
definido. Estudos realizados por ressonância paramagnética eletrônica pelos nossos
colaboradores sugerem que a presença dos fosfolipídios pode modular a atividade enzimática
da proteína (CITADINI et al, 2005). No entanto, outras proteínas contendo lipídeos mostram
atividades normais (VETTING; OHLENDORF, 2000; FERRARONI et al., 2004, 2006).
Novos estudos para comprovar o papel dos fosfolipídios no canal hidrofóbico estão em
andamento através da utilização de técnicas de “Site Directed Spin Labelling”.

Domínio catalítico

Cada monômero contém um domínio catalítico e um domínio N-terminal helicoidal
(figura 4.31). O núcleo do domínio catalítico contém duas follhas-β que se encaixam para
formar uma estrutura do tipo β-sanduíche. O sítio ativo está localizado entre a estrutura do
tipo β-sanduíche e o domínio helicoidal, composto de vários “random coil”.
O átomo de ferro é ligado por quatro resíduos de proteína Tyr130, Tyr164, His188 e
His190, e uma molécula de DTD (ditianodiol), em uma geometria bipiramidal trigonal (figura
4.34).

a)

b)

Figura 4.34 - Representação esquemática da geometria trigonal bipiramidal. Os termos ax e eq referem-se aos
ligantes na posição axial e eq na posição equatorial.
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Tyr130 and His 188 são os ligantes axiais, enquanto Tyr164 e His190 e uma molécula
de DTD constituem o plano equatorial.
Interessantemente, no lugar esperado para o substrato encontramos uma molécula de
ditiotreitol oxidado (DTD) (figura 4.35, 4,36). A presença da molécula DTD no sítio ativo foi
inesperada. No entanto, uma análise mais detalhada revela que a forma cíclica do DTD,
estrutura resultante da oxidação do DTT no processo de digestão da cauda de inteína, se
assemelha estruturalmente à molécula de catecol (figura 4.37).

Figura 4.35 – Densidade eletrônica da molécula de DTD encontrada no sítio ativo da enzima.

Figura 4.36 – Superfície da região do sítio ativo da proteína indicando a presença da molécula de DTD
encontrada no sítio ativo da enzima, presente na típica coordenação His2Tyr2 e uma molécula de OH do ligante
DTD.
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b)

Figura 4.37 – Estrutura química das moléculas de DTD(a) e catecol(b).

Comparação entre Pp 1,2-CCD, Rho_ 3CCD e Rho_4CCD.

O alinhamento sequencial entre a Pp 1,2-CCD e

os membros da família das

clorocatecol dioxigenases: 3-clorocatecol 1,2-dioxigenase de Rhodococcus opacus (2BOY) e
4-clorocatecol 1,2-dioxigenase de Rhodococcus opacus (1S9A)

revela que Pp 1,2-CCD

compartilha 39 % de identidade sequencial com 2BOY e 38% com 1S9A, enquanto 2BOY e
1S9A compartilham 40 % de identidade sequencial. A superposição estrutural entre as três
proteínas revela que enquanto 2BOY e 1S9A apresentam um rms distance (nas posições C )
de 2,089 Å, Pp 1,2-CCD e 2BOY apresentam um rms distance de 2,60 Å e 1,83 Å e 1S9A de
(figura 4.38).

Figura 4.38 – Sobreposição das estruturas de Rho_3CCD - 2BOY (amarelo), Rho_4CCD – 1S9A (azul) e a Pp
1,2-CCD (rosa).

Uma análise, ainda que preliminar, do sítio ativo mostra que a nossa enzima possui um
sítio maior quando comparado com os modelos 2BOY e 1S9A, o que condiz com a
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característica da Pp 1,2-CCD de receber um espectro mais amplo de substratos (figura 4.39).
Uma análise pontual mais detalhada será realizada a fim de determinar as substituições que
levam as mudanças no tamanho e possível distribuição de carga do sítio catalítico.

Clorocatecol 1,2-dioxigenase

4-clorocatecol 1,2-dioxigenase

3-clorocatecol 1,2-dioxigenase

Figura 4.39 – Comparação do mapa de superfície das estruturas das enzimas clorocatecol 1,2-dioxigenase de
Pseudomonas putida, 4-clorocatecol 1,2-dioxigenase de Rhodococcus opacus e 3-clorocatecol 1,2-dioxigenase
de Rhodococcus opacus mostrando as moléculas de ligantes presentes no sítio catalítico.

Consideramos esta análise da estrutura ainda bastante superficial, onde tentamos
salientar algumas características gerais do enovelamento da proteína. Pretendemos estender
nossas análises, principalmente se obtivermos dados a mais alta resolução.
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5. DISCUSSÃO
Os problemas causados pela contaminação do meio ambiente com poluentes orgânicos
persistentes impulsionaram a pesquisa básica no sentido de identificar e caracterizar
microorganismos, e suas respectivas vias metabólicas, capazes de transformar estas moléculas
aromáticas complexas em produtos menos tóxicos ou até mesmo levarem a degradação total
das mesmas. Microorganismos como algas, fungos e bactérias capazes de reduzir as
concentrações de POPs e HAPs foram identificados e suas rotas metabólicas elucidadas.
Como próxima etapa dos estudos é necessário compreender a base molecular de ação dos
microorganismos e de suas enzimas. Estes estudos são importantes para a aplicação do
processo de biorremediação não somente por definir e compreender as bases moleculares
associadas à especificidade aos ligantes, mas também servir como ferramenta para a
engenharia de novas proteínas com diversas aplicações biotecnológicas.
Dentro deste contexto, o trabalho aqui apresentado tem como proposta contribuir para
o estudo de caracterização de enzimas com potencial aplicação no processo de
biorremediação. Em particular, este trabalho focou a determinação da estrutura cristalográfica
da enzima clorocatecol 1,2-dioxigenase da bactéria Pseudomonas putida.
A primeira etapa do processo envolveu a padronização do protocolo de expressão
heteróloga da Pp 1,2-CCD em E. coli . A partir da construção, gentilmente fornecida pela
Profa. Dra. Ana Paula Ulian de Araújo, a expressão foi realizada com sucesso na cepa
BL21(DE3) e a clivagem da cauda de inteína foi eficaz permitindo a purificação da proteína
por cromatografia de afinidade em coluna de quitina. O rendimento médio de proteína foi de
10 mg da proteína solúvel para 6.6 g de células cultivadas em 2 litros de cultura.
Embora uma única etapa de purificação tenha se mostrado bastante eficaz para o
isolamento da proteína de interesse, algumas impurezas (aproximadamente 10 %) podiam ser
ainda visualizadas em SDS-PAGE. Assim, diferentes estratégias de purificação baseadas no
tamanho, carga e hidrofobicidade das proteínas componentes da mistura foram utilizadas na
tentativa de eliminar as impurezas, sem sucesso. Mostramos em nossos estudos que somente a
adição do detergente triton X-100 no processo de purificação é eficiente para eliminar o
contaminante de maior peso molecular (~ 42 kDa), sugerindo então que os contaminantes
possam estar se agregando à nossa enzima através de contatos hidrofóbicos.
Interessantemente, a inserção de outras etapas cromatográficas revelou características
da amostra que até então não haviam sido averiguadas por nosso grupo. A análise por filtração
em gel em coluna Superdex revelou a presença de outras possíveis formas oligoméricas da
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proteína presentes em menor quantidade. Além disso, a cromatografia por interação
hidrofóbica revelou a presença de quatro picos referentes a Pp 1,2-CCD, todos apresentando a
atividade enzimática esperada. Não foi possível correlacionar os resultados obtidos pelos dois
tipos de cromatografia, mas podemos especular a possibilidade que diferentes formas
oligoméricas podem interagir de forma distinta em uma cromatografia baseada em interação
hidrofóbica.
A condição de cristalização foi padronizada com as amostras advindas da purificação
por afinidade em coluna de quitina. Os cristais foram obtidos utilizando o método de difusão
de vapor na presença de PEG como agente precipitante. Assim, todas as amostras obtidas da
etapa de purificação foram submetidas aos experimentos de cristalização, sendo que para os
casos de cromatografia por troca iônica, filtração em gel e adição de detergente, os cristais
não foram reproduzidos. Interessantemente, o resultado foi diferente para as amostras
advindas da cromatografia por interação hidrofóbica. Dos quatro picos obtidos, somente o
pico majoritário cristalizou na condição padrão e os cristais obtidos difrataram como o
esperado, permitindo que fosse identificada a população da enzima que cristalizava nessas
condições. Apesar dos nossos esforços, os resultados obtidos nessa última etapa
cromatográfica foram inconclusivos.
Interessantemente, enquanto vários projetos que envolvem cristalografia de proteínas
estão limitados à obtenção de cristais, nosso problema foi bastante diferente. Os cristais foram
facilmente obtidos e facilmente reproduzidos, no entanto, apesar do tamanho adequado e
morfologia externa bastante satisfatória, o poder de difração desses cristais era extremamente
limitado a baixas resoluções, dificultando a obtenção de um conjunto de dados. Além disso, a
caracterização cristalográfica preliminar indicou a existência de um eixo c ~ 420 Å, o que
dificultou sobremaneira o processamento dos dados. O resultado mais promissor foi obtido
pela utilização de processos de desidratação controlada, o que mostrou que o alto conteúdo de
solvente foi uma das principais causas do espalhamento pobre pelos cristais de Pp 1,2-CCD.
Foram coletados 7 conjuntos de dados para a Pp 1,2-CCD como resultado das
diferentes estratégias realizadas para a melhoria do padrão de difração. Os melhores
resultados foram obtidos a partir da aplicação de técnicas de desidratação; além disso, na
tentativa de melhorar a separação dos pontos devido à magnitude dos parâmetros de rede,
também coletamos dados na linha de microfoco no Laboratório Nacional de Brookhaven
(BNL).
Apesar da baixa identidade sequencial com as proteínas de estrutura conhecida dessa
classe de enzimas obtivemos, depois de uma exaustiva busca de modelos e softwares, um
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modelo inicial por substituição molecular utilizando um modelo de polialaninas baseado nas
coordenadas da cadeia A da proteína 3-clorocatecol 1,2-dioxigenase de Rhodococcus opacus
(PDB: 2BOY) como modelo de busca. Essa primeira solução era composta por duas
moléculas na unidade assimétrica que não mimetizava o dímero funcional esperado para essa
classe de proteínas. O dímero funcional poderia ser reconstruído aplicando-se as operações de
simetria cristalográfica, no entanto, a identificação de uma molécula na forma monomérica
não era esperada.
Sendo assim, decidimos por explorar o átomo de ferro como espalhador anômalo na
tentativa de aplicar técnicas ab-initio para a determinação da estrutura da Pp 1,2-CCD. Uma
vez que as limitações experimentais da linha MX-2 impossibilitou a determinação dos
comprimentos de onda para os picos de absorção e inflexão para a aplicação da técnica de
MAD.
Decidimos então, por coletar os dados utilizando o valor teórico para maximização do
componente f’’ do fator de espalhamento. Ainda que o sinal anômalo fosse fraco para os
dados à baixa resolução (4,0 Å), a aplicação das técnicas de SAD e substituição molecular
combinadas foi fundamental para localizarmos a terceira molécula na unidade assimétrica. O
procedimento de MR-SAD localizou a posição dos átomos de ferro sendo 3 deles confirmados
por dois métodos de MR-SAD diferentes. A posição de dois átomos estava em concordância
com as duas primeiras cadeias encontradas por substituição molecular. Já o terceiro átomo foi
determinado exatamente em uma posição em que o mapa de densidade delineava uma terceira
molécula para a estrutura cristalina da Pp 1,2-CCD. Como o esperado, a formação com as três
cadeias na unidade assimétrica proporcionou a formação dos dímeros funcionais por simetria
cristalográfica, apresentando aproximadamente 63,5 % de solvente.
A partir desse resultado foi possível construir o trímero cristalográfico contido na
unidade assimétrica e utilizá-lo como modelo de busca na substituição molecular para o
conjunto de dados a mais alta resolução (3,4 Å). Tais resultados mostraram que a terceira
molécula não possui uma posição fixa no empacotamento cristalino, o que provavelmente
contribuiu com os problemas de espalhamento pelos cristais.
Em paralelo, variações no tamanho do polímero PEG, assim como o aumento no pH
levaram à a obtenção de cristais com diferente morfologia, indexados no grupo espacial C2 e
que difrataram a resolução máxima de 2 Å. Embora extensivas tentativas de busca tenham
sido realizadas, não foi possível determinar a estrutura por técnicas de substituição molecular.
Além da diferença no empacotamento, tais cristais não possuíam a coloração característica da
proteína e surgiram após 17 meses, o que nos leva a considerar a hipótese de que ou a proteína

Discussões

91

possa ter sofrido proteólise ou os cristais são de alguma proteína recombinante. O insucesso
tanto na reprodução desses cristais como na determinação da estrutura sustentam essas
hipóteses.
Sendo assim, os dados a 3,4 Å de resolução foram utilizados para o refinamento da
estrutura. De uma forma geral, o enovelamento encontrado para a Pp 1,2-CCD se assemelha
às estruturas cristalográficas das outras enzimas da mesma classe. Nossa meta é a obtenção de
dados de melhor qualidade para um refinamento mais detalhado da estrutura. Uma coleta de
dados no ESRF está planejada para o início de setembro de 2010, onde utilizaremos uma linha
de microfoco e o novo detector PILATUS. Daremos então início aos estudos de correlação
entre estrutura e função da clorocatecol 1,2-dioxigenase de Pseudomonas putida. Um resumo
dos passos utilizados para encontrar a solução final pode ser resumido no fluxograma a seguir.
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SUBSTITUIÇÃO MOLECULAR – ESPALHAMENTO ANÔMALO
MR-SAD

Parâmetros de entrada

=1.741 Å
f' = -6.684e f’’=3.926e
elemento Fe

SOLUÇÃO
MODELOS

METODOLOGIA
3 sítios Fe
Fe1, OCC=
1.49
Fe2, OCC=
1.16
Fe3, OCC=
0.97

2BOY (39.8%)
1S9A (38.1%)

Dímero
polialanina

Molrep, Amore, MrBump, Balbes,
Phaser, AutoMR - Phenix

Monômero
polialanina

Inserção cadeia C
Formação Trímero

SOLUÇÃO

CCD_FE
Phaser
LLG 117.86

SUBSTITUIÇÃO
MOLECULAR
PHASER

CCD_DES_02 3.4 Å
LLG 110.18
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6. CONCLUSÕES
Dentro deste contexto, o trabalho aqui apresentado tem como foco o estudo
cristalográfico da enzima clorocatecol 1,2-dioxigenase de Pseudomonas putida. Nossa
contribuição para a caracterização estrutural da enzima se baseia na determinação de sua
estrutura tridimensional por técnicas de difração de raios X.
Como parte do desenvolvimento deste projeto, as etapas desenvolvidas foram
apresentadas ao longo dessa dissertação e podem ser resumidas a seguir.
 A enzima Pp 1,2-CCD foi expressa com sucesso em BL21(DE3) e a clivagem da
cauda de inteína foi realizada de modo eficaz permitindo a purificação da proteína por
cromatografia de afinidade em coluna de quitina;
 Apesar da presença de contaminantes e da evidência de formas oligoméricas distintas
a Pp 1,2-CCD foi cristalizada com sucesso utilizando métodos de difusão de vapor
(gota sentada e gota suspensa) na presença de PEG como agente precipitante.
 Os cristais difratam pobremente e apresentam alto conteúdo de solvente. Assim, o
tratamento de pós-cristalização por desidratação foi eficaz na obtenção de dados a uma
maior resolução;
 O modelo parcial foi determinado através da técnica de substituição molecular e o
modelo final foi obtido através da utilização combinada das técnicas de substituição
molecular e SAD;
 Foram identificadas duas moléculas de ácidos graxos presentes no túnel hidrofóbico e
uma molécula do agente redutor DTT oxidado presente na interação trigonal
bipiramidal no sítio ativo mimetizando uma molécula do substrato catecol;
 A estrutura foi refinada a 3,4 Å de resolução e a solução parcial foi obtida para a
cadeia A com valores de Rfactor = 0.24 e Rfree = 0.32.
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