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Fi!!ura 1 I -

0 metabolismo da giicose e do glicerol no glicossomo Abrevia<;oes para
as protemas sac HK. hexoquinase. PGI. fosfoglicose isomerase. PFK.
6-fosfofrutoquinase.
ALDO. frutose-I.6-bisfosfato
aldolase. TIM.
triosefosfato isomerase. GAPDH. gliceraldeido-3-fosfato desidrogenase.
PGK. 3-fosfoglicerato quinase. GDH. glicerol-3-fosfato desidrogenase.
GK. glicerol quinase. As setas maiores indicam os compostos que sao
trocados com 0 cnoso!. P, indica fosfato inorganico

Figu:"a: 1 -

Represema<;ao esquematlca dos metodas de cristaliza<;ao por difusao de
vapor

Fi!!ura : : -

Represema<;ao dos passos de montagem do cristal em tubos capilares
para coleta de dados de difra<;ao que conslste em ( 1) Imrodu<;ao da SQ
lu<;ao no tubo capilar. ( : ) introdu<;ao do cristal atraves da utiliza<;ao
de uma pipeta. ( 3 ) cristal atinge 0 menisco inferior. ( 4 ) retirada da
solu<;ao e ( S ) selagem do tuba capi/ar

Fi!!ura :. ~ -

Representa<;ao da fum,;ao (I para () (aso de uma ulstribUlcao esfenca
( Equa<;ao .:: 9)

Fi!!ura :. 4 -

Represema<;ao do processo de ( a ) mvelamemo do Solveme e ( h )
promedia<;ao da Densidade eletronica :'vlaisdetalhes no texto

Figura 3 .::-

Figura 3 .\ -

FI!!ura .J 4 -

Figura 4 .::-

Perfil de elui<;ao da aldolase de J: hrucl!/
Fast Flow" do fabricante Pharmacia

.:: IS

pela co luna "(\1 Sepharose

Pertil de elui<;ao da aldolase de J: hrucl!/ pela coluna "Sephacrvl S:OU
HR" do fabricante Pharmacia. Somente fra<;oes do pica foram mostradas neste graticoJ
Eletroforese em resma feita no equipamemo da Pharmacia PHAST com
as amostras do pica que [oi elUldo da coluna Sephacrvl S:OO HR ( da
esquerda para a direita fra<;oes 47.48 e 49. padrao de peso molecular.
fra<;oes 50. 51. 52. 53. 54. 55 e 56. padrao de peso molecular. fra<;oes
57. 58 e 59 e padrao de peso molecular) Como pode ser observado a
proteina apresenta alto grau de pureza. sendo que a parte final do pIco
apresenta impurezas que foram removidas Esta coluna apresentou resul
tados bastante promissores quanto a qualidade do material obtido

Vista de uma subunidade da TIM em dire<;ao ao eixo do barril (aracteristicas da estrutura sac mostradas na Figura.

"~0

0

_ 1('

-t ~

Figura 4.3 -

Esquema dos inibidores de TIM: (a) 2-fosfoglicolato ( 2PG ) nilo observado em complexo com TIM de T. brucei, (b) 3-fosfopropionato
( 3PP ), (c) 2-fosfoglicerato ( 2PGA), (d) glicerol-3-fosfato ( G3P ), (e)
3-fosfoglicerato ( 3PGA ), (f) 2 (N-formil-n-hidroxi-amino) etil-fosfonato (IPP), (g) fosfoglicolo-hidroxamato (PGH) e (h) N-hidroxi-4fosfono-butanamida. .................................................................................. 4.9

Figura 4.4 -

Figura 4.5 -

Figura 4.6 -

A molecula DG-II
T. brucei

modelada para inibir seletivamente a TIM de
4.12

Coluna de troca ionica CM-Sepharose Fast Flow (Pharmacia).
Passo
de purifi~ao da TIM de T. brucei expressa em E. coli................................

4. 16

Coluna de filtra~ao S200HR-Sephacryl (Pharmacia ). Passo de purifica~ao da TIM de T. brucei expressa em E. coli

4.17

Figura 4.7 -

Compostos
Lee

Figura 4.8 -

Compostos sintetizados pelo Dr. Witmans da Universidade de Grorungen. ...................................................................................

4.21

Mapa de densidade eletronica do cristal da forma cristalina II no qual se
difundiu 0 composto CsNzOsPH13.Mapa do tipo 2Fo-Fc, e contorno
de 1,5 x rms do mapa................................................................................

4.26

Figura 4. 10 - Mapa de densidade eletronica do cristal da forma cristalina II no qual se
difundiu 0 composto C13NzHI4POS'Mapa do tipo 2Fo-Fc, e contorno
de 1,5 x rms do mapa"
,

4.29

Figura 4.9 -

sintetizados por (a) Dra. Willson, (b), (c) e (d) por Jean
,
,.. 4.20

Distancia interna de complementa~ao. Distiincias internas do ligante e
do receptor sac comparadas. Se a distancia interna nao coincide em
urn dado vertice, a arvore de procura e interrompida neste vertice........ .....

5.8

Intera~ao do composto 4PBH com residuos do sitio ativo da TIM de T.
brucei, como determinado por tecnicas cristalograficas ( Verlinde et al.,
1992b ). Intera~5es com moleculas de agua foram removidas....................

5.18

Intera~5es dos compostos (a) e443 e (b) Z978 com os residuos do sitio
ativo da TIM de T. brucei, obtidos atraves do programa DOCK.Maiores
detalhes no texto
,.............................

5.19

Intera~ao do composto 1355 com os residuos do sitio ativo da TIM de
T. brucei, obtido atraves da pontua~ao combinada. Maiores detalhes no
texto
"
,
,
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Figura 6.1a -

Sec;ao da func;ao de rotac;ao cruzada. Pico com soluc;ao 81=217jr,
82=75,00°, 83=60,90°, sec;ao 8:,=75,00°. Niveis dos contornos com intervalo de 1o. Valor minimo 1o. .

6.6

Sec;ao da func;ao de rotac;ao cruzada Pico com soluc;ao 81= 160.79 °,
82=52.50°, 83=75.53
sec;ao 8:,=52,50° Niveis dos contornos com intervalo de 1o. Valor minimo 1o.

6.7

Coeficiente de correlac;ao das soluc;oes da func;ao de rotac;ao cruzada atraves do PC-refinamento do programa XPLOR. Coeficiente de
correlac;ao da lista de soluc;oes da func;ao de rotac;ao cruzada. As duas
soluc;oes se sobressaem em relac;ao as outras obtidas pelo programa.

6.8

Figura 6.2b - Melhora do coeficiente de correlac;ao das soluc;oes da func;ao de rotac;ao
cruzada atraves do PC-refinamento do programa XPLOR. Refinamento
do dimeroPode ser observe 0 aparecimento de mais duas soluc;oes com
alto coeficiente de correlac;ao... .

6.9

Figura 6. 1b -

0,

Figura 6.2a -

Figura 6.2c -

Melhora do coeficiente de correlac;ao das soluc;oes da func;ao rotac;ao
cruzada atraves do PC-refinamento do programa XPLOR. Refinamento dos monomeros. Pode ser observe 0 aparecimento de mais uma soh.!
yao e a convergencia dos valores da correlayao das novas soluyoes Pfl
ra valores proximos aos valores observados para as duas primeiras soluyoes. Ver discussao no texto....

6.9

Seyao da funyao translayao da soluyao 1 da funyao de rotayao cruzada
( Tabela 6.3 ) para 0 maior pica, 14,10 acima da media. Este pico esta
isolado nesta seyao e 0 proximo pica mais alto encontra-se noutra seyao
com apenas 4,40 acima do valor medio........

6.10

Seyao da funyao translayao da soluyao 2 da funyao de rotayao cruzada
( Tabela 6.3 ) para 0 maior pico, 14,10 acima da media. Este pica esta
isolado nesta seyao e 0 proximo pica mais alto encontra-se noutra seyao
com apenas 4,40 acima do valor medio.......
..

6.11

Figura 6.4a - Densidade eletronica do modelo ( acima ) antes da promediayao e nivelamento do solvente e ( abaixo ) depois, mostrando comparativamente a
melhora do mapa de densidade eletronica.Contorno de 1,5 0

6.16

Figura 6.3a -

Figura 6.3b -

Figura 6.5 -

Figura 6.6 -

Densidade eletronica do modelo da TIM de B. stearothermophilus, apos
a omissao dos residuos da estrutura em volta tlexivel ( acima) e densidade eletronica do modelo final ( abaixo ). Contorno de 1,5 0...

6.19

Diagrama de Ramachandran das duas subunidades da TIM de B.
stearothermophilus mostrando os residuos que encontram combinayoes
de <1>, l\J fora das regioes permitidas...........

6.21

Figura 6.7 -

Densidade eletronica do inibidor 2PG no sitio ativo, contorno de 1,5 a
( acima ) e interayoes observadas entre 0 inibidor 2PG e os residuos do
sitio ativo da subunidade 1 da TIM de B. stearothermophilus...................

6.22

Figura 6.8 -

Estrutura do modelo da subunidade 1 da TIM de B. stearothermophilus
feita atraves do programa MOLSCRIPT ( Kraulis, 1991 ) mostrando em
detalhes os residuos do sitio ativo, 0 inibidor 2PG e a estrutura em
volta flexivel. ..,
,..
.
. .......... ........
... .. .....
.... 6.24

Figura 6.9 -

Gnifico do desvio entre as duas subunidades 1 e 2 quando superpostas.
Diferenyas maiores sao visiveis na regiao dos residuos Asp 54, Asp 354
e C-terminal..............................................................................................

6.25

Figura 6.1 Oa- Gnifico dos fatores de temperatura em funyao dos residuos das cadeias
principal e lateral da subunidade 1.............................................................

6.26

Figura 6. 10b- Grafico dos fatores de temperatura em funyao dos residuos das cadeias
principal e lateral da subunidade 2...................................

6.26

Figura 6.11 - AnaIise de:(a) 62 sequencias de proteinas de E. coli disponiveis no banco de sequencias do programa GCG mostrando a distribuiyao da razao
Arg/(Arg+Lys), a qual apresenta 0 valor medio de 0,47~ (b) 74 sequencias de proteinas de B. stearothermophilus disponiveis no banco de
sequencias do programa GCG mostrando a distribuiyao da razao
Arg/(Arg+Lys), a qual apresenta 0 valor medio de 0,44. A escolha das
proteinas foi feita para se ter urn maximo de proteinas hom610gas dentro
da analise..................................................................................................

6.33

Figura 6.12 - Distribuiyao da razao Arg/(Arg+Lys) nas 20 sequencias de TIM conhecidas ( todas as sequencias presentes na Tabela 6.1 e duas outras nao incluidas no banco de dados, B. subitilis e B. megaterium ). Esta distribuiyao mostra valor medio de 0,32, sendo aparente a diferenya relativa a todas as raz5es das outras sequencias de TIM e a de B.
stearothermophilus, que apresenta a razao de 0,478 (Tabela 6.9a )

6.34

Figura 6.13 - Distribuiyao das prolinas na estrutura da TIM de B. stearothermophilus.
Nesta figura s6 estao representadas estruturas secundarias pr6x.imas as
prolinas, que sao predominantemente helices.............................................

6.39

fabela.3 1 -

Tabela.3 2 -

fabela.3 .3 -

Tabela.3 4 -

Tabela 4 I -

Tabela 42 -

Tabela 43 -

Tabela 44 -

Tabela 4 5 -

Tabela 46 -

Tabe1a 4 7 -

Tabela 48 -

.-\linhamento das sequencias foi feito atraves do programa CLLSTAL V
( Higgins el aI., 1994 e 1992) Codigos sac T para 1':~pa/1osoma
hrucel, A, B e C para isoenzimas humana:-\., B e C respectlvamente~
I indica 0 residuo envolvido na base de Schiff. Estruturas secundarias
a - helice a ~b - fita p '\I egrito e * indicam reslduos conservados e
corresponde a muta<;oes funcionalmente conservadas J indica His 361

na sequencia da isoenzima humana i\ discutida no texto

~ '"'

Distancias em Ados reslduos ao redor do saio de Iiga<;ao do fosfato
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Alinhamento de sequencias atraves do programa GCG ( Genetic
Computer Group, Inc., Copyright 1982-1992, Wisconsin, USA) de
todas as sequencias de TIM conhecidas. Em ordem: Copja, coptis
japonica ( Okada et aI., 1989)~ Maize, zea mays (maize) (Marchionni
and Gilbert, 1986)~ Human, homo sapiens ( Maquat et al., 1985 );
Macmu, macaca mulatta (rhesus macaque) (Old and Mohrenweiser,
1988 ); Rabit, oryctolagus cuniculus ( rabbit) (Corran and WaIey,
1975 )~Mouse, mus musculus ( mouse) ( Cheng et al., 1990)~ Chick,
gallus gallus ( chicken) (Straus and Gilbert, 1985); Latch, latimeria
chalumnae (Iatimeria) ( Kolb et aI., 1974)~ Culta, culex tarsalis
( mosquito) ( Tittiger et aI., 1993 ); Drome, drosophila melanogaster
(fruit fly) ( Shaw-Lee et al., 1991)~ Emeni, emericella nidulans
(aspergillus nidulans)(Mcknight et al., 1986);Schpo, schizosaccharomyces
pombe (fission yeast) (Russell, 1985)~ Yeast, saccharomyces cerevisiae
(baker's yeast) (Alber and Kawasaki, 1982) ~ Trybb, trypanosoma
brucei brucei (Swinkels et al., 1986);Bacst, Bacillus stearothermophilus
( Rentier -Delrue et al., 1993 )~Ecoli, escherichia coli ( Pichersk.-yet al. ,
1984 )~ Corgi, corynebacterium glutamicum (Eikmanns, 1992 )~Morsp,
moraxella sp (Rentier-Delrue et al., 1993 ). A ultima linha de cada sequencia de alinhamento mostra atraves de urn asteristico os residuos que
SaDconservados em todas as sequencias de TIM......................................
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PEG -

Polietileno glicol

Fosfato -

Tampao constitufdo de fosfato de s6dio e potassio, mistura esta
que define

0

pH da solu~ao

Solu~oes preparadas com tampao fosfato em varios unidades de
pH assim como com varios compostos usados para promover a
precipita~ao da protefna como PEG, sulfato de amonia e aditivos
ionicos para testes de cristaliza~ao. Estas solu~oes sao conhecidas
como Matricial pois cobrem uma regiao vasta de condi~oes que
podem cristalizar a protefna, de uma forma racional e disposta em
forma matricial para melhor interpreta~ao dos resultados
Tampao tris-(hidroximetil)aminometano

0

qual foi ajustado com

acido HCI
TEA/HCI

Tampao trietanolamina

MOPS

Acido 3- [N-morfolino ]propanosulfOnico

MES

Acido 2- [N-morfolino ]etanosulfOnico

0

qual foi ajustado com HCI

fosfato/
citrato de s6dio -

Tampao preprado pe1a mistura de tampao fosfato e citrato de
s6dio

NaCl

Cloreto de s6dio

A.S.

Sulfato de amonia

DIT

Ditrieitol, composto utilizado para manter reduzidas as cistefnas

EDTA

acido etileno-diamino-tetra

SDS

S6dio dodecil sulfato
Unidade

de pressao,

acetico, quelante de metais

sendo dada em libras por polegada

ao

quadrado
Rota~oes por minuto

rpm
~, K,., ~

e ICso

Constante

de inibi~ao,

constante

de afinidade,

constante

de

dissocia~ao e metade do valor da atividade enzimatica de uma
enzima, obtido na presen~a de algum inibidor, repectivamente.

o atual crescimento do numero de estruturas

tridimensionais de protemas esta produzindo

urn banco de dados de estruturas que e muito util como ponto de partida para

0

desenvolvimento

de novas moleculas relevantes do ponto de vista medico tais como drogas e vacinas Neste
trabalho, parte do projeto de desenvolvimento de novas drogas contra a doen<;:ado sono foi feita
baseada nos estudos cristalograficos, de ligayao de compostos e de modelagem molecular de duas
enzimas glicoliticas presentes no glicossomo de T hrucel. Como
cicio da glicolise,

0

quai tambem e presente nos seres humanos.

Frutose-l,6-bisfosfato

0

0

alvo para novas drogas e

0

novo ligante deve ser seletivo

aldolase ( ALDO ) e uma das protemas alvo para

racional de drogas. A analise estrutural e estudos cristalograficos da ALDO de

r

0

desenho

hrucel foram

feitos, atraves do uso de protema produzida em grandes quantidades por via recombinante. Varios
posslveis sltios de seletividade foram encontrados em ALDO de

r

hrucel quando comparada as

tres sequencias das isoenzimas humana. tendo como base a estrutura tridimenSIOnal da isoenzima
-\LOO A 0 bra<;:otleXlvelda regiao C-terminal e urn forte alvo para cornpostos seletivos devido
a nao-conservayao

das sequencias. Cristais foram crescidos e padroes de difrayao de raios-X

forarn obtidos ate 3,0 A, mas ainda os cristais sao pequenos e mostram-se senslveis a radiayao
Triosefosfato

isomerase ( T11\1 ) e a outra proteina alvo analisada neste trabalho. A

estrutura da TIM de T hrucel e conhecida a alta resolu<;:ao Cristais de protema expressa em
bacterias

foram obtidos apcs extensivos experimentos.

Foi identificado que usar protema

recentemente preparada e essencial para obter cristais que apresentern boa qualidade de difrayao
Oepois

de obtidos cristais de protein a expressa

em grandes

quantidades,

foram feitos

\?xperirnentos de difusao de novos inibidores. coleta de dados de difrac;ao e analises das estruturas
dos posslveis cornplexos
A conhecida estrutura em volta fleXlvel da TIM fecha quando se liga

0

substrato ou urn

inibidor analogo ao substrato no s11ioativo. Oesenho racional de drogas tern sido seguido usando
como padrao a conformayao "fechada" da estrutura em volta. No entanto, com a obtenyao de urn
novo complexo. no qual a estrutura em volta adota a conformayao "aberta". foi feita uma busca
de novos compostos em bancos de dados, que nao fossem derivados de fosfatos e fosfonatos.
atraves do programa DOCK Com este procedimento sao propostos novos compostos guia os
quais serao utilizados no cicio do desenho racional de drogas.
A estrutura da triosefosfato
estabilidade

isomerase de Bacillus stearothermophilus

termica em complexo com

cristalografia de raios-X

a resoluyao

0

inibidor competitivo

que apresenta

2PG foi determinada

por

de 2.8 A A estrutura foi resolvida por substituiyao molecular

usando

0

programa XPLOR. Promedia~ao da densidade eletronica de ordem dois e nivelamento

do solvente foram aplicados para melhorar a qualidade do mapa. Ambos os sitios ativos estavam
ocupados pelo inibidor e a estrutura em volta flexivel adota a conforma~ao "fechada" em ambas
as subunidades.

0 fator cristalognmco

R e de 17,6% com boa geometria.

Bacillus

stearothermophilus e considerado urn organismo de estabilidade termica moderada. Encontram-se
disponiveis cinco estruturas de triosefofato isomerase de organismos mesofilicos. A estrutura
obtida neste trabalho e a primeira TIM reportada que apresenta estabilidade termica. Varios
artigos tern listados fatores de estabilidade termica, os quais foram analisados em todas as
estruturas de TIM disponiveis. Neste trabalho foi conduzida uma compara~ao entre a estrutura
termofilica

e as mesofilicas disponiveis, da qual concluiu-se que a intera~ao hidrof6bica na

forma~ao do dimero e 0 alto numero de prolinas sao os mais importantes fatores que contribuem
para a estabilidade termica da TIM de B. stearothermophilus.

Tambem concluiu-se que a razao

Arg/(Arg+Lys) e elevada em TIM de B. stearothermophilus

mais devido ao baixo numf'r"

lisinas do que a urn alto numero de argininas. Analisou-se as argininas na

stearothermophilus

r

como tambem as intera~oes das argininas e lisinas em todas as

estruturas de TIM e nao foi possivel relacionar

0

OUlia~

valor aumentado da razao Arg/(Arg+Lys) com

a estabilidade termica, fator este indicado anteriormente como import ante para a estabilidade
termica.

I
'I

,,1111

hili

I

The current growth in the number of known 3-dimensional proteins structures

IS

producing a database of structures that is very useful as starting point for the development of new
medicallv relevant molecules such as drugs and vaccines. In this work part of the project of
developing new drugs against the sleeping sickness has been done based on crystallographic,
ligand-binding and molecular modeling studies of two glycolytic glycosomal enzymes from

r

hmcei. As the target for new drugs is the glycolysis pathway, which is present also in the human
being, the new ligand must be selective.
Fructose-L6-bisphosphate aldolase ( ALDO ) is one of the target protein for the rational
drug design. The structural analysis and crystallographic studies of ALDO from T hrucei have
been done, from overexpressed protein. Several possible sites for selective inhibitor were found
in

r

hrucel ALDO when compared with the three human isoenzyme sequences, based on the

human ALDO A structure. The flexible C-terminal arm is a promising target for selective
compounds, due to the non-conserved sequence. Crystals were grown, and X-ray diffraction was
obtained up to 3.0

A, but

still the crystals are small and show radiation damage.

Triosephosphate isomerase ( TIM ) is the other target protein analyzed in this work. The
structure of TIM from J: hmcel is already known at high resolution. Crystals from overexpressed
protein were obtained after extensive experiments. It was identified that the use of fresh protein
is essential to grow good diffracting crystals. After obtaining crystals from overexpressed protein,
it has been done soaking of new inhibitors, diffraction data collection and analysis of the structures
of the possible complexes.
The well known flexible loop in TIM closes upon the binding of either the substrate or
an inhibitor analogue to the substrate in the active site. Rational drug design has been followed
based on the "closed" conformation of the flexible loop. Nevertheless, with a new complex
structure, in which the flexible loop adopts the "open" conformation, it has been done a search for
new compounds in the database, non-derived from phosphate and phosphonate, through the
program DOCK. Based on this procedure it was proposed new lead compounds which will be
used on the rational drug design cycle.
The

structure

stearothermophilus

of the

thermostable

triosephosphate

isomerase

from

Bacillus

in complex with the competitive inhibitor 2PG was determined by X-ray

crystallography to a resolution of2.8 A. The structure was solved by molecular replacement using
XPLOR. Two fold averaging and solvent flattening were applied to improve the quality of the
map. Both of the active sites were occupied by the inhibitor and the flexible loop adopts the

"close" conformation in both subunits. The crystallographic

R-factor is 17.6% with good

geometry. Bacillus stearothermophilus is considered a moderate thermophile organism. There are
already five triosephosphate

isomerase structures available from mesophilic organisms. The

structure reported here is the first thermostable TIM reported. It has been conducted in this work
a comparison between the thermophilic and the mesophilic protein structures available. Several
reports had listed thermostable factors, which have been analyzed in all TIM structures available,
from which it has been concluded that the hydrophobic interaction upon the dimer formation and
the higher number of proline residues are the most important factors that contribute to the
thermostability

of B. stearothermophilus

TIM. Also it has been concluded that the ratio

Arg/(Arg+Lys) is increased in B. stearothermophilus
instead

TIM more due too lower number oflysine

of a higher number of arginine residues.

Arginines have been analyze in B.

s,tearothermophillis TIM as well as the interactions of arginines and lysines in all other TIM
structures

and it has not been possible to relate the increased ratio Arg/(Arg+Lys)

thermo stability, which was previously reported as important in thermostability.

with

Capitulo 1
Introdu~ao

Segundo relat6rios da Organizayao Mundial de Saude ainda nao existem drogas eficientes
contra varias das doenyas que afetam os paises localizados na regiao tropical, como paises
africanos, India, China e paises da America Latina. Varias doenyas tropicais afetam milh6es de
pessoas nestas regi6es, como malaria, esquistossomose, filariose, lepra, tripanossorniase africana.
doenya de Chagas e leishmaniose. Ha urn grande esforyo da Organizayao Mundial da Saude em
controlar ou mesmo erradicar estas doenyas dos paises tropicais, os quais sac econornicamente
pobres. Estes fatores agravam em muito a situayao pois muitas destas doenyas poderiam ser
controladas

atraves da instruyao e melhora nas condiy6es sanitarias,

0

que claramente

e urn

problema econ6rnico e politico destes paises. Os meios cientmcos para obtenyao de medicamentos
eficientes contra estas doenyas sao, claramente, os mais dificeis por envolver urn problema
interdisciplinar bastante amplo. No entanto

0

conhecimento conquistado por tais pesquisas serao

uteis para futuros desenvolvimentos de drogas que venham a ser eficientes para varias outras
doenyas, como vem sendo

estudado em paises desenvolvidos. Desta forma

0

trabalho em

desenvolvimento de medicamentos, atraves do desenho racional, dentro do contexto brasileiro.
tern dois objetivos hasicos:

0

desenvolvimento cientifico deste campo de pesquisa assim como a

soluyao de problemas sociais e econ6rnicos ocasionados pelas doenyas tropicais.
Atualmente, faz-se necessaria uma droga mais eficiente contra as varias doenyas citadas
acima em vista dos dados levantados pela Organizayao Mundial de Saude. A farmacologia tern
apresentado urn desenvolvimento bastante rapido, com

0

acumulo de informayoes estruturais

sobre proteinas e 0 melbor entendimento da bioquirnica dos organismos causadores das doenyas
resultando em novas tecnicas farmacol6gicas. As informayoes estruturais de proteinas, DNA e
RNA tern possibilitado urn ample conhecimento do metabolismo dos organismos vivos, que
perrnite tambern
particulares

0

entendimento do funcionamento basico de doenyas assim como caracteristicas

de organismos parasitas, que podem ser utilizadas como alvo para projetos de

medicamentos.

o desenho

racional de drogas e uma das tecnicas que tern se desenvolvido atraves da

cristalografia de raios X de proteinas ( Capitulo 2 ), apoiada pela modelagem molecular em
computadores, pela biologia molecular e bioquirnica de proteinas e sintese quirnica de compostos
( Verlinde et aI, 1994 ). A farmacologia tern apresentado desta forma revoluyoes devido ao
desenvolvimento das tecnicas de estudo dos fen6menos bioquirnicos e com
simultaneo dos computadores.

IFse -

SERVIC;:O 0::' BIBUO I~CA E
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0

desenvolvirnento

Os protozoarios hemoflagelados Trypanosoma brucei gambiense e Trypanosoma brucei
rhodesiense
especies

( Molyneux et. al., 1983)

como

Trypanosoma

SaDos agentes causadores da doenya do sono. Outras

vivax e Trypanosoma

congolense

SaD responsaveis

pela

tripanossomiase africana em gado, onde a doenya e conhecida por "nagana". Estas doenyas SaD
transmitidas

pela mosca "tse-tse"

que se encontra numa area de 10 milh5es de quilometro

quadrados e reconhecidamente uma limitayao a produtividade desta regiao e urn problema social
extremamente serio no continente Africano.

o tripanossomo

responsavel pelas doenyas nos seres humanos e nos animais tern urn cicIo

de vida que constitui em hospedeiro-mosca-hospedeiro,

no qual

0

vetor e

0

inseto do genero

Glossina. Os diferentes estagios neste processo estao associados com diferentes caracteristicas
morfol6gicas e bioquimicas do parasita. T. brucei por exemplo pode ter morfologia intermediaria
entre

dois extremos

enquanto

no hospedeiro

mamifero: uma forma alongada presente

particularmente logo ap6s a infecyao e uma forma mais compacta que desenvolve mais tarde e

e a forma que e transmitida

it mosca "tse-tse". A mosca adquire

0

parasita atraves da picada em

animais infectados ( homem, gada ou outros animais selvagens ). 0 parasita eventualmente reside
nas glandulas salivares e proventriculos do inseto na forma epimastigota e na forma metacicIica,
a qual e a forma que infecta os mamiferos. 0 cicIo entao e completo quando a mosca pica os
mamiferos, infectando-os.
Anualmente 25 000 novos casos de tripanossomiase humana saD reportados. Na maioria
dos casos, a infecyao e fatal se nao tratada.
triparsamide,
frequentemente

Tratamento tern sido feito com drogas como

suramina, melarsoprol ou pentamidina. Estas drogas tern sucesso moden.
apresentam efeitos colaterais ( Gutteridge,

ditluoremetilornitina,
sendo entao proibida

1985 ). Uma nova droga, u.

e mais efetiva, mas requer altas quantidades para
0

0

completo tratamento

usa sem cuidados medicos em hospitais.

As perspectivas para uma vacina contra

0

tripanossomo e bastante remota, desde qu~

0

tripanossomo possui urn sistema sofisticado conhecido como variayao antigenica ( Borst, 1986 )
que consegue resistir aos ataques do sistema imunol6gico atraves da variayao da glicoproteina
antigenica da superficie ( conhecida como VSG ) entre urn numero de alternativas possiveis
codificada pelo genoma do parasita. Por este motivo existe a necessidade de desenvolvimento de
drogas mais eficientes contra

o

0

tripanossomo.

primeiro projeto no mundo a abordar uma doenya tropical utilizando tecnicas de

modelagem molecular baseada em estruturas tridimensionais de proteinas, desenvolvido no grupo

do Dr. Wim Hol, na Universidade de Washington, Seattle, WA USA, no intuito de desenhar
drogas

racionalmente

contra

proteinas

bioquimicamente

importantes

do tripanossoma

Trypanosoma bntcei. 0 grupo do Dr. Fred Opperdoes, do International Institute of Cellular and
Molecular Pathology ( ICP), Bruxelas, na Belgica tern estudado

0

T brucei para

0

entendimento

dos mecanismos bioquimicos deste organismo. Opperdoes e Borst ( Opperdoes e Borst, 1977 )
descobriram a existencia de uma organela neste organismo, que mantem nove enzimas do cicIo
da glic6lise e 0 metabolismo do glicerol, chamada glicossomo. 0 cicIo metab6lico catalisado pelas
enzimas contidas no glicossomo pode ser visto na Figura 1.1. Esta organela e uma caracteristica
(mica de tripanossomatideos,

que po de ser explorada

no desenho racional de drogas.

Caracteristicas particulares da constituiyao da membrana assim como mecanismo de importayao
das enzimas podem ser exploradas no intuito de desenvolver uma droga que venha a interferir
com esses processos. No entanto
entendido ate

0

mecanismo de importayao das enzimas nao

0

e

cIaramente

momento.

~
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Figura 1.1 - 0 metabolismo da glicose e do glicerol no glicossomo. Abreviay3es para as proteinas S30: HK.
hexoquinase.

PGI. fosfoglicose isomerase. PFK. 6-fosfofrutoquinase.

ALOO. frutose-I.6-bisfosfato

aldolase. TIM.

triosefosfato isomerase. GAPOH. gliceraldeido-3-fosfato desidrogenase. PGK. 3-fosfoglicerato quinase. GOH, glicerol3-fosfato desidrogenase. GK, glicerol quinase. As setas maiores indicam os compostos que

S30

trocados com

0

citosoL

Pi indica fosfato inorganico.

T bntcei apresenta uma taxa de consumo de glicose 50 vezes maior que ados mamiferos
( Wang, 1984 ) quando na forma encontrada na circulayao sanguinea no hospedeiro humano. Esta

forma do tripanossomo, conhecida como tripomastigota, consome cerca de 85 nmol de glicose
por minuto por miligrama de proteina. Desta taxa, e assumindo que a proteina constitui 10%
( pip) do protozOlirio ( Misset et ai., 1986 ), pode ser estimado que 0 tripanossomo consome a
quantidade de glicose igual ao seu peso em 7 horas.
N a forma encontrada na circulayao sanguinea, a mitocondria foi reduzida a urn canal
periferico sem urn cicIo de Krebs funcional. Tambem 0 tripanossomo desta especie nao possui
formas de estoque de energia metab6lica, como carboidratos e moleculas com grupos fosfato de
alta energia .
Isto aumenta a vulnerabilidade deste organismo para compostos que venham a afetar 0
cicIo da glic6lise ( Opperdoes,

1983 ). Isto foi comprovado atraves de teste tanto in vitro

( Clarkson e Brohn, 1976) como in vivo (Opperdoes e Borst, 1977) da adiyao de uma mistura
de acido salicil-hidroxamico e glicerol
Devido it importancia deste cicio metab6lico no tripanossoma, decidiu-se concentrar nas
enzimas glicossomais como alvos potenciais para 0 desenho de drogas. Este cicio metab6lico
oferece vanas oportunidades para 0 desenho de novos compostos terapeuticos. seguinci urn cicio
r\

de desenho racional de drogas ( Figura 5.1 ), que podem ser:

(i) Explorar 0 fato de que as proteinas glicossomais tern que ser translocadas para dentro
do glicossomo. Interferencia com 0 processo de passagem atraves da membrana do
glicossomo e uma das possibilidades ja que nao existe este tipo de organela no organismo
humano. No entanto 0 mecanismo de importayao das proteinas no glicossomo ainda nao
e cIaramente entendido;
(ii) Explorar diferenyas nos centros cataliticos das enzimas glicossomais e as enzimas
humanas analogas. Com 0 conhecimento do mecanismo de cataIise, da sequencia de
aminoacidos e da estrutura tridimensional pode ser possivel conseguir uma inibiyao
seletiva das proteinas do tripanossomo,

deixando inafetada ou levemente afetada as

enzimas humanas hom610gas. Este e 0 enfoque utilizado nesta tese;
(iii) Interferir na formayao dos oligomeros ( todas as enzimas glicoliticas exceto
fosfoglicerato quinase sac oligomericas ). Compostos que interfiram na formayao dos
oligomeros

mas nao afetem 0 processo de oligomerizayao

nas enzimas humanas

hom610gas podem ser fortes candidatos para drogas;

Existem varios outros processos metab6licos ou caracteristicas destes organismos que
podem ser exploradas. 0 enfoque dado ao item (ii) foi devido

a importancia

do cicio da glic61ise

e tambem

a disponibilidade

quantidades adequadas para

de conhecimento suficiente para a obten9ao de proteina pura em
0

desenvolvimento do projeto.

Duas proteinas foram estudadas neste trabalho: frutose-l,6-bisfosfato

aldolase ( ALDO,

Capitulo 3 ) e triosefosfato isomerase ( TIM, Capitulos 4 e 5 ) de T brucei. A estrutura da TIM
foi determinada a alta resolw;ao por Wierenga et al. (Wierenga et al., 1991 ), e varios complexos
com inibidores que se ligam ao sitio ativo foram obtidos ( veja Capitulo 4 desta tese ). 0 projeto
somente p6de ser continuado com a expressao das enzimas em grandes quantidades em bacterias,
que proporcionou

resolver problemas basicos quanta a cristalizayao da proteina.

Varios

compostos foram difundidos em cristais no intento de obter maiores informayoes a respeito dos
modos de interayao com a proteina no seu sitio ativo.

o desenho

racional de drogas tern ganho muito com a organizayao de bancos de dados

de compostos disponiveis comercialmente, assim como informayoes estruturais dos mesmos. A
disponibilidade

de programas tambem tern contribuido

para este desenvolvimento.

Estes

programas podem executar uma busca nos bancos de dados e testar cada composto em sitios
definidos pelo usuario, na proteina de interesse, com a intenyao de encontrar algum composto que
satisfaya as condiyoes de interayoes com a proteina no referido sitio. Varios resultados tern sido
obtidos e uma discussao bastante detalhada de urn dos programas ( DOCK) e feita no Capitulo 5.
Neste Capitulo

0

programa DOCK e aplicado usando a TIM de T brucei como proteina alvo e

urn banco de dados com aproximadamente 40.000 compostos foi usado para encontrar algumas
moleculas que podem interagir favoravelmente com

0

sitio ativo.

ALDO de T brucei foi a parte do projeto que apresentou maiores dificuldades. A
cristalizayao desta proteina ainda oferece resistencia quanta

a qualidade

dos cristais. 0 projeto

avanyou de forma apreciavel ap6s a expressao em grandes quantidades das enzimas em bacterias,
depois da qual cristais melhores foram obtidos e difrataram, ainda que insuficiente para a
deterrninayao da estrutura.

Varios fatores tern sido reportados como importantes para a estabilidade terrnica de
proteinas

como ligayoes de hidrogenio, pontes salinas e hidrofobicidade

( Fontana,

1991,

Creighton, 1991, Matthews, 1993 ). Os fatores de estabilidade termica variam de proteina para
proteina significando que talvez as proteinas atinjam a estabilidade terrnica pelo acumulo de

modificayoes pequenas que melhoram a estabilidade das subunidades assim como tambem dos
0lig6meros. Segundo os resultados ate agora obtidos nao existem evidencias de fatores unicos
de estabilidade termica, significando que cada proteina e urn caso particular e deve ser analisado
como tal.
Vmas estruturas de proteinas de organismos que apresentam estabilidade termica foram
determinadas e as caracteristicas particulares discutidas. A estrutura da triosefosfato isomerase
de Bacillus

stearothermophilus

e determinada nesta tese ( Capitulo 6 ). A estrutura da

triosefosfato

isomerase foi primeiramente determinada por Barner et. al. ( 1975 ), a qual

apresentou urn motivo estrutural novo, conhecido atualmente como barril TIM. Esta estrutura
pode ser vista na Figura 4.2 ( Capitulo 4 ) e e formada por uma repetiyao de urn motivo voltafita p-volta-helice ex, tal que as oito fitas p formam urn barril de fitas paralelas fechado no interior
da proteina, circundado por oito helices ex. Este motivo estrutural tern sido observado em varias
outras proteinas apresentando diferentes funyoes, entre elas a triosefosfato isomerase ( que
tambem da nome ao barril) e a aldolase, discutida na seyao anterior (Branden,

1991 ). Devido

a observayao em varias proteinas ( Tabela 1.1 ) e 0 grande interesse no desenho de novos
inibidores para 0 desenho de drogas este motivo estrutural foi e ainda encontra-se em estudo.
A estrutura da triosefosfato isomerase de varios organismos e conhecida, sendo apenas
de organismos mesofilicos ( nao estaveis a alta temperatura ). Bacillus stearothermophilus

era

conhecido como urn organismo termofilico ( estavel a temperatura mais elevada ) mas atualmente
com 0 conhecimento de urn grande numero de bacterias que vivem em aguas com temperaturas
superiores a lOODCe a alta pressao, B. stearothermophilus

e considerado urn organismo de

estabilidade termica moderada. Mesmo assim a elucidayao da estrutura de proteinas do B.
stearothermophilus

pode fornecer maiores informayoes a respeito dos processos utilizados por

proteinas como fatores de estabilidade termica.
Vanos fatores de estabilidade termica sao conhecidos. Hidrofobicidade e urn dos fatores
malS importante

tanto em estabilidade

Termodinamicamente,

quanta

direcionar 0 enovelamento

de proteinas.

a entropia aumenta com 0 enovelamento da proteina, onde residuos

hidrof6bicos SaDretirados do meio hidrofilico, formando urn centro hidrof6bico. A analise do
interior e das interac;oes hidrof6bicas fomece urn importante fatOf de comparaC;ao entre estruturas
hom610gas para 0 entendimento de aumento de estabilidade termica. No caso de estruturas
oligomericas,

a analise das interac;oes entre cadeias pode fornecer informayoes sobre a

estabilidade. Outros tipos de interayoes como ligayoes de hidrogenio, pontes salinas, pontes
disulfeto SaD fat ores que contribuem para estabilidade de proteinas. Estruturas secundarias
normalmente SaDformadas preferencialmente por certos residuos que tomam-na mais estaveis.

Proteina

Referencia

Triosefosfato isomerase

Banner et. aI., 1975

2-queto- 3-deoxi-6fosfogluconato
aldolase

KDPGA

Mavridis et. aI., 1982

Piruvato quinase

PK

Muirhead et. aI., 1986

ciclodextrina glicosil transferase

CGT

Klein e Schulz. 1991

flavocitocromo b2

FCB2

Xia e Mathews, 1990

ribulose-l,5-bisfosfato

RUBISCO

Schneider et. a/., 1990

antranilato isomerase

PRAI

Priestle et. aI., 1991

Adenosine desaminase

ADA

Wilson et. a/., 1991

Mandelato racemase

MR

Neidhart et. a/.. 1990

Apo-enolase

ENO*

Stec e Lebioda, 1990

D-xilose-isomerase

XYI

Henrick et. aI., 1989

Aldolase

ALDO

Gamblin et. aI., 1991

a-amilase

AMY

Buisson et. a/., 1987

Glicolato oxidase

GAO

Lindqvist, 1986

Trimetilamina desidrogenase

TMDH

Lim et. aI., 1986

carboxilato N-( 5'-fosforibosil)-

subunidade a da triptofano sintetase TRPSa

Hyde et. aI., 1988

indolo-3-g1icerolfosfato sintetase

IGPS

Priestle et. aI., 1991

Celobioidroglase II

CBH

Rouvinen et. af., 1991

Enzima muconato lactonizante

MLE#

Goldman et. ai, 1987

Aldose redutase

ARq

Roudeau et. ai, 1992

*pp

a a-(

p a)6

# 7 fitas
q Falta uma helice
Varios autores calcularam urn fator de propensao

de cada residuo em estruturas

secundarias como helice a. Ala, Val e Ile san preferencialmente encontrados em helices a sendo
que Pro e Gly mais frequentemente encontrados em voltas. Pro terminam helices devido a quebra
na sequencia de ligayoes de hidrogenio caracteristica desta estrutura secundaria, e por outro lado
diminui

0

grau de liberdade, portanto introduzindo urn grau de rigidez maior a estrutura, e

pOltanto fomecendo maior estabilidade termica a estrutura. Cavidades normalmente decrescem
a estabilidade de proteinas pois aumentam a superficie hidrof6bica exposta ao solvente. Varios
outros fatores

SaD

observados como estabilizantes, muitos sendo particular de cada estrutura

quando comparada com suas horn6logas.
Foi neste contexto que a estrutura da TIM de B. stearothermophilus foi determinada
neste trabalho e analisada comparativamente com as estruturas das outras TIM de organismos
rnesofilicos ( Capitulo 6 ). Apesar de Bacillus stearothermophilus

ser urn organisrno de

estabilidade termica rnoderada, foi possivel, atraves da analise cornparativa, observar fatores que
SaD

responsaveis pela estabilidade termica aumentada desta proteina.

Capitulo 2
Tecnicas Utilizadas em Cristalografia de Proteinas

Em cristalogratia de proteinas faz-se necessario 0 uso de varias tecnicas. Para se
entender esta necessidade deve-se notar que para obter a estrutura de uma proteina, precisa-se
primeiramente obter uma proteina de interesse, que normalmente e urn trabalho realizado por
bioquimicos de proteinas ou bi610gos. Estes em alguns casos fornecem a proteina em urn grau de
pureza adequado para experimentos de cristalizayao mas, algumas vezes, alguns passos adicionais
de purificayao devem ser realizados. Com 0 desenvolvimento da biologia molecular e possivel
introduzir 0 gene que expressa a proteina em bacterias ou outros sistemas, os quais entao passarao
a produzir a proteina de interesse em grandes quantidades.
Com proteina pura inicia-se 0 processo de cristalizayao, 0 qual e basicamente uma
tecnica bioquimica onde uma soluyao e preparada, na qual a solubilidade da protema e decrescida
lentamente,

passando pelo ponto de precipitayao da proteina, a qual em muitos casos produz

monocristais com qualidade para coleta de dados de difrayao de raios-X.
Ap6s ter dados coletados, dependendo se ja existe uma proteina hom610ga com estrutura
conhecida

ou nao, utiliza-se as tecnicas de substituiyao molecular ou substituiyao isomorfa

multipla,

respectivamente,

cristalograficas

bastante

para determinar

a estrutura.

distintas e ultimamente,

Estas duas tecnicas

tern bases

com 0 grande numero de

estruturas

determinadas, a tecnica da substituiyao molecular tern sido mais amplamente usada.
Tendo determinado

a estrutura, inicia-se 0 processo de refinamento do modelo,

monitorando a qualidade do mesmo atraves da COmparayaOdos dados coletados com os dados
calculados atraves do modelo. Existem varios pacotes de programas, os quais usam diversas
tecnicas para 0 refinamento de estruturas, assim como existem diversos pacotes de programas para
calculos de map as de densidade eletr6nica, os quais SaDutilizados para 0 aprimoramento dos
modelos, assim como para a observayao de modificayoes ocorridas com a ligayao de urn composto
a proteina ou para a analise local de mutayao sitio dirigida. Analises dos modelos SaD feitas
visualmente em computadores com 6tima qualidade gnmca, atraves de pacotes de programas que
permitem a visualiza~ao da densidade eletr6nica e tambem perrnitem ao usuario introduzir
modificayoes nas posiyoes dos residuos, angulos de tor~ao, posi~oes de atomos, etc.
Com urn modelo da proteina refinado e convergido para a melhor solu~ao, pode-se
passar a fase de analise das caracteristicas da proteina ou mesmo ao usa do modelo para uma
busca de compostos que venham a se ligar algum sitio de interesse da proteina, 0 qual vai ser
entao posteriormente

usado para novas analises cristalograficas.

Todas estas tecnicas sao

largamente usadas por cristal6grafos de proteinas. Desta forma faz-se necessario introduzir

Para facilitar a descri~ao das tecnicas, far-se-a uma divisao em t6picos, os quais serao:
Expressao de proteinas em bacterias, purifica~ao, cristaliza~ao, coleta de dados de difra~ao,
determina~ao da estrutura cristalografica, modifica~ao da densidade eletronica, refinamento e
analise da qualidade do modelo, caIculo de mapas de densidade eletronica e analise grafica e
finalmente tecnicas usadas em desenho racional de drogas.

A biologia molecular tern evoluido muito nos ultimos 20 anos depois do trabalho
pioneiro de Paul Berg, Herbert Boyer e Stanley Cohen que desenvolveram a tecnologia do DNA
recombinante (Jackson et al., 1972, Cohen et ai., 1973, Cohen, 1985 ) e a expressao de proteinas
em bacteria, a qual tern permitido urn grande avanc;o em outras areas
Esta expressao inicialmente comec;a com a identificac;ao do fragmento de DNA que
codifica a proteina de interesse. A tecnica conhecida como PCR ( polymerase chain reaction, ou
seja, reac;ao em cadeia da polimerase ) e em alguns casos utilizada para amplificar

0

DNA, ou seja,

produzir c6pias em grandes quantidades de urn padrao inicial de DNA. Desta forma pode-se entao
obter

0

fragmento de interesse em grandes quantidades.
Este fragmento de DNA e entao covalentemente ligado a urn vetor de Dl

caracteristica

essencial de urn vetor e que ele po de se replicar de forma aut6noma em

liL

hospedeiro apropriado. Plasmideos ( ocorrem naturalmente em circulos de DNA que atuam como
urn cromossomo acess6rio ) e fago A ( urn virus ) sac escolhidos como vetores para clonagem em
E. coli.
Bacterias mutantes que nao degradam rapidamente DNA estranho sac frequentemente
usadas como celulas hospedeiras, as quais pegam moleculas de DNA naturalmente do meio. Como
o processo nao e muito eficiente, as celulas alvo podem ser infectadas com

0

DNA de interesse

atraves do uso de particulas de virus rearranjadas para conter a molecula de DNA recombinante,

como foi citado acima.

o passo

final entao e selecionar quais as celulas que contem

0

DNA recombinante de

interesse. Isto pode ser feito atraves da introdu9ao nos plasmideos de vet ores que conferem
resistencia a urn antibi6tico,

0

qual pode ser usado para eliminar as celulas nao transformadas.

Existem outros metodos de isolamento mas este foi

0

utilizado nesta tese.

Em maiores detalhes os dois casos de expressao de proteinas utilizados nesta tese, para
triosefosfato isomerase ( TIM) e fiutose-l,6-bisfosfato

aldolase ( ALDO ) , foram construidos

usando os mesmos hospedeiros e vetores, os quais serao descritos.

o

vetor usado para a expressao de ambas as proteinas foi

encontra sob

0

controle de urn promotor T7 (

0

0

pET3A. Este vetor se

qual dirige a transcri9ao atraves do promotor

lacUV5 ), que e induzido por isopropil-P-D-tiogalactopiranosida
introduzido na E. coli (DE3)pLysS, uma linhagem que contem

( IPTG ) Este vetor foi
0

gene que expressa T7 RNA

polimerase. A presen9a de IPTG na cultura deste sistema induz a transcri9ao da T7 RNA
polimerase que por sua vez transcreve

0

DNA de interesse no plasmideo. Este sistema apresenta

tambem gene para a expressao da T7lisozima, uma proteina que liga
a transcri9ao anteriormente

a indu9ao ( para maiores detalhes

a T7 RNA

polimerase e inibe

do sistema usado veja Studier et af.,

1990 ).
A expressiio e feita em culturas de baeterias na presen9a do meio LB,

0

qual contem 1%

de triptona, 0,5% de extrato de levedura e 0,5% de cloreto de sodio, que basicamente consiste em
alimento para as bacterias e fonte de material necessario para a produ9ao de proteinas. Antes da
expressao propriamente dita, e feita uma cultura em meio solido em placas contendo 1,6% de agar
em meio LB, previamente autoclavados. Ap6s a autoclavagem

0

meio encontra-se na forma

liquida, ao qual saD adicionados os antibioticos necessarios para selecionar somente as bacterias
que possuem

0

plasmideo de interesse. Esta solu9ao e colocada em placas estereis, e quando

resfiiada, solidifica-se. Sobre este meio, bacterias saD espalhadas cuidadosamente,

atraves de

movimentos em zig-zag para que somente colonias simples de apenas uma linhagem possam se
desenvolver. Este sistema e incubado a 3rc

durante a noite.

Destas colonias saD retiradas as bacterias para iniciar a expressao propriamente dita.
Uma parte desta colonia e adicionada em meio LB com antibi6ticos para se iniciar uma precultura. Esta cultura e incubada durante toda a noite sob agita9ao a 200 rpm e a 37°C. No
proximo dia esta cultura e distribuida em urn volume bem maior, normalmente em 1 litro de meio
LB e incubada sob as mesmas condi¢es. Apos obter uma quantidade razoavel de bacterias, a qual
e medida por absor9ao optica da soluyao,

0

indutor IPTG e adicionado para iniciar a expressao

da proteina de interesse. Depois de expressa, inicia-se

0

processo de purifica9ao.

A proteina de interesse encontra-se dentro das bacterias e precisa, inicialmente, ser
removida. Porem urn cuidado deve ser seguido aqui, pois alem da proteina de interesse, a bacteria
produz proteinas importantes para seu funcionamento, que incluem, entre outras, as proteases. No
processo de lise das celulas ( quebra das paredes celulares para liberar as proteinas ) as proteases
tambem serao liberadas e encontrar-se-ao em presenya de todas as outras proteinas inclusive a
expressa em grande quantidade. Para evitar a degradayao da proteina de interesse, adiciona-se
inibidores de proteases como PMSF ( floreto de fenil-metil-sulfonil ) entre outros.
A lise ( ou quebra das paredes celulares ) pode ser feita de vanas maneiras, como atraves
do usa de sonicadores e atraves do usa de prensas. 0 metodo usado nesta tese foi a prensa,
chamada de prensa francesa. As celulas que encotram-se
centrifugadas e

0

na presenya do meio LB saD

sobrenadante e retirado. As celulas que estao no precipitado saD ressuspensas

em tampao na presenya de inibidores de protease. Esta soluyao e introduzida dentro de urn pistao,
o qual possui uma tomeira com uma esfera plastica ou de metal ao redor da qual a soluyao Ira SaiL
Antes de abrir a tomeira

0

pistao e submetido a uma alta pressao. Quando a tomeira e aberta, a

soluyao passa ao red or da esfera sob alta pressao, fazendo com que as paredes celulares se
rompam. Desta forma obtem-se a lise.

o materiallisado

agora contem pedayos de parede celular que podem ser precipitados

por centrifugayao e 0 sobrenadante content a proteina de interesse juntamente com varias outras
proteinas da bacteria.
Existem varios metodos para a purificayao de proteinas. Urn primeiro passo ,;, "
fracionamento por sulfato de amonia. Diferentes proteinas possuem diferentes solubilid<.<
sulfato de amonia. Desta forma estas diferenyas podem ser usadas como urn passo de purificayal:,
o qual e usado neste trabalho.
Depois deste primeiro pas so de purificayao inicia-se outros metodos, com colunas de
cromatografia,

as quais consistem de uma coluna contendo uma resina com caracteristicas

particulares que ligam determinadas proteinas com diferentes afinidades as quais posteriormente
saD retiradas atraves da introduyao de urn composto que venha a competir com os sitios de
ligayao, liberando as proteinas em ordem de menor para maior afinidade, separando assim as
proteinas. Este e

0

processo usado na cromatografia de troca ionica. A co luna usada nesta tese

foi a eM Sepharose Fast Flow, do fabricante Pharmacia. Esta resina tern as caracteristicas acima
mencionadas e

e urn trocador

de cations, ou seja,

0

material da coluna, no pH de usa, apresenta

cargas negativas. EnHio toda a proteina que apresenta urn.t carga liquida positiva Ira se ligar it

coluna- sendo que as proteinas que neste pH apresentam carga liquida negativa nao irao se ligar

a coluna/

Este passo e extremamente importante na purifica¥ao de proteinas glicossomais de +T

nrilo1 pelo fato destas proteinas apresentarem urn ponto isoeletrico elevado + entre :-1 e 22-1 ,acima da grande maioria das proteinas da bacteria- possibilitando entao a remo¥ao de urn numero
apreciavel de proteinas da bacteria neste pas so da purifica¥ao/

•

passo seguinte de purifica¥ao usa urn metodo completamente diferente- ainda sendo

cromatografia-

mas agora de filtra¥ao-

1

qual simplesmente separa as proteinas por pesos

moleculares- retardanto as moleculas menores e deixando as maiores passarem mais livrementedevido a presen¥a de poros na matriz da resina da coluna-

1

qual retarda proteinas de tamanhos

diferentes/ A resina utilizada neste passo foi a S311 do fabricante Pharmacia/
Para as duas proteinas deste trabalho somente estes tres metodos de purifica¥ao foram
suficientes para obte.Ias num grau elevado de pureza/ A analise da pureza da proteina foi feita
atraves da tecnica de eletroforese- a qual consiste em uma separa¥ao por peso molecular/ Isto se
faz adicionando SDS
e desnaturada

a solu¥ao- que distribui igualmente

+ atraves da adi¥ao de p.mercaptoetanol

cargas negativas sobre a proteina- a qual
e levando

a fervura

, para que a carga

liquida seja proporcional ao peso molecular/ Aplica.se a proteina em uma resina de poliacrilamida
com densidade conhecida e submete.se a resina a urn campo eletrico-

1

qual faz com que as

proteinas se movam com velocidades proporcionais aos pesos moleculares- devido

a resistencia

ao movimento imposta pela resina de poliacrilamida/
' .. Antes de iniciar os trabalhos de cristaliza¥ao- as proteinas sao submetidas a testes de
atividade enzimatica/ Enzimas catalisam rea¥oes e para verificar sua integridade realiza.se testes
de sua atividade como catalisadores das rea·es/

Desta forma os testes de atividade sao realizados

para verificar quaD integras estao as proteinas/ Cada proteina tern
atividade enzimatica-

1

qual nao e

1

1

seu protocolo de ensaio de

intuito deste trabalho- desta forma nao sera descrito/ Estes

protocolos podem ser acompanhados em maiores detalhes para ALDO em Callens l~ ep3. Callens

l~ eo312::2 , e para TIM em Lambier l~ eo3+Lambier l~ eo312:98,/

Para a utiliza¥ao da tecnica de difra¥ao de raios.X na determina¥ao de estrutura de
proteinas deve.se primeiramente obter cristais/ A tecnica de obten¥ao de cristais de proteinas nao
difere muito da obten¥o de cristais de pequenas moleculas mas ha mais variaveis envolvidas assim
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como cuidados especificos que devem ser seguidos. 0 primeiro cristal de proteina reportado foi
obtido por Bernal e Crowfoot, do qual obtiveram

0

primeiro padrao de difra~ao da pepsina

( Bernal e Crowfoot, 1934 ). Desde este primeiro resultado muitas macromoleculas de vanas
familias tern sido cristalizadas ( Gilliland, 1988 ) pelo uso principalmente de metodos empiricos
e sem nenhum controle racional do mecanismo de crescimento. No inicio dos trabalhos em
biologia estrutural

0

interesse se concentrava principalmente no desenvolvimento da tecnica de

raios-X para a determina~ao de estruturas mais do que na racionaliza~ao da cristaliza~ao. Como
atualmente a cristalografia e uma tecnica bem estabelecida, a produ~ao de cristais de proteinas que
difratam a alta resolu~ao e 0 fator limitante. Com

0

desenvolvimento da biologia molecular ( veja

se~ao 2.2.1 ) e da engenharia de macromoleculas atraves de muta~oes sitio dirigidas, a necessidade
de cristais de macromoleculas que difratem a alta resolu~ao tern aumentado grandemente.
A cristaliza~ao de materiais biol6gicos e urn processo multiparametrico, envolvendo os
tres c1assicospassos de nuclea~ao, crescimento e termina~ao do crescimento. Fatores envolvidos
no processo de cristaliza~ao sao: supersatura~ao ( a qual pode ser atingida atraves da utiliza~ao
de diferentes compostos como sulfato de amonia, c1oreto de s6dio, polietilenoglicol, glicerol,
etc ), temperatura, pH, taxas de equilibrio, for~a ionica e pureza dos compostos quimicos usados,
difusao e convec~ao, volume e geometria das amostras, particulas s6lidas, paredes e interfaces,
densidade e viscosidade, pressao, campos eletricos e magneticos; parametros bioquimicos e
biofisicos das macromoleculas como sensibilidade da conforma~ao a parametros fisicos, presen~a
de ligantes, aditivos especiais, propriedades como oxida~ao e idade das amostras; parametros
relacionados a pureza como contaminantes, heterogeneidade

na sequencia de aminoacidos,

heterogeneidade conformacional, etc.
A grande diferen9a entre cristaliza~ao de moleculas pequenas e macromoleculas
biol6gicas

consiste

basicamente

na

flexibilidade

e

versatilidade

conformacional

e

consequentemente maior sensibilidade as condi90es externas das macromoleculas. Para crescer
cristais de qualquer composto, as moleculas tern que ser levadas a urn estado de supersatura9a
estado termodinamicamente instavel,

0

qual pode ser desenvolvido em uma fase cristalina ou nos

casos desfavoraveis, em fase amorfa, quando

0

sistema retorna ao equilibrio. A supersatura9ao

pode ser atingida pela lenta evapora9ao de urn solvente ou variando alguns dos parametros
mencionados

acima. Devido a necessidade de uma for9a ionica e de urn pH definidos para

estabilidade e funcionalidade das macromoleculas, os cristais devem ser obtidos de solu90es mais
complexas ao inves de solu90es puramente aquosas, normalmente usadas para

0

crescimento de

cristais de pequenas moleculas. A cristaliza9ao se inicia por uma fase de nuclea9ao ( que e a
forma9ao do primeiro agregado ordenado ) a qual e seguida por uma fase de crescimento. A

nuclea9ao requer urn grau maior de supersatura9ao do que

0

crescimento, e a taxa de cristaliza9ao

aumenta quando a supersatura9ao aumenta. Desta forma nuclea9ao e crescimento deveriam ser
processos separados. A termina9ao do crescimento de cristais porle ter varias causas: defeitos no
crescimento e envelhecimento da amostra SaDalgumas delas.
Os cristais de macromoleculas SaDmantidos por intera90es como liga90es de hidrogenio,
pontes salinas, intera90es de van der Waals, intera90es entre dipolos, somente nas regioes de
contato, pois por serem grandes e normalmente globulares, elas interagem atraves de uma pequena
regiao da superficie, sendo que grande parte da superficie das macromoleculas interage com
solvente que constitui normalmente cerca de 50% do cristal, mas existem casos de cristais com
valores tao baixos quanta 28% de solvente como tambem cristais com valores tao altos quanto
80% de solvente. Urn mimero bastante usado em cristalografia de proteinas que envolve a
quantidade de solvente nos cristais foi introduzido por Matthews (Matthews,
indica a razao entre
( Vm

),

0

1968 ). Este numero

volume da unidade assimetrica pelo peso molecular da proteina contida nela

sendo portanto dado em A3Da,l. Normalmente este valor encontra-se por volta de 2,7

A3Da-1 mas existem casos de proteinas com valores variando de 1,7 A3Da-1 ate 6,15 A3Da,l.
Atr.aves do V m e possivel obter

0

conteudo percentual em volume da proteina e do solvente no

crista!. Estes valores SaDobtidos pelas rela90es:
onde V~100

e 0 volume percentual ocupado pela proteina no cristal e

Vsolventexl

00 eo volume

percentual ocupado pelo solvente. Desta forma, em geral encontra-se cristais com volumes de

v
prOU/nQ

=

1,23

V

m

1 _ 1,23
Vm

solvente tao baixos quanta 28% assim como valores tao altos

qualii0

30%. Claro que alguns casos

mais raros podem ser observados com valores fora destes lirnites rnais frequentemente observados.
Casos onde os valores de solvente SaDbastante elevados podem dificultar a coleta de dados mas
por outro lado permite a melhora da densidade eletronica atraves do nivelamento do solvente
( Se9aO2.2.6 ).
A constitui9aO dos cristais de macromoleculas biol6gicas toma-os frageis ao manuseio,
assim como sensiveis ao solvente. Mudan9as nas caracteristicas do solvente, como aumento ou
dirninui9ao de urn composto presente na cristaliza9aO podem quebrar ou dissolver os cristais.
Com a crescente necessidade de cristais de macromoh~culas que difratem

a

alta

resolu9ao, tecnicas de cristaliza9ao mais racionais tern surgido. DiaIise e urn dos metodos que
permite uma varia9aO facil dos diferentes parametros

que influenciam na cristaliza9ao de

macromoleculas

biol7gicas/ Estas moleculas saD separadas do solvente por uma membrana

semipenneavel a qual permite a passagem de pequenas moleculas como ions- aditivos- tampoesetc- mas nao permite que as macromoleculas biol7gicas circulem atraves da membrana/
Outra tecnica- e provavelmente

a mais usada- e a difusao de vapor + a qual foi a

predominante neste trabalho ,/ A tecnica constitui em misturar uma gota da soluyao contendo a
macromolecula biol7gica e tampao- com uma gota do agente cristalizante- tampao e aditivos e
entao equilibrar contra urn reservat7rio contendo a soluyao do agente cristalizante em uma
concentrayao mais elevada do que a da gota/ 1 equilibrio vai ser atingido pela difusao de especies
volateis na soluyao +como agua e solventes orgamcos , ate a pressao de vapor na gota se igualar

a do

reservat7rio/ Tres metodos saD usados nesta tecnica- 'hanging drop' + gota pendurada ,-

'sitting

drop'

+ gota sentada , e 'sandwich drop' + gota entre duas superficies,

que saD

apresentadas na Figura 3/2/

')CJ'
q

biological macromolecule

solution

reservoir of crystallizing agent

Outra tecnica conhecida e

1

banho- no qual

1

agente cristalizante e a macromolecula

biol7gica saD misturados tal que a supersaturayao e atingida imediatamente/
Difusao em interfaces tambem e uma tecnica usada- no caso difusao entre duas fases
liquidas- uma delas sendo

1

agente cristalizante e a outra sendo a soluyao de macromolecula

biol7gica/
Tendo.se de obtido cristais de macromoleculas biol7gicas- ha varias circunstancias nas
quais e necessaria a troca da soluyao na qual estes foram crescidos/ Mudando a soluyao do cristal
e possivelligar inibidores- ativadores- substratos- produtos e atomos pesados

a macromolecula-

a qual pode ter suficiente grau de liberdade para softer algumas mudanvas conformacionais em
resposta a esses compostos.
Complexos de macromoleculas podem ser obtidos por co-cristalizavao. diretamente da
soluvao, ou por difusao do ligante no cristal ja formado, colocando-se
que contenha

0

0

cristal em uma soluvao

ligante de interesse. Cada urn dos metodos tern suas vantagens e desvantagens.

Enquanto a difusao simplifica

0

problema cristalografico, pois permite simplesmente analisar as

diferenvas causadas pela ligayao do ligante a uma forma cristalina de estrutura ja conhecida, a cocristalizayao pode mudar a conformavao da proteina a tal ponto de interferir na solubilidade da
proteina em rela9ao a conforma9ao nao ligada, que podera nao cristalizar ou cristalizar numa
forma nao isomorfa.
Neste trabalho a difusao e usada extensivamente para troca de tamp6es e introduvao de
inibidores em cristais previamente obtidos por difusao de vapor. Os cristais saD transferidos da
soluvao de cristalizavao para soluv6es diferentes nas quais

0

cristal se mostra estavel. Isto e feito

neste trabalho pois a forma cristalina obtida para TIM de T. hmcel possuia uma quantidade muito
elevada de sulfato que e urn inibidor do sitio ativo. Apos esta transferencia, os cristais saD
retransferidos para soluv6es contendo os inibidores de interesse, que irao difundir atraves dos
muitos canais existentes no cristal e possivelmente se ligar ao sitio do inibidor na proteina.
Maiores detalhes a respeito da tecnica de cristalizavao pode ser obtida atraves do livro
"Crystallization of Nucleic Acids and Proteins, A pratical approach", editado por A. Ducruix e R
Giege, The Pratical Approach Series, Oxford University Press.

Tendo-se obtido os cristais, e apos estes serem crescidos a dimens6es adequadas, ou
mesmo apos a difusao de compostos de interesse, pode-se monta-Ios para a coleta de dados de
diftavao. Este e urn passo que exige bastante habilidade manual. Nao existe urn metodo padrao
e cada pessoa desenvolve sua propria tecnica.
A montagem de cristais para coleta de dados de diftac;ao inicia com a escolha dos
cristais. Cristais crescidos atraves da metodologia descrita na seyao 2.2.3 podem ser melhorados
em termos de tamanho a partir do processo de "seeding", que consiste em utilizar pequenos
cristais como semente para urn processo de aumento das suas dimens6es. Este metoda vem sendo
largamente utilizado em cristalografia de proteinas por possibilitar a utilizayao de condiv6es de

cristalizayao ja obtidas com sucesso e tambem por separar os processos de nuc1eayao e
crescimento dos cristais. Cristais de dimens5es entre 0,2 a 0,5 mm SaDde tamanho razoavel para
coleta de dados em geradores convencionais. Caso nao se obtenha cristais de tais dimens5es
( normalmente se nao SaDdas dimens5es acima sao menores ) entao faz-se necessario

0

usa de

raios-X de maior energia, conseguidas em fontes de radiayao sincrotron. Neste trabalho tanto as
fontes convencionais, como as fontes sincrotron foram usadas. A escolha do cristal passa por uma
amilise visual da qualidade das faces, se existem trincas e mais detalhadamente por uma analise
atraves de microscopio optico equip ado com polarizador e analizador.
Monocristais assim analisados extinguem a luz bem definidamente quando girados em
intervalos de 90

0
.

Escolhido

0

melhor cristal, prepara-se os capilares usados para montagem.

Estes capilares possuem uma parede de vidro bem fina para evitar absoryao dos raios-X. Algumas
vezes e importante lavar

0

capilar com uma soluyao a base de silicone para evitar que alguns

cristais crescidos em solventes muito viscosos venham a se movimentar durante a coleta de dados.
Os capilares sao entao vedados em uma das extremidades e com 0 auxilio de uma seringa
o liquido mae ( que muitas vezes nao e

0

mesmo utilizado na cristalizayao, sendo geralmente 5%

mais concentrado em termos do agente precipitante ) e introduzido no capilar. 0 cristal escolhido
entao e transferido, atraves do uso de uma pipeta, da soluyao em que se encontra para
Espera-se

0

cristal afundar no solvente ate

0

menisco inferior ( Figura 2.2 ). Com

0

0

capilar.

auxilio da

mesma seringa usada anteriormente retira-se a maior parte do solvente. 0 usa de papel de filtro
pode ser recomendado para secar

0

excesso de solvente ao redor do cristal. Coloca-se urn pouco

de solvente proximo ao cristal para manter a pressao de vapor dentro do capilar, e entao evitar que
o cristal perca agua ou solventes volateis e venha a se quebrar. Fecha-se a outra extremidade

<-

cera ou mesmo com oleo de alta pressao de vapor.
Ap6s a montagem,

0

capilar e colocado numa cabeva goniometrica, que permite tres graus de

liberdade angulares, e tres graus de liberdade translacionais. Esta cabeva goniometrica e colocada
entre 0 colimador do gerador de raios-X, eo detector de area. lnicia-se
dados. Detalhes sobre a coleta de dados nao e

0

0

processo de coleta de

objetivo desta tese e podem ser acompanhados

nos manuais dos diversos detectores de area. Basicamente os cristais SaDalinhados atraves de
algumas fotos e depois os dados sao coletados, sendo que

0

intervalo angular e baseado no grupo

espacial. Passos importantes no processamento SaD integravao das intensidades difratadas e
posteriormente

0

caIculo da media entre reflexoes equivalentes, que vai fomecer

valor que mostra a qualidade do padrao de difravao do cristal. Baixos
cristais e bons dados quando
vezes ou mais

0

0

~yrn,

0 ~

OU ~erge,

evidenciam bons

numero de reflexoes coletadas encontra-se em tomo de quatro

das reflexoes unicas.
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HFigura 2.2 - Represental(iio dos passos de montagem do cristal em tubos capilares para coleta de dados de ditrayiio que
oonsiste em: (I) Introduyiio da soIuyao no tubo capilar. (2) introduyiio do crIstaI atravcs da utilizay30 de uma pipeta. (3)
cristaI atinge 0 menisco inferior. (4) retirada da solul(iio e (5) selagem do tubo capilar.

Varias tecnicas encontram-se disponiveis para a determina~ao de estruturas de proteinas
dependendo de cada caso. Substitui~ao Molecular, Substitui~ao Isomorfa Multipla, Dispersao
Anomala

Multipla, Microscopia

Eletronica,

entre

'~m ser combinadas

para a

determina~ao de estruturas. Nao existe urn procedimento padrao quando 0 caso e especial. 0
pesquisador deve usar as tecnicas adequadas e tentar todos os metodos possiveis caso nao consiga
resultados satisfat6rios e, e claro, usar

0

born senso.

Substitui~ao molecular e empregada quando a proteina em estudo tern uma proteina
hom610ga com estrutura tridimensional ja conhecida. Proteinas hom6logas geralmente apresentam
estruturas tridimensionais bastante similares. A substituiyao molecular resume-se a urn problema
com tres estagios que saD: (i) determinayao da orienta~ao relativ(l ( rota~ao ) de estruturas nao
conhecidas porem com estruturas hom6logas, no mesmo ou em diferentes cristais, conhecida
como funr:;iio rotar:;iio; (ii) determinayao da posiyao da estrutura conhecida no sistema cristalino
da estrutura a ser determinada, conhecida comfunr:;iio translar:;iio, e (iii) determina~ao das fases
usando 0 conhecimento das opera~5es nao cristalognillcas obtidas nos itens (i) e (ii).

o

item (i), para

determinacao

0

caso em questao da substituicao molecular como metodo de

de estrutura, consiste em encontrar a orientacao de uma estrutura molecular

conhecida numa cela unitaria do cristal de interesse que apresente

0

melhor acordo possivel entre

os dados de difraeao calculados pelo modelo e os dados de difraeao observados, ou seja, a
molecula conhecida e usada para procurar na cela nao conhecida urn padrao similar.
Este processo po de ser representado por equaeoes. Para isto inicialmente deve-se
introduzir a funeao de Patterson:
P(uvw)

onde v.c.u e

0

f

=

p(x,y,z)

p(x+u,y+v,z+w) dV

volume da cela unitirria, e pea

densidade eletr6nica.

Como a densidade eletr6nica, p, e a transformada de Fourier dos fatores de estrutura F,
entao a funeao de Patterson pode ser escrita como:
-

1

P(u)=-L

V2

h

f

--

L

F".Fhiexp(-21tih'.u)

hi

1
p(u)=-E

V -h

--

-

exp[-21ti(h+h)].xdV

-IF;;12cos(21th.u)

onde aqui [oi usado a lei de Friedel, que estabelece a igualdade F11= F-11
A func;ao rotac;ao [oi introduzida por Rossmann e Blow ( 1962 ) e e representada por:
R

=

f

P2(X2)

P1(X1) dX1

u

onde a funeao de Patterson PIe mantida fixa e a funeao P 2 e rotacionada dentro do volume U. A
func;ao de Patterson neste caso, para

0

raio de integraeao, esta representando

os vetores

intramoleculares (vetores entre atomos da mesma molecula). Esta funeao R entao vai apresentar

urn maximo quando os dois conjuntos de vet ores tiverem a mesma orienta<;ao.
Substituindo a equa<;ao (2.4) na equa<;ao (2.6) obtem-se:

A integral na equa<;ao (27) e uma fun<;ao de interferencia cujo valor pode ser escrito
como

(u / V)

IGy;, h' I,

para uma integra<;ao sobre urn volume simetrico sobre a origem de

Patterson. Desta forma a fun<;ao rota<;ao po de ser escrita como:

)L

L

3

R=(U/V

p

G

=

3 [sen

(21tx)

2

IFjfIFhI

G;;.h7

h

-

21txcos

(21tx

)]

(21tX)3

a qual apresenta

0

valor maximo de

na origem e nao excede a 0,086 fora do intervalo

-0, 725<x<0, 725, sendo portando todos os termos fora deste intervalo praticamente

nulos

( Figura 2.3 ).
A fun<;ao de rota<;ao normalmente e calculada transformando

0

sistema cristalognifico

em coordenadas cartesianas e entao convertidos para urn sistema de angulos, que po de ser
sistema de Euler ( 6j,6z,63) ou

0

sistema de Lattman ( 6. =61+Hl,6_=6t-Hl,6z

0

). Uma lista de todas

as unidades assimetricas, em termos dos angulos de Euler ou de Lattman, pode ser acompanhado
em Narasinga et al. ( 1980 )

Vma vez determinada a orientayao, pode-se entao posicionar a molecula no espayo,
relativa aos elementos de simetria cristalogrilficos, ou seja, tendo-se a orientacao da moIecula com
urn modelo conhecido, e necessario definir sua posiCao na cela, relativa

a origem

e basicamente determinada pela funcao translacao, expressa por (Rossmann
T(D.) =

f

P(u+D.)P([C];-~)

selecionada, que

et al., 1964 ):

d;

lul<2r

onde D. e

vetor de translacao, que e independente da origem. Rossman et al. ( 1964 )

0

expressaram a funcao acima como:

onde a soma

e conduzida

de tal forma a remover os vetores intramoleculares ( I u I < 2 r). Como

na funcao rotacao, a funcao translacao depende criticamente da escolha do raio do conjunt0 '
vetores e 0 resultado pode ser analisado, para cada caso, pelo teste de diferentes raios. Para uma
revisao mais completa veja Rossmann ( 1990 ).
Nesta tese, esta tecnica foi utilizada para a determinacao da estrutura da TIM de Bacillus
stearothermophilus

( Capitulo 6 desta tese ) atraves do programa XPLOR ( Brunger, 1990a).

Alem da substituicao molecular, mais recentemente foi implementado urn metodo mais
eficiente de selecionar as solucoes listadas pelo programa, metoda este conhecido como
refinamento

de correlacao de Patterson ( refinamento PC ). Este procedimento consiste no

refinamento de urn parfunetro p (Brunger, 1990b ) da lista de solucoes da substituicao molecular.

o refinamento

e conduzido contra

0

coeficiente de correlacao negativo pois os algoritimos de

minimizacao normalmente localizam rninimos ao inves de mcixi.mos.Os parametros p podem ser
grupos de Momos representados

por urn corpo rigido, coordenadas

temperatura ou de ocupacao. Desta forma,
refinamento

0

atomicas, fatores de

refinamento PC pode ser a minimizacao atraves do

por corpo rigido de todas as solucoes listadas. A minimizacao do coeficiente d'"

correlacao negativo -PC e equivalente a minimizar os erros das fases (Hauptman,

1982 ). Maior

detalhes deste processo implementado no programa XPLOR pode ser acompanhado em Brunger
( 1990b).

o passo final consiste

entao na funcao translacao utilizando a orientacao que produziu

o melhor coeficiente de correlacao, na funcao de rotacao. Urn caso detalhado da aplicacao desta
tecnica pode ser acompanhada em Brunger ( 1990b ).
Como as outras tecnicas nao foram utilizadas neste trabalho detalhes, pod em ser

acompanhados de forma mais generalizada em Blundell e Johnson ( Blundell e Johnson, 1976 ),
e mais recentemente em Methods in Enzymology ( edit ado por Harold W. Wychoff e C. H. W.
Hirs ) volumes 114 ellS

( Diffraction Methods for Biological Macormolecules,

Parte A e B,

Academic Press, Inc., 1985 ) e Ian Drenth atres de urn livro bastante recente que engloba os
principios da cristalografia de protein as ( Principles of Protein X-ray Crystallography, SpringerVerlag New York, Inc., 1994 ). Dutra fonte mais basica segundo uma visao bioquimica da
cristalografia

de proteinas, onde as tecnicas nao saD discutidas em detalhes pode ser obtida do

livro de Gale Rhodes (Crystallography Made Crystal Clear. A guide for users of Macromolecular
Modeles, Academic Press, Inc., 1993 ).

Depois de determinada a estrutura da macromok~cula, a analise do mapa de densidade
eletr6nica

pode ser feita para a melhora do modelo. Em alguns casos

0

mapa de densidade

eletr6nica nao apresenta qualidade adequada para a interpretayao dos residuos, cadeias laterais e
em alguns casos ate mesmo

0

trayo da cadeia principal. Nestes casos, quando existe mais de uma

molecula por unidade assimetrica, pode-se aplicar a promediayao da densidade eletr6nica para
melhorar a qualidade do mapa. Se

0

cristal apresenta aha quantidade de solvente

0

nivelamento

do solvente pode permitir uma melhor definiyao do envelope da proteina, assim como melhorar
a qualidade do mapa. Aqui serao descritas as bases destas duas tecnicas as quais foram usadas no
Capitulo 6 desta tese.
Para se aplicar a tecnica de modificayao da densidade eletr6nica por promediayao e
nivelamento do solvente primeiramente deve-se identificar que no cristal em questao existe
simetria nao-cristalografica, ou seja, que alem da simetria do grupo espacial, existem, na unidade
assimetrica,

copias identicas da mesma moleculas, relacionadas por operayoes de simetria

nao-cristalograficas,

por exemplo no caso fortuifo da cristalizayao de mais de uma molecula na

unidade assimetrica, da presenya de olig6mero ( dimero, trimero, etc ) ou no caso de se obter duas
formas cristalinas da mesma proteina. A simetria nao-cristalografica pode ser propria ( constituida
de apenas uma rotayao ) ou impropria ( constituida de uma rotayao mais uma translayao ).
A tecnica historicamente iniciou com a identificayao de subuidades identicas na unidade
assimetrica
equacionada

por Rossmann e Blow ( 1962 ). A identificayao de subunidades identicas foi
atraves de restriyoes devido a simetria nao-cristalografica

no espayO reciproco

( gerando as equayoes da substituiyao molecular - MRE ) por Main e Rossmann ( 1966 ). 0
solvente foi entao considerado como uma restriyao a mais por Main (Main, 1967 ). Crowther
refomlUlou as equayaes da substituiyao molecular ( MRE ) em uma forma linear ( Crowther, 1967,
1969 ) e finalmente Bricogne obteve a equivalencia entre as equayoes do espayO reciproco e da
densidade eletronica no espayo real (Bricogne, 1974 ).

o metodo
o fator

e sumariamente apresentado abaixo para

0

caso do nivelamento do solvente.

de estrutura de uma molecula na unidade assimetrica (F) pode ser escrito como:
F-p

=

J PC; )exp (21t ip.; )d;
n

n

+

n

s
F_
p

U

onde pea
e

0

densidade eletronica no espayo real. 0 primeiro termo e integrado sobre a molecula

segundo termo

e resultado

da integrayao sobre

0

solvente. Como a densidade eletronica

ea

transformada de Fourier dos fatores de estrutura entao:

pC; n)

=

L

Fhexp (2 1t

ip.; n)

h

F-

1

=

p

-

F-

v"='h
~

h

f exp (2

1t

---i h - p ).x dx

+
n

F_s
p

U

que facilmente pode ser reescrita atraves da fimyao de interferencia descrita na seyao 2.2.5
( Figura 2.3 ) de Rossmann e Blow ( 1962 ):
Fp

=

U ~
V

"='

F- G- h

h-p

+

F_

S

P

h

que posteriormente foi implementada no espayO real por Wang ( 1985 ).
Para

0

caso da promediayao, a densidade e promediada em todas os pontos equivfll~ntes

por simetria nao-cristalogrirlica como pode ser visto pela equayao (2.16):

Fp -L1

N

FhLfexp

=

NY

h

n-J

--

--

(21tih.xn)exp

-

[-21ti(-p.x)]dx

F_

S

+

p

U

E finalmente com a substituiyao da funyao de interferencia de Rosmmann e Blow
( 1962 ) ( seyao 2.2.5, Figura 2.3 ):

Entao
estrutura

0

fator de estrutura e recalculado por urn somat6rio sobre todos os fatores de

anteriores ponderado pela funyao G de Rossmann e Blow ( 1962 ) A funyao de

interferencia G apresenta urn pica pronunciado na origem e e atenuada radicalmente alem do valor
0,725 (veja seyao 2.2.5, Figura 2.3 ) fazendo com que apenas os fatores de estrutura dentro deste
limite contribuam significativamente aos valores recalculados. Desta forma

0

nivelamento do

solvente tern seu efeito aumentado em estruturas que apresentam uma grande quantidade de
solvente, pois para uma mesma molecula em urn cristal com mais solvente, observa-se uma
unidade assimetrica maior e portanto, no espayo reciproco, uma rede mais contraida, resultando
entao na participayao de urn numero maior de fatores de estrutura no calculo do novo fator de
estrutura ( equayao 2.15 ). A promediayao apresenta resultados mais apreciaveis para casos de
muitas moleculas equivalentes na unidade assimetrica. Isto se observa pelo somat6rio na equayao
(2.20).0 fator de estrutura obtido, far-se-a da contribuiyao dos que se encontram envolvidos pela
funyao G ( equayao 2.20) e tambem pela promediayao dos fatores de estrutura que se encontram
relacionados por simetria nao-cristalografica.
Na Figura 2.4a pode ser visto a representayao do espayo reciproco atraves de uma rede
bidimensional. 0 circulo maior representa

0

limite de resoluyao, e

0

circulo menor representa a

funyao G de Rossmann e Blow ( 1962 ). No exemplo da Figura 2.4a, a cela unitaria aumentou de
duas vezes, entao a cela no espayo reciproco diminuiu de duas vezes. Logo a funyao G de

Rossmann e Blow ( 1962 ) envolve mais pontos da rede que irao contribuir para

0

fator de

estrutura recalculado. Na Figura 2.4b representa-se a promedia~ao, com uma simetria
nao-cristalognmcade ordem 3, a qual e represent ada por

Gh[RnI-P'

onde ~ representa a matriz da

operayao de simetria nao-cristalografica.

!

/

~

I

Figura 2.4 - Representayao do processo de (a) nivelamento do solvente e (b) prom'AU...;
eletronica. Mais detalhes no texto

G- h- p

refinados. 0 problema inicial aqui

e tratar

modelo obtido por substitui~ao molecular como

0

modelo inicial. Desta forma deve-se fazer os ajustes do modelo, observadas as caracteristicas da
densidade eletr6nica obtida.
No caso de substitui~ao molecular as fases sac originadas da posi~ao dos atomos
existentes no modelo usado inicialmente como padrao. Informa~oes previamente introduzidas,
como restri~oes da natureza dos aminoacidos, permitem reduzir os parametros a serem refinados.
Tambem a densidade eletr6nica po de ser aprimorada com

0

uso da modifica~ao da densidade

eletronica por promedia~ao assim como por nivelamento do solvente ( se~ao 2.2.6 ).

o programa

XPLOR ( Brunger, 1990a ) apresenta varias op~oes para

0

refinamento,

incluindo refinamento de corpo rigido, rninimizayao de energia, dinamica molecular de alta
temperatura e resfiiamento lento, refinamento de fatores de temperatura, refinamento com omissao
de Momos, entre outros. 0 processo a ser seguido depende do usuario e das condiyoes iniciais do
mapa de densidade eletr6nica e do modelo inicial.

a

refinamento

de corpo rigido

e

normalmente

usado no inicio para

0

caso da

determinayao da estrutura ter sido obtida por substituiyao molecular. Neste caso refina-se somente
tres coordenadas e tres angulos, ou seja,
rotayao e translayao. Caso

0

subunidades independentemente,
que na verdade

0

modelo

e refinado

como urn todo, permitindo apenas

modelo apresente mais de uma subunidade, pode-se refinar as
perrnitindo urn refinamento na orientayao de cada subunidade,

e urn refinamento

da matriz de simetria nao- cristalografica. Estes passos sao

import antes no caso do uso da modificayao

da densidade

eletr6nica

por promediayao

( seyao 2.2.6 ).
Minimizayao de energia pressupoe que a energia estereoquimica do modele seja dada

E ~ =w~E.+w~E
bL
~~
+w~E
g L

<0_.111

+w~E
f L

gr.plmt.

cL
+w~E
g L

_~ .+w~EdL_~

+

wi. quiral

onde Edist.1ig
e a energia da distancia de ligayao, Eang.1ige a energia do angulo de ligayao, Eang.tor.

e a energia do angulo torsional, Econst.nI e a energia de contatos entre atomos
e a energia de gropos planares e ~ quiraI e a energia de quiralidade do carbono

nao-ligados, Egr.plan
a. 0 deslocamento

da posiyao de equilibrio tende a aumentar todos os termos da energia estereoquirnica. As
constantes wb a wg sao usadas para manter a proporcionalidade ou mesmo
durante

0

processo de rninimizayao. A energia

e rninimizada

0

peso de cada termo

pelo deslocamento dos atomos no

sistema de coordenada cartesiana em direyao it posiyao de menor energia. XPLOR ( Brunger,
1990a ) possui arquivos contendo as constantes e as distancias de ligayoes e angulos para cada

aminmicido, assim como as constantes de torsao.
Em geral a conformacao do modelo usado para a determina~ao da estrutura, para
da substitui~ao molecular, nao coincide com

0

0

caso

modelo da proteina de interesse. Diferen~as

normalmente ocorrem na superficie e em estruturas em volta ( loops ) que sao regioes mais
flexiveis da proteina. Estas diferen~as conformacionais apresentam barreiras energeticas muito
elevadas para serem vencidas atraves da minimiza~ao de energia. Desta forma a dinamica
molecular de alta temperatura e resfriamento lento pode ser utilizada para resolver estas diferen~as
conformacionais no refinamento.
Neste caso a fun~ao de energia a ser minimizada

e uma fun~ao hibrida:

E po t=E .,..,.
..•._+w a Ex -ray
onde Echerncorresponde a fi.m~ao de energia apresentada na equa~ao (2.21), e EX-rayconsiste do
residuo cristalognifico. Em geral, Ex-raypode consistir de qualquer fun~ao que tende a zero nmmdn
o modelo reproduz os dados, como por exemplo, EX-raypode ser (I-c) onde ceo
correla~ao linear entre os dados observados e calculados (entre

IFob• ( h ) I e

c'
j.'

" ••' ,

a

(Brunger, 1990a). 0 peso wa relaciona Echem Ex-ray.Como mencionado a simples minimiza~aLJ
da equa~ao (2.22) pode nao atingir

0

minimo global e ficar aprisionada num minimo local. Para

ultrapassar os minimos locais precisa-se permitir que

0

sistema ganhe energia para superar as

barreiras. Este processo foi aplicado pela primeira vez em cristalografia por Brunger et at.
( Brunger et at., 1987 ), que implementaram

0

processo conhecido como "simulated annealing"

( Kirkpatrick et aI., 1983 ) com urn algoritmo de dinfunica molecular (Verlet, 1967 ). Este metodo
vai ser referido neste trabalho como refinamento por dinfunica molecular. Varios autores usaram
este metodo com sucesso ( uma lista de exemplos pode ser obtida em Brunger et

o processo deste tipo de refinamento

at.,

1990 )

consiste em elevar a temperatura do sistema, que

vai aumentar a energia cinetica dos atomos como con sequencia, a qual pode ser suficiente para
ultrapassar barreiras cOnformacionais locais, Ap6s esta eleva~ao a temperatura e decrescida em
passos ate chegar it temperatura minima, depois da qual

0

modelo passa por urn refinamento com

minimizayao de energia mantendo a temperatura constante.
Brunger et at.
que

0

( 1990 ) testaram

varios protocolos deste tipo de refinamento mostran ....

decrescimo lento da temperatura ( em passos de 25 K fs-l

),

utilizando urn acoplamento

fraco da temperatura ( Berendsen et al., 1984 ) como processo de controle da temperatura
apresentou

0

melhor resultado. Este metoda e conhecido como "slow-cooling protocol" para

refinamento em dinamica molecular,
de resfriamento

0

0

qual vai ser referido nesta tese como dinamica molecular

lento. Este foi urn dos passos

do refinamento

da TEM de Bacillus

stearothermophilus

( Capitulo 6 desta tese ).

Para aprimorar
temperatura

0

modelo adiciona-se aos fatores de estrutura urn termo dependente da

pois as expressoes para

0

espalhamento consideram

0

atomo em repouso e

movimento termico interfere no padrao de difrayao. Debye mostrou que
decresce

a intensidade

B=81t2U/3=81t2U

dos raios-X

espalhados

por

urn fator

0

0

movimento termico

ex[-B(sen2e/)" 2)]

onde

e onde U eo deslocamento medio dos atomos ao longo dos pIanos de retlexao
x

e

ux e

sua componente

x. Em quase todos as estruturas

empiricamente e para proteinas varia entre 12 e 20

A2 para

cristalinas, B e determinado

atomos contidos na cadeia principal,

sendo maiores para atomos nas cadeias laterais, principalmente para aqueles situados na superficie
da proteina. Este valores correspondem a urn deslocamento entre 0,15

a

A e 0,5 A respectivamente.

refinamento de B leva em considerayao tambem fat ores como desordem estatica, erro nos

tatores de escala de medida, absoryao e incorreyoes nas curvas de espalhamento atomico. Entao
os val ores do deslocamento medio podem ser considerados como aproximados, apesar de nas
proteinas a contribuiyao maior ser devido ao movimento dos atomos. Normalmente em proteinas,
devido ao grande numero de parametros a ser refinado, refina-se urn fator de temperatura
isotr6pico.
Em alguns casos a conformayao do modelo usado em substituiyao molecular difere
consideravelmente do modelo da proteina que se deseja retinar. Esta conformayao no espayO real
introduz uma modificayao que se encontra espalhada em todo

0

espayo reciproco ( pois

0

fator

de estrutura e uma transformada de Fourier da densidade eletronica ), e muitas vezes nao se
consegue obter a densidade eletronica na posiyao correta. A remoyao destes atomos e urn passo
de minimizayao de energia ( e em alguns casos uma dinamica molecular de resfriamento lento )
remove a influencia do posicionamento incorreto, fomecendo densidade eletronica em posiyoes
diferentes daquelas observadas anteriormente. Este foi

0

caso para a estrutura em volta flexivel

no refinamento da estrutura da TEM de Bacillus stearothermophilus,

a qual se encontrava na

conformayao conhecida como aberta e depois do refinamento por omissao foi observada densidade
eletronica na conformayao conhecida como fechada, com diferenya de ate 8

A

na posiyao dos

atomos localizados no centro da estrutura em volta ( Capitulo 6 desta tese ).
Ap6s a obtenyao do modelo final, amilises devem ser feitas para verificar a qualidade
geometrica dos comprimentos das ligayoes, angulos entre atomos ligados, angulos de torsao e
angulos impr6prios. Esta analise pode ser feita por varios programas. XPLOR ( Brunger, 1990a )
permite fazer tais anaIises, mas amilises mais completas podem ser feitas por programas como
PROCHECK ( Programs to Check the Stereochemical Quality of Protein Structures, Laskowski,

MacArthur, Moss and Thornton, Oxford Molecular Ltd., Morris et aI., 1992 ) entre outros.
Estas analises observam quanta estes valores desviam de valores medios. Tambem

0

diagrama de Ramachandran mostra onde teoricamente os angulos diedricos '¥ e <I> dos peptideos
devem ser observados para cada tipo de estrutura secundaria nas proteinas e
PROCHECK ( Morris et af., 1992)

0

programa

apresenta regioes mais flexiveis onde combinayoes destes

angulos foram observados em urn nUmero razoavel de proteinas. Alguns valores proibidos podem
ser observados caso exista uma justificayao para tais.

o pacote

de prograrna XPLOR (Brunger, 1990a) pennite tambem tratamento de dados

obtidos por NMR ( Resonancia Magnetica Nuclear) de proteinas em solw;ao para determinayao
de estruturas. Este pacote tern sido amplamente utilizado no refinamento de estruturas e tern
fomecido bons modelos com boa qualidade geometrica. Este programa foi amplamente utilizado
neste trabalho nos Capitulos 5 e 6 desta tese.

Com fases iniciais obtidas por substituiyao molecular ou por substituiyao isomorfa
multipla pode-se calcular urn mapa de densidade eletr6nica atraves de diversos pacotes de
programas. 0 pacote mais amplamente utilizado por cristal6grafos de proteinas e
1994. The SERC (UK) Collaborative

Computational

0

CCP4 ( CCP4,

Project Number 4, distribuido pelo

Laborat6rio de Daresbury, Warrington, Inglaterra ) que permite ampla opyao para manipulayao
de dados, desde processamento ate refinamento e amilises finais de modelos. Este pacote vem
sendo continuamente revisado apresentado versoes recentes que envolvem ampla abordagem de
tecnicas cristalograticas. Urn pacote que apresenta caracteristicas similares foi desenvolvido pelo
grupo de Cristalografia da Universidade Estadual de Groningen, chamado de BIOMOL ( pacote
de programs do Laborat6rio

de Fisico-Quimica

da Universidade Estadual de Groningen,

Groningen, Holanda). Este pacote foi 0 utilizado neste trabalho devido it predominante utilizayao
no grupo do Dr. Wim Hol, no qual grande parte deste trabalho foi desenvolvido. Este progrl"
foi utilizado predominantemente

para os calculos de densidade eletr6nica, promediayflO '-'

densidade eletr6nica e nivelamento do solvente. Os caIculos seguiam a ordem abaixo:
(i)

Obtenyao das amplitudes e fases atraves do modelo, que foram obtidas pelo
programa XPLOR (Brunger,

1990a) ou atraves da inversao do mapa obtido

do modelo de substituiyao molecular, atraves dos programas EDXZY e

FSINV do pacote BIOMOL;
(ii)

Escalonamento

das amplitudes atraves do programa KBRANI do pacote

BIOMOL;
(iii)

Obtenyao das figuras de meritos das fases e coeficientes dos mapas que
podiam ser m(Fo-FJ ou m(2Fo-FJ, atraves do programa SIGMAA ( Read,
1986 ) do pacote BIOMOL. Ambos os mapas foram utilizados sendo que

0

primeiro conhecido como mapa diferenya indica regioes onde deve existir
algum grupo no caso de densidade positiva ou desaparecer algum grupo no
caso de densidade negativa. Este tipo de mapa foi predominantemente usado
durante a localizayao e retinamento das estruturas em volta que nao possuiam
densidade eletr6nica definida durante
(iv)

0

processo de refinamento.

Finalmente, caIculo do mapa de densidade eletr6nica pelos programas FSFOR
e SHFMFF do pacote BIOMOL, os quais calculam os mapas em uma cela
unitaria e ao redor de uma molecula respectivamente.

Os mapas assim obtidos saD analisados atraves de programas graficos como 0 ( Jones
et al., 1991 ),

0

qual possibilita a analise do modelo, sua manipulayao ( como inseryao de residuos

ou atomos, deleyao, manipulayao em geraI do modelo ), e visualizayao do mapa de densidade
eletr6nica. 0 programa 0 tambem oferece possibilidades de refinamentos locais depois de cada
manipulayao do modelo que permitem ajustar as modificayoes aos parametros geometricos dos
residuos. Estes dois pacotes sao utilizados constantemente durante
permitem a visualizayao do progresso do refinamento do modelo.

0

refinamento da estrutura pois

A medida

se desenvolvendo, programas saDutilizados para avaliar qualitativamente

0

que

0

refinamento vai

modelo, como desvios

das distancias de ligayao padrao de cada par de atomo, desvios dos angulos de torsao, desvio dos
angulos diedricos, contatos de van der Waals entre outras caracteristicas que serao apresentadas
durante a discussao de cada modelo estudado neste trabalho.

Este e urn campo que vem se desenvolvendo grandemente em todos os paises,

0

qual

consiste na procura racional de novos compostos que tenham as caracteristicas de serem utilizados
como drogas e que portanto venham a curar doenyas que afetam rnilhoes de pessoas.

Cristalografia de proteinas, por estudar moleculas extremamente importantes para os
seres vivos, tern permitido alem do entendimento dos processos metab6licos dos seres vivos
tambem a possibilidadede solucionar problemas causados por deficiencias geneticas assim como
combate a organismos invasores causadores de doenyas nos seres humanos e em animais
economicamente importantes para

0

homem.

A concentrayao neste trabalho e no desenvolvimento de compostos que venham a inibir
seletivamenteproteinas glicoliticasdo T. brncei, agente causador da doenya do sono. A descriyao
neste capitulo de todo

0

descriyao detalhada de todo

processo de desenho racional de drogas seria redundante pois urna
0

processo e programas utilizados foi feita no Capitulo 5 desta tese.

Capitulo 3
Experimentos de Cristaliza~ao da Frutose-l,6Bisfosfato Aldolase de T. bruce; e Analise Estrutural
Preliminar para 0 Desenvolvimento Racional de
Drogas Contra a Doen~a do 80no

Frutose-l,6-bisfosfato

aldolase do Trypanosoma brucei e uma das enzimas glicoliticas

incluida nurn projeto amplo de desenvolvimento racional de drogas contra a doen9a do sono. Este
projeto e parte de urna colabora9ao com Dr. Fred Opperdoes e Dr. Paul Michels do International
Institute of Cellular and Molecular Pathology ( ICP ), em Bruxelas, na BeIgica, os quais saD os
pesquisadores

responsaveis pela obten9ao da proteina em grandes quantidades, atraves da

clonagem e expressao em E. coli, alem da caracteriza9ao e medidas da atividade enzimatica e
constante de inibi9ao para novos compostos tidos como potenciais inibidores.
A aldolase catalisa a quebra reversivel da frutose-l,6-bisfostato

em gliceraldeido-3-fosfato

e dihidroxiacetona fosfato (Figura 3.1 ) ( Horecker etal., 1972 ). Em fun9ao de seu mecanismo
de cataIise, duas classes de aldolase foram identificadas: classe I e II. Na classe I 0 mecanismo de
rea9ao envolve a forma9ao de uma base de Schiff entre

0

substrato e uma lisina do sitio ativo, a

qual estabiliza a carga negativa do grupo carbonio da dihidroxiacetona fosfato. Enzimas da c1asse
II nao formam urn intermediario ligado covalentemente it enzima, mas a estabiliza9ao do carbonio
e conseguida por urn ion bivalente, Zn2+. Aldolase da classe II e encontrada apenas nos
organismos procari6ticos e eucari6ticos mais prirnitivos como levedura, fungos e algas, enquanto
que aldolase da c1asse I tern sido encontrada em representantes de todos os reinos filogeneticos:

CH20P3

2-

••
--.

E--N

=C

OH

Figura 3.1 - Rea930 catalisada pela frutose-I.6-bisfosfato

H

H

aldolase da classe I

bacterias, protistas e metazoas.
Aldolases da c1asse I saD enzimas homotetramericas com peso molecular de 40 KDa
por subunidade.

Estruturas

tridimensionais foram obtidas

das

aldolases de musculo

humano( c1asse I) ( Gamblin et al., 1990, 1991 ), musculo de coelho ( Sygush et al.,1987 ),
figado de coelho (White et al., 1991 ), Drosophila melanogaster ( Hester et al., 1991 ) e

Tabela 3.1 - Alinhamento das sequencias foi feito atraves do programa CLUST AL V (Higgins et al., 1994 e 1992 ).
C6digos sao : T para Trypanosoma brocei, A. B e C para isoenzimas humana A, B e C respectivamente; I indica 0
residuo envolvido na base de Schiff. Estruturas secund8rias: a • helice ex; b - fita ~ . Negrito e * indicam residuos
conservados e . corresponde a muta90es funcionalmente conservadas. IIindica His 361 na sequencia da isoenzima
humana A discutida no texto.
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KYTPEQVAMATVTALHRTVPAAVPGICFLSGGMSEEDATLNLNAINLCPLPKPWALSFSYGRA
KYTPEEIAMATVTALRRTVPPAVPGVTFLSGGSSEEEASFNLNAINCCPLPRPWALTFSYGRA

aaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
LQSSAIKRWGGKESGVEAGRRAFMHRAKMNSLAQLGKYNRADDDKD--SQSLYVAGNTY
LQASALKAWGGKKENLKAAQEEYVKRALANSLACQGKYTPSGQAGAAASESLFVSNHAY
LQASALAAWGGKAANKEATQEAFMKRAMANCQAAKGQYVHTGSSGAASTQSLFTACYTY
LQASALNAWRGQRDNAGAATEEFIKRAEVNGLAAQGKYEGSGEDGGAAAQSLYIANHAY
** **
* *
*
**
* * *.*
**

*

fosfogluconato aldolase de bacteria ( Lebioda et al., 1982 ). A arquitetura molecular das aldolases
da classe I e urn barril de 8 fitas alp, similar ao da triosefosfato isomerase, primeiramente
observado por Banner et al. ( Banner et al., 1975 ) e subsequentemente em vcirias outras enzimas
( Farber e Petsko, 1990; maiores detalhes no Capitulo e Figura 4.2).
enzimas com estrutura em barril alp que apresentam

0

Diferentemente das outras

sitio ativo proximo

a superficie,

a aldolase

apresenta 0 sitio ativo localizado no centro do barril, contendo nao apenas residuos hidrof6bicos
mas tambem varios residuos carregados.
Mamiferos apresentam tres diferentes isoenzimas da classe I, distribuidas especificamente
em diferentes tecidos. Elas foram classificadas como A (tecido
( figado e rim) e C (no

embri6nico e muscular),

B

cerebro). 0 alinhamento das sequencias das tres isoenzimas humana

e da aldolase glicossomal do T brucei pode ser vista na Tabela 3.1.
A aldolase de T bmcei apresenta uma homologia de 47,2, 45,5,46,3%
humana

1\ B e C respeetivamente.

com isoenzimas

A homologia entre as izoenzimas humana sac: A e B, 69,4%:

Be C, 70,2%; A e C, 81,8%.
Varios residuos sac conhecidos como formadores dos sitios de liga9ao dos grupos fosfato
( 0 fosfato do gliceraldeido-3-fosfato

e da dihidroxiacetona

fosfato, produtos da rea9ao de

catalise ), como Lys 146, Arg 148, Lys 41, Arg 42 e Arg 303 ( numera9ao da estrutura da
isoenzima human a A). Residuo Lys 229 forma a base de Schiff com 0 substrato.
Como nas outras estruturas em barril alp, 0 sitio ativo
do barril. 0 acesso no entanto

e modulado

e acessivel

pelo lado C-terminal

pela regiao C-terminal, na forma de urn bra90 com urn

cotovelo flexivel, 0 qual cobre 0 sitio ativo. Enquanto 0 sitio ativo

e conservado

evolutivamente,

o bra90 C-terminal aparece com uma alta varia9ao. Compara9ao de sequencias e estudos de
mutagenese

sugerem que a regiao C-terminal contribue para a especificidade da enzima em

rela9ao ao substrato ( Sygush et al., 1987, Takahashi et al., 1989 ). Mais recentemente Littlechild
e Watson ( 1993 ) propuseram uma explica9ao estrutural para a participa9ao da Tyr C-terminal
( Tyr 363 na sequencia humana)

a qual

e ancorada

no sitio ativo pela intera9ao com uma His

( His 361 na sequencia humana ) do bra90 C-terminal e com 0 fosfato do carbono 1 do substrato
( Gamblin et aI., 1991 ) Esta His, nas isoenzimas A e C, esta trocada por uma Tyr na isoenzima
B e por uma Asn na aldolase de T brucei ( Tabela 3.1).

Resultados de anaiises enzimaticas e

especificidade de substratos mostram que tanto a fiutose-l ,6-bisfosfato ( FBF ) quanta a fiutoseI-fosfato ( FIF ) sac substratos mas com diferentes especificidades. Enquanto as isoenzimas
humana A e C apresentam uma especificidade 50 e 10 vezes maior para a FBF relativa a FIF,
respectivamente, a isoenzima B nao apresenta especificidade ( razao igual a 1 ). Desta forma nao
somente a Tyr C-terminal e importante na cataIise como tambem seu posicionamento estrutural
no sitio ativo que

e mantido

atraves da intera9ao de residuos do bra90 flexivel.

Desenho de compostos que venham a ser usados como inibidores especificos de aldolase
de T. brucei, deve levar em considera9ao a existencia de tres isoenzimas no organismo humano
e a seletividade deve ser conseguida atraves de urn composto que explore esta diferen9a. Possiveis
sitios de divergencia entre as estruturas sac os residuos do bra90 flexivel, ja que nao existe

conservayao do brayo como urn todo, mas somente alguns residuos enzimaticamente ativos. A
dificuldade atual e que como consequencia de sua flexibilidade, em todas as estruturas resolvidas
o brayo flexivel apresenta uma densidade eletr6nica muito pobre, sendo dificil a utilizayao dos
modelos atuais das aldolases para desenhos de inibidores que venham a utilizar

0

sitio de ligayao

do brayo flexivel.
Vma primeira estrutura resolvida na presenya de urn dos varios inibidores analogos ao
substrato conhecidos possibilitaria ao mesmo tempo fomecer informayoes de como
se liga ao sitio ativo, possivelrnente fomecendo entao dados para

0

0

substrato

entendimento do mecanismo

enzimatico, assim como tambem de como explorar as diferenyas entre as estruturas para uma
modelagem de urn inibidor que apresente seletividade. Desta forma mais do que apenas a estrutura
da aldolase de T. brucei, a estrutura de complexos de todas as isoenzimas humanas seria de muita
importancia para

0

sucesso do desenho racional de drogas.

3.2 Compara~ao entre as Sequencias das Aldolases Humanas e de T. bruce; Baseada Ila
Estrutura Tridimensional da Aldolase de Musculo Humana.
Como no momenta somente a estrutura tridimensional de uma das isoformas humanas
encontra-se
sequencias

disponivel, urn primeiro trabalho pade ser feito baseado na comparayao dac;
e a posterior

analise da estrutura

tridimensional

disponivP1

.,<w

possibilidade de se encontrar urn sitio de seletividade que seja corr
quando comparadas

a sequencia

da aldolase de T. brucei ( DelbOrll

t: rilh,

Neste trabalho definiu-se uma esfera ao redor dos residuos Lys 107, Lys 146 e Lys 229,
todas envolvidas no sitio ativo, atraves de interayoes com

0

fosfato do substrato ou atraves da

formayao da base de Schiff. Foram incluidos todos os residuos ao red or do atomo N' de cada
uma destas lisinas dentro de urn raio de 18 A. Todos os residuos encontrados dentro desta esfera
foram analisados relativamente ao alinhamento das sequencias mostrado na Tabela 3.1.
Baseado

na estrutura da aldolase humana ( Gamblin et aI., 1990 e 1991) foram

encontrados vanos possiveis sitios de seletividade, sendo que alguns poderao ser futuramente
explorados com a disponibilidade da estrutura da aldolase de T. brucei.
Na Tabela 3.2 pode ser visto

0

resultado de tal comparayao. Como pode ser visto, existem

varias regioes que se mostram promissoras para serem utilizadas como sitios que poderao
apresentar

seletividade relativa

a

todas as isoenzimas humanas. Infelizmente nem todas as

diferen~as sao acessiveis ao solvente 0 que torna

0

uso destas diferen~as bastante restrito. Por

outro lado, estas diferen~as, apesar de nao acessiveis, podem apresentar efeitos indiretos como
uma conforma~ao estrutural diferente, diferen~a esta que pode ser explorada no desenho de
inibidores seletivos. Mas este resultado somente podeni ser analisado quando as estruturas
tridimensionaisdas aldolasesde [ bmcei e das isoenzimashumanas Bee

forem elucidadas. Fica

bastante claro que a disponibilidade da estrutura da aldolase de T. bmcei

e

crucial para a

continuidade de urn projeto de desenho racional de inibidores especificos da enzima do
tripanossomo, bem como a obten~ao de mais informa~5es de como 0 substrato se liga ao sitio
ativo.
Tabela 3.2 - Distancias em Ados residuos ao redor do sitio de ligal(30 do fosfato que apresentam diferenyas possiveis
de serem exploradas para a seletividade de inibidores. DHAP corre!>'Pondeaos residuos proxirnos ao sitio de ligay30
do fosfato da dihidroxiacetona fosfato e GAP aos residuos proxirnos ao sitio de ligal(30 do gliceraldeido-3-fosfato.
a.DHAP
d

(A)

9
15
II
18
16
II
15
lO

T. hmcei
His 88
Asp 89
Thr 118"
Cys 120
Glu 123
GIn 133
Ala 136
Leu 285

6

T. brucei
Cys 49"

-10
~ll
-10
- 7

Phe 53Ala 54
Gly 55
Ser 318

d(A)

Human A
Phe 79
lIis 80
Val108Lys 110
Val 113
Thr 122
GIn 125
GIn 274

HumanE
Phe
His
Leu
GIn
Ala
Thr
GIn
Met

HumanC
Phe
His
Val
Lys
Val
Thr
GIn
GIn

Human A

HumanE

IIuman C

lIe 39Leu 43"
Gin 44
Ser 45
Ala 307

Thr
Leu
Gin
Arg
Ala

Ser
Leu
Ser
GIn
Ala

• E!tes residuos nao sao. na isoenzima humana. acessiveis ao solvente. nao sendo provaveImente diretamente Uteis para desenho de inibidores.
Indirdamente, portanto. eles podem afetar a estrutura da enzima do parasita proximo aos sitios de liga<yiiodos fosfatos. 0 quanto estes possiveis
efeitos indiretos podem ser explorados para 0 desenho de inibidores seletivos depende da deterrnina<yiio da estrutura da enzima do parasita.

ja ha muitos anos, primeiramente com 17 mg de proteina cedidas pelo grupo do Dr. Fred
Opperdoes ao grupo do Dr. Wtrn Hol, em Groningen, Holanda. Dr. Rik Wierenga, entao em seu
programa de doutorado, obteve apenas alguns pequenos cristais os quais nao difrataram nem
mesmo sob radiayao sincrotron.
Devido ao sucesso obtido com a determinayao da estrutura da TIM de T. brucei, este
projeto foi mantido latente. Este trabalho foi re-iniciado com a expressao da enzima no
laborat6rio do Dr. Fred Opperdoes com a participayao do Dr. Paul Michels, que forneceram 70
mg de proteina para os ensaios de cristalizayao.

Tabela 3.3 - CondicOes de cristaliza930 para a aldolase de T. brucei utilizando proteina expressa em E. coli em grandes
quantidadesl.

1.

Amostra I (preparada em Bruxelas pelo Dr. F. Opperdoes do ICP) ( experimentos de cristalizal(ao
pelos metodos da gota pendmada e da gota sentada. Capitulo 2. sel(ao 2.2.3 )
Experimentos de cristalizal(ao anteriores:
PEG 8000 + Fosfato
Resultados:
Agulhas
Vanos aditivos foram usados mas eles nao afetaram a qualidade dos cristais
Metodo de cristalizal(iio Matricial "Phosphate 96":
1. Solul(iio de proteina:
2 mg/ml em 10 mM TrislHCI pH 7.5. 100 mM NaCI
2. Solul(ao do POl(o:
0.1 M tampao fosfato/citrato de s6dio pH 5.0-7.0; 2 M
A. S. ou 2.0-2.5 M NaCl.
3. Gota:
Raziio de proteina para solul(ao do POl(o 2: 1-6: 1
Resultados: Muitos cristais pequenos de forma ctibica e hexagonal (60 J.lmem cada
direl(ao)
Tentativas:
a.
b.
c.
d.

2.

"Seeding" ( micro e macro. Capitulo 2. sel(iio 2.2.4 ) niio
melhorou os resultados
Cristalizayiio em resina niio produziu nenhum cristal
4°C niio melhorou os resultados
Co-cristalizayao com inibidores niio melhorou os resultados

Amostra II ( expressiio em Seattle)
Condil(oes: Mesmas que as anteriores.
Resultados: Mesmos que os anteriores.

Com a disponibilidade de proteina, milhares de condiyoes de cristalizayao foram prepr
pelo autor desta tese durante urn ano, com obtenyao de cristais que apresentaram ate 1 mm t:•..
uma direyao, mas dimensoes muito reduzidas nas duas outras direyoes ( ao redor de 0,01 mm).
Condiyoes de cristalizayao nas quais estes cristais apareceram podem ser vistas na Tabela 3.3.

Varios aditivos e variayoes das condiyoes de cristalizayao foram tentados sem resultados
satisfatorios que mostrassem urn progresso na melhora das outras duas dimensoes
Assim como em TIM de T bmcei (vide Capitulo 4, neste trabalho ) 0 problema da idade
da proteina foi entao levantado como possivel explicayao para a qualidade dos cristais, assim
como

0

seu grau de pureza. Desta forma a cristalizayao deveria seguir imediatamente a expressao

da proteina em grande quantidade e purificayao, processos estes que deveriam soffer modificayoes
para melhorar a qualidade da soluyao de proteina obtida, para fomecer resultados

mais

satisfatorios.
Desta forma, assim como em TIM, a expressao de aldolase de

r. bruce/

em grande

quantidade foi implementada no grupo do Dr. Wim Hol na Universidade de Washington, Seattle,
USA. Este trabalho inicialmente seguiu

0

protocolo do Dr. Paul Michels, no qual foram

introduzidas posteriormente modificayoes que otimizaram

0

rendimento flnal e principalmente a

qualidade da pureza da enzima.

Ogene da aldolase foi amplificado pelo metodo PCR ( Reayao em Cadeia da Polimerase )
e foi clonado proximo ao sitio de ligayao do ribossomo do vetor de expressao pET3A que permite
induyao com IPTG. Esta construyao foi entao introduzida em E. coli BL21(DE3)pLysS,
linhagem que contem
sob

0

0

uma

gene da polimerase T7 RNA no seu cromossomo ( Studier et al., 1990 ),

controle do promotor lacUV5. As bacterias assim construidas foram gentilmente cedidas

pelo Dr. Paul Michels, do ICP, Bruxelas ( Chevalier et al., submetido).

Vma pre-cultura de

bacterias entao foi crescida em meio solido ( placas de agar em meio LB - 1,6% de agar em meio
LB que consiste de 1% triptona, 0,5% extrato de levedura e 0,5% de cloreto de sodio, sendo
autoclavadas

antes do uso e adicionado 0,01 % de ampicilina no momenta do uso ), a 3rC

durante toda a noite, para isolar uma unica linhagem. Apos este primeiro procedimento as
bacterias foram entao inoculadas em 5 ml do meio LB mais 100 Jlg/ml de ampicilina e 25 Jlg/ml
de cloranfenicol, e mantidas a 3rC

sob agitayao de 200 rpm durante a noite. 0 volume de 1 ml

da pre-cultura foi entao inoculado em 1 litro de meio LB com 100 Jlg/ml de ampicilina e 25 Jlg/ml
de cloranfenicol, distribuidos em 4 frascos tipo erlenmeyer para manter uma alta razao de ar para
propiciar alto nivel de oxigenayao. Esta cultura foi incubada durante 6 horas a 37°C sob agitayao
de 200 rpm.

Quando a absor~ao optica atingiu

0

nivel de 0,7 a 0,8, a indu~ao foi feita com 0,4 mM de

!PTG ( concentra~ao final de IPTG na solu~ao ), e a cultura foi incubada por rnais 2 horas a 37
°C

sob agita~ao de 200 rpm ( expressao mantida durante toda a noite mostrou pessimos

resultados

). Bacterias depois de induzidas sob as condi~5es mencionadas foram entao

centrifugadas a 5000 rpm, durante 10 minutos no rotor GSA da Sorvall. 0 precipitado entao foi
resuspenso em 40 ml de tampao A ( 100 mM TEA/HCI pH 7,6,0,1 mM DTT, 0,2 mM EDTA
eO, 1 mM PMSF ). As paredes celulares foram quebradas atraves de duas passagens da solu~ao
de baeterias pela prensa francesa a 13 000 psi. Urn dos passos existentes no protocolo do grupo
do Dr. Paul Michels,

0

tratamento do produto da prensa francesa com endonuclease ( 750

unidades de Benzon nuclease - rnarca registrada de deoxy-ribonuclease ) durante 30 minutos a
37°C eo passo seguinte de adicionar 20 rng de sulfato de protamina em agita~ao leve por 30
minutos Ii temperatura ambiente foi removido, depois de verificado 0 seu baixo rendimento. Este
passo visava a quebra dos acidos nucleicos em oligonucleotideos que entao seriam precipitado",
pelo sulfato de protamina, diminuindo assim a viscosidade final. Provavelmente este '
precipitando tambem a proteina ou rnesmo

0

tratamento prolongado a uma tempe

poderia contribuir para a degrada~ao proteolitica da enzima, apesar da presen~a de iruOlU01e~.
Como a solu~ao obtida depois da prensa francesa nao apresentou viscosidade muito elevada, a
remocao

destes passos nao afetou os passos seguintes e melhorou

purifica~ao.

0

rendimento final da

Apesar deste passo ter sido usado no primeiro experimento de expressao, a

quantidade de oligonucleotideos

no volume morto da primeira coluna de purifica~ao foi

expressivo, mostrando a ineficiencia do processo.

o produto

da prensa francesa foi centrifugado durante 30 minutos a 12 000 rpm, a 4°C

no rotor SS34 da Sorvall. 0 sobrenadante, que contem a proteina, entao foi submetido a uma
primeira purifica~ao por fracionamento com 65% de satura~ao de sulfato de am6nia, adicionados
lentamente em graos finos e lentamente agitado em gelD e posteriormente mantendo a solu~ao em
repouso por 10 minutos. A solu~ao foi entao centrifugada durante 30 minutos a 12 000 rpm, a
4°C no rotor SS34 da Sorvall. Segundo

0

protocolo do Dr. Paul Michels,

0

precipitado deveria

ser ressuspenso no tampao B ( 25 mM TEA/HCI pH 8,0, 0,1 mM DTT, 0,2 mM EDTA. 1 mM
azida sodica, 0,1 mM PMSF ) de baixa for~a i6nica para que a solu~ao final tivesse
i6nica proxima it do tampao C ( 25 mM TEA/HCI pH 8,0, 0,1 mM DTT, 0,2 mM EDT A,

i

.

azida sodica e 50 mM NaCl ), tampao este usado para equilibrar a coluna de troca i6nica do
proximo passo de purifica~ao.
Este processo mostrou-se trabalhoso e de dificil controle, ja que medidas constantes
da for~a i6nica da solu~ao (atraves

da medida da condutividade ) deveriam ser feitas e

tambem frequentes passos de concentra~6es e dilui~6es para
substituido por uma diaIise durante a noite contra

0

0

ajuste final. Este passo foi entao

tampao C. Uma pequena quantidade de

precipitado apareceu no saco de diaIise, inexpressiva frente

a quantidade

de proteina presente em

solu~ao.

absorpl1on
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Figura 3.2 - Pertil de elui~ao da aldolase de T.
Pharmacia.

h11lcei

pela coluna "eM Sepharose Fast Flow" do fabricante

Figura 3.3 - Perfil de eluiyiio da aldolase de T. brucei pela coluna "Sephacryl 8200 HR." do fabric ante
Pharmacia. Somente fra~es do pico foram mostradas neste gr3fi.co.

A solu~ao

final de 48 mI, depois da diaIise foi centrifugada a 10 000 rpm, a 4°C,

durante 30 minutos no rotor SS34 da Sorvall e aplicada na coluna "CM sepharose fast flow"
da

Pharmacia, dimens6es de 1,5 cm de dia.metro por 29 cm de comprimento ( 51 mI ),

equilibrada e empacotada

com tampao C. A proteina foi entao eluida atraves do gradiente

0,05-1,5 M de cloreto de sodio ( 125 mI de tampao C + 125 mI de tampao C' - 25 mM

\ If S C=·";;;:;;'~~~~3~~,';:~\i~
ECA E

TEMICI pH 8,0, 0,1 mM DTT, 0,2 mM EDTA, 1 mM azida s6dica e 1,5 M NaCl), num fluxo
de 1,1 mlImin, coletadas em fra~oes de 3,3 ml ( 3 min/fra~ao ). 0 resultado da coluna pode ser
visto na Figura 3.2
Fra~oes de 17 it 22 foram colocadas em diaIise contra

0

tampao D ( 10 mM TEA/HCI

pH 7,5, 0,1 mM DTT, 0,2 mM EDTA, 1 mM azida s6dica e 500 mM NaCI ) e depois
concentradas ate urn volume final de 1,5 ml. A solu~ao foi entao aplicada na coluna S200 HR
Sephacryl ( Pharmacia ), de dimensoes 1,5 cm de diametro por 125 cm de comprimento, num
total de 221 ml, empacotada e equilibrada com

0

tampao D.

A proteina foi entao eluida num fluxo de 0,7 ml/min em fra~oes de 3,5 ml ( 5 min/fra~ao ).

o resultado pode ser visto na Figura

3.3. A medida de atividade foi feita para algumas fra~oes e

mostrou altissima atividade, aproximadamente 3 vezes mais ativa que as amostras recebidas do
Dr. Paul Michels ( como mostrado por Dr. Michels, Chevalier et al., submetido ). A proteina
fornecida inicialmente apresentava

20 U/mg, enquanto que

0

experimento

de expressao

apresentado nesta se~ao mostrou uma atividade de 50 U/mg ).

··1Figura 3.4 - Eletroforese em resina feita no equipamento da Phannacia PHAST com as amostras do pico que foi eluido
da coluna Sephacryl S200 HR (da esquerda para a direita: fra90es 47, 48 e 49. padrao de peso molecular, fra90es 50.
51. 52. 53. 54. 55 e 56. padrao de peso molecular. fra90es 57, 58 e 59 e padrao de peso molecular ). Como pode ser
observado a proteina apresenta alto grau de pureza, sendo que a parte fmal do pico apresenta impurezas que foram
removidas. Esta coluna apresentou resultados bastante promissores quanto it qualidade do material obtido.

A proteina assim obtida apresentou padroes de pureza excelentes em eletroforese de resir'
poliacrilamida em SDS (Figura 3.4 ).

1

Os experimentos de cristaliza¥ao foram iniciados com a amostra fornecida pelo Dr/ Paul
Michels como descrito acima e os resultados nao foram promissores/ 1 experimento de expressao
em Seattle foi bem sucedido- apesar da primeira expressao produzir apenas 9 mg de proteina
devido

a problemas

nas colunas tanto de troca i7nica como de filtra¥ao/

Melhoras no protocolo

de expressao e purifica¥ao possibilitaram uma melhora na

qualidade da proteina obtida +vide se¥ao anterior , como tambem urn aumento no rendimento
+45 mg de proteina pura ,/ A primeira amostra de proteina obtida- apesar dos problemas durante
a purifica¥o- mostraram resultados positivos com cristais sendo obtidos em condi¥oes diferentes
das inicialmente observadas- apesar das mesmas terem sido testadas anteriormente- sendo que a
morfologia

mudou drasticamente/

Cristais em forma hexagonal com dimensoes que nao

ultrapassavam os 1-16 mm surgiram depois de urn tempo de crescimento de aproximadamente
mes +Tabela 4/5,/ Em uma viajem para

1

2

sincrotron de CHESS- na Universidade de Cornell os

cristais foram expostos a radia¥ao X nao mostrando nenhum padrao de difra¥ao/ Com a proteina
obtida atraves do protocolo modificado e apresentado na se¥ao anterior- novos experiment os de
cristaliza¥ao foram feitos/
Tabela 4/5 . Condi¥es de cristalizalj;ao que produziram os melhores cristais que foram expostos no sincrotron SSRL
em Stanford/ na California- que apresentaram padroes de difra)iao de ate 4/1 A de resolu)iao/
Condi¥es de cristaliza)tao da aldolase de +T hspilo
+Experimento de expressao em Seattle,

Metodo;
Solu)tao de proteina;
Solulj;ao do POlt1;
Combina)tao na gota;

Gota pendurada ou gota sentada
4/5 mg0mlem 21 mM TrisIHCl pH 8/1.8/6/61 mMNaCl
2/6.3/1 M NaCl/ 1/2 M fosfato e citrate de sOdio/ pH 6/1.7/1
3.5 volumes de proteina . 2 volume da solu)tao do POlt1

Ribose.6.fosfato +6-4 mM ,/ 7.fosfogluconato +5/3 mM ,- glucose.
I.fosfato + 9-3 mM ,/ fosfoenolpiruvato + 3/7 mM ,- levamizole
+1/1986 mM ,/ albendazole +4: mM ,

- Todas os experimentos de co.cris¥

foram fcitos com excesso de inibidor/ Os valores entre parenteses sac os fomecidos
como constante de inibi\lao ou ICso dos compostos/ Nao foi possivel verificar se os resultados de co.cris¥
realmente
produ;ziIam cristais complexados/ Varias condi\XSesproduziram cristais mas ainda pequenos para uma coleta de dados completa
para a det¥
da estrutura/

proteina pelo teenieo de laborat6rio Steve Safarty do grupo do Dr. Wim Hol. Vcirias eondiyoes
produziram

cristais eom boa morfologia mas ainda muito pequenos em dimensoes, nao

ultrapassando os 0,05 mm nas dimensoes m3ximas (Tabela 3.4 ) 0 que impedia qualquer tentativa
de coleta nos geradores de radiayao X da Universidade de Washington. Na pr6xima exposiyao
dos cristais a radiayao sincrotron, no Laborat6rio de Radiayao Sincroton de Stanford ( SSRL ),
na Calif6rnia, obteve-se padroes de difrayao de ate 3,0

A de resoluyao.

apresentaram estabilidade durante a exposiyao aos raios-X

0

No entanto, os cristais nao

que nao possibilitou a obtenyao de

dados suficiente para a determinayao da estrutura.
Os dados obtidos foram apenas suficiente para uma anaIise inicial que possibilitou a
determinayao do sistema cristalino e parametros de rede. Os cristais expostos pertencem ao
sistema cristalino cubico e tern parametros de rede de 212,7

A.

Nao houve possibilidade do

determinayao do grupo espacial sem ambiguidade que pode ser P23 ou 123.
Segundo estes resultados uma anaIise pode ser feita quanta

a quantidade

d·:: :>,•.;, \ ~"'~

Supondo que os cristais pertenyam ao grupo espacial P32 ( grupo espacial numero 195, sistema
cristalino cubico ), que apresenta 12 operayoes de simetria, a presenya de urn tetramero na
unidade assimetrica forneceria urn numero de Matthews de 5,02

A3IDa,

que e urn valor muito

elevado, sendo correspondente a 75,5% de solvente. Dois tetrameros por unidade assimetrica
teria Vm= 2,51

A3IDa, tendo

portanto 51% de solvente. A ultima suposiyao e mais razmlvel para

este grupo espacial.
Para

0

casu do grupo espacial 123 ( grupo espacial numero 197, sistema cristalino

cubico ), a unidade assimetrica corresponde a metade da unidade assimetrica do grupo espacial
anterior devido a operayao de corpo centrado, apresentando 24 operayoes de simetria. Portanto
urn tetramero por unidade assimetrica fomece Vm=2,51
grupo ser de maior simetria que
No entanto

0

fato de

0

0

A3IDa,

valor este razoavel. Devido a este

anterior, espera-se que este seja

0

grupo espacial deste cristal.

brayo flexivel na regiao C-terminal ainda estar parcialmente desordenado

poderia ter motivado urn empacotamento

de menor simetria, podendo portanto ser

espacial anterior, P32. Claro que uma coleta de dados com urn numero maior
nos fomecer informayoes suficientes para identificar

0

0 p-nlOO

G~

grupo espacial mas esta discus;)~

estendida aqui. Esforyos se concentram principalmente em resolver a fragilidade do cristal ao::,
raios-X.

Os trabalhos desenvolvidos ate

0

momento com a proteina aldolase foram extensivo e

objetivando inicialmente a obtenyao de cristais. Todo

0

trabalho foi concentrado na determinayao

da estrutura e portanto direcionado na obtenyao de cristais que difratassem a alta resoluyao. Para
o objetivo de desenho racional de drogas hit.a necessidade de obter urn modelo com resoluyao
superior a 2,5

A.

Portanto nao apenas foi procurado resolver

0

problema de cristalizayao, mas

obter condiyoes reprodutiveis e cristais com boa qualidade de difrayao de raios X. A continuidade
deste trabalho e totalmente dependente dos cristais pois os testes de novos inibidores modelados
deverao ser feitos atraves

de difusao. Co-cristalizayao s6 sera realizada caso os cristais nao

resistam a difusao.
Portanto

0

objetivo principal

trabalho desenvolvido neste projeto foi concentrado na cristalizayao e
(que

nao foi atingido durante

0

0

desenvolvimento deste projeto ) seria a

determinayao da estrutura da aldolase de T bmcei. Fica claro do exposto nos capitulos anteriores
que para urn projeto de desenho racional de drogas,

0

dominio das condiyoes de cristalizayao saD

cruciais ( como pod era ser visto no Capitulo 4 ).

o

trabalho

desenvolvido

pelo autor desta tese neste projeto foi basicamente

a

implementayao do sistema de expressao atraves de clones fomecidos pelos colaboradores Dr. Paul
Michels e Dr. Fred Opperdoes, melhora do protocolo de purificayao para obter proteina em grau
de pureza suficiente para cristalizayao e obtenyao de informayoes iniciais de parametros de rede
e sistema cristalino dos cristais obtidos.
As expectativas de continuidade deste projeto saD agora bastante prornissoras ja que
cristais foram obtidos

e apresentaram urn padrao de difrayao razoavel. Novos experimentos

variando as condiyoes de cristalizayao assim como a possibilidade de coletas de dados a baixas
temperaturas

podem fomecer dados de difrayao suficientes para

0

inicio da deterrninayao da

estrutura pelo metodo da substituiyao molecular.
Posteriormente, a determinayao da estrutura de complexos com inibidores, pod era permitir
maiores informay6es a respeito do modo de ligayao no sitio ativo assim como da posiyao do brayo
flexivel sobre

0

sitio ativo. Estas informayoes irao permitir uma anil.lisemais s6lida da estrutura

para possiveis desenhos de compostos de partida para

0

inicio do cicio visando a obtenyao de

inibidores mais potentes e seletivos.
Agradecimentos devem aqui ser feitos a Dra. Ingeborg Feil que teve participayao decisiva
na expressao da aldolase e do Dr. Philips Petra, profunda conhecedor das tecnicas de purificayao
que teve participayao imprescindivel neste projeto.

Todos os passos seguidos neste projeto podem ser generalizados para outros sistemas que
tenham como objetivo

0

desenho racional de drogas. Neste mesmo enfoque, colabora~ao com

grupo do Dr. Paul Michels ja teve inicio,

0

expressao da enzima gliceraldeido-3-fosfato
causador da doen~a de Chagas, para

0

qual forneceu bacterias clonadas com

0

0

gene para

desidrogenase ( GAPDH ) de T cruzi, agente

grupo de Cristalografia de Proteinas do Instituto de Fisica

de Sao Carlos, USP, projeto este que permitira a continuidade dos conhecimentos adquiridos
durante

0

treinamento no grupo do Dr. Wim Hol.

Capitulo 4
Experimentos de Difusao de Inibidores da
Triosefosfato Isomerase de T. brucei. Em busca de
Inibidores Seletivos para 0 Desenvolvimento
Racional de Drogas Contra a Doen~a do Sono

Triosefosfato isomerase de a3hyAilo e uma das proteinas envolvidas num projeto mais
amplo de desenho racional de drogas para doen¥as tropicais como ja mencionado nos Capitulos
2 e 4 e como sera mencionado no Capitulo 6/ Este projeto tern estreita colabora¥ao com Dr/ Fred
Opperdoes e Dr/ Paul Michels do ICP- Bruxelas- na Belgica- Dr/ Rik Wierenga do EMBLHeidelberg- na Alemanha- Dr/ Michael Kahn da Universidade de Washington e Dr/ 52Perrie da
Univerisdade de Paul Sabatier- Toulouse- Fran¥a/
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isomerase + TIM , e uma enzima glicolitica bem conhecida- que catalisa a

interconversao do gliceraldeido.4.fosfato em dihidroxiacetona fosfato +Figura 5/2 ,/ TIM e uma
enzima homodimerica com cerca de 361 residuos em cada subunidade- tendo urn peso molecular
aproximado de 66 KDa/ Alguns detalhes do mecanismo enzimatico saD apresentados no Capitulo
7/ Evidencias do mecanismo enzimcitico mostram que a TIM e uma enzima extremamente
eficiente + Knowles e Albery- 2:88 ,/ Na especie humana a deficiencia desta enzima gera
problemas serios de saude e a morte no est agio inicial de vida + Maquat l~ ep312:96 ,/ 4
tripanossomo-

1

qual e mais dependente da glic7lise do que os seres humanos- dependera ate

mesmo mais do funcionamento apropriado desta enzima/ Por esta razao inibidores da TIM de +T

hyAilo que nao afetem ou afetem parcialmente a enzima hom721ga humana- saD de grande
interesse para 1 tratamento da doen¥a do sono/
A estrutura tridimensional de vanas enzimas TIM foram elucidadas pela tecnica de
cristalografia de raios X + galinha- Banner l~ ep312:86- Alber l~ ep312:92¥ levedura- Lolis e
Petsko- 2::1- Lolis l~ ep312::1< ;3itpo1 Noble l~ ep312::4- a3hyAilo1 Wierenga l~ ep312::2b<
humana- Mande l~ ep312::5 e 9eioppAz z~leyt~nlyrtunopAz1 Delboni l~ ep31em prepara¥ao .

Capitulo 6 deste trabalho ) a qual evidenciou urn enovelamento bastante usado pela natureza em
vanas proteinas que apresentam diferentes mecanismos enzimaticos: 8 fhas P formando urn barril
central envolvidas por 8 helices ex, ligadas por estruturas em volta. Vma vista esquematica pode
ser observada na Figura 4.2, a qual apresenta caracteristicas da TIM elucidadas pelos autores das
estruturas determinadas ate

•

0

momenta que sao:

Tres residuos no sitio ativo que interagem diretamente com

0

substrato: Lys 13, His 95

e Glu 167 ( numerayao da TIM de T. brucei );
•

His 95 encontra-se situada na parte N-terminal de uma curta "helice do sitio ativo"
compreendendo os residuos 95

•

0 grupo fosfato do substrato interage com peptideos da parte N-terminal da "helice que
liga

•

a 105;

0

grupo fosfato" ( Lolis et al., 1990);

Na regiao N-terminal da fita P6, que compreende os residuos 167-180, forma-se a
chamada "estrutura em volta flexivel" que cobre

0

sitio ativo durante a catalise ( Alber et

al., 1981; Joseph et al., 1990 ). Esta estrutura em volta pode ocupar as conformayoes
"aberta" ( na ausencia de inibidores ou do substrato ) ou "fechada" ( na presenya de
inibidores ou substrato ), conformayoes estas que serao extensivamente discutidas abaixo
nos diferentes complexos ja reportados.
•

Contatos entre subunidades saD feitos pelas helices ex2 e ex3, mais a estrutura em volta
entre a fita PIe a helice ex I e mais a estrutura em volta entre a fita P 2 e a helice ex 2'
enquanto os residuos 74-77, entre a fita P 3 e helice ex 3 da chamada "estrutura em volta
de interface", atingem

0

sitio ativo da outra subunidade ( Wierenga et aI., 1987 ).

A comparayao de todas as estruturas de TIM ( Capitulo 6 desta tese ) mostra a grande
similaridade das estruturas, apesar de algumas apresentarem similaridades na sequencia inferiores
a 50% No contexto do projeto de desenho racional de drogas contra a doenya do sono, a enzima
TIM encontra-se

em fase mais avanyada pois ja se conhecem as estruturas nas duas especies

envolvidas no problema da doenya do sono: humana e T. brucei. Neste caso a seletividade do
inibidor pode ser buscada com mais facilidade com a disponibilidade das duas estruturas,
da diferenya nas resoluyoes das estruturas ( TIM humana foi refinada somente ate 2,8
resoluyao enquanto que TIM de T. brucei foi refinada ate 1,83

A de resoluyao

h

). A comparayao

das duas estruturas foi feita por Mande et al. ( Mande et aI., 1994 ) a qual confirmou as
conclusoes ja obtidas por Wierenga et al. (Wierenga et aI., 1987 ): residuos num raio de

loA

actJve site cavity
lOOp 7

iSUOuM-1)

(Ser5131

/

1a.6

bindIng helix
(Gly234l

phosphate

Interface loop
(Thr75)

Figura 4.2 - Vista de uma subunidade da TIM em dire<;3o ao eixo do barril. Caracteristicas da estmtura S30
Illostradas na Figura.

A

(mica

diferen<;a

observada

foi

em

residuos

da

superficie,

residuos

Ala 100- Tyr 10 1-Tyr 102 na TIM de T brucei que san His- Val-Phe na TIM humana, que se
encontram a mais de 12 A do sitio de liga<;ao do fosfato, na entrada do sitio ativo.
Portanto TIM parece ser urn alvo que apresenta dificuldades para a obten<;ao de urn
inibidor seletivo ja que as diferenyas se encontram 10nge do sitio ativo, sendo portanto dificeis de
serem exploradas como regioes seletivas eficientes pela necessidade de compostos extremamente
10ngos. Mesmo assim qualquer inibidor que apresente alguma seletividade, mesmo que pouca,
pode ser usado como composto de partida para futuras modificayoes baseadas na estrutura do
complexo. Mesmo que a seletividade seja lirnitada, a combinayao de varios inibidores de varias
proteinas do cicio da glic61ise podem atuar em sinergia contra 0 parasita, bem como diminuir a

possivel resistencia as drogas.

o estudo

de complexos da enzima com os candidatos a inibidores pode ser feito de duas

formas diferentes: por difusao, colocando-se

0

cristal em soluyoes que contenham

0

inibidor e por

co-cristalizayao da enzima na presenya do inibidor. Ambos os casos apresentam dificuldades. No
primeiro a forma cristalina pode apresentar urn empacotamento que esteja bloqueando
ativo, ions podem estar ocupando

0

0

sitio

sitio ativo ou mesmo mudanyas conformacionais da proteina

podem destruir a rede cristalina e desta forma

0

cristal. la no segundo caso na maioria das vezes

a adiyao do inibidor causa mudanyas conformacionais na proteina que entao nao permitem a
cristalizayao da mesma nas condiyoes obtidas anteriormente,

0

que leva entao a busca de novas

condiyoes de cristalizayao, basicamente inicio de urn novo projeto, que atualmente e possivel
devido a quantidade de proteina que se obtem da expressao em grande quantidade em bacteria
Ainda assim pode ser urn problema limitado pelas quantidades de inibidores fomecidas pelos
colaboradores ja que a co-cristalizayao exige uma quantidade muito maior de inibidor do que a
requerida em experimentos de difusao. A estabilidade dos inibidores tambem e importante para
o caso da co-cristalizayao, que exige urn tempo maior para obtenyao dos cristais, ou seja,
requerido na cristalizayao, tempo este controlado para

0

0

tempo

caso da difusao.

Como os primeiros cristais da TIM de T brucei foram obtidos em alta concentrayao de
sulfato de am6nia ( 2,4 M - forma cristalina I ) e como e sabido que

0

K; do ion sulfato e de 4 roM

( Lambeir et al., 1987 ) e, desta forma, impossivel a sua utilizayao, estando os cristais na soluyao
de cristalizayao, para experimentos de difusao. Esta forma cristalina mostra

0

ion sulfato present/"

no sitio ativo da subunidade 2, sendo que neste sitio a estrutura em volta flexiveJ
"quase-fechada".

Na subunidade

p

1 a estrutura em volta flexivel encontra-~

cristalinos e a conformayao das cadeias laterais nao fomece condiyoes para a liga~ao

lit UllJ

lon

sulfato. Na posiyao do sulfato na subunidade 1 foi refinada uma molecula de agua (Wierenga et
al., 1991b )
Vma segunda forma cristina ( forma cristalina II ) foi obtida em soluyao PEG+sulfato de
am6nia [ 18% PEG 6000 (p/v) com 50 roM de sulfato de am6nia na soluyao de proteina],

a qual

nao mostra a presenya do ion sulfato em nenhum dos sitios de ligayao. 0 experimento de difusao
desta forma cristalina em 400 roM de sulfato de am6nia mostrou a presenya do ion em ambos os
sitios com as estruturas em voltas flexiveis na conformayao aberta (Noble, 1992 ). Esta forma
cristalina, diferentemente da forma cristalina I, apresenta dois mon6meros por unidade assimetrica
ao inves de urn dimero, mas existe semelhanyas entre as duas subunidades da forma cristalina I
e esta forma cristalina. A estrutura em volta flexivel da subunidade 1 da forma cristalina II

e

semelhante a estrutura em volta flexivel da subunidade 1 da forma cristalina I, a qual tambem se

encontra envolvida em contatos cristalinos. A estrutura em volta da subunidade 2 da forma
cristalina II, que e semelhante

a

estrutura em volta da subunidade 2 da forma cristalina L

encontra-se livre de contatos cristalinos. Desta forma apesar de serem semelhantes devido

a

ausencia de intera~6es da estrutura em volta flexivel da subunidade 2 de ambas as formas
cristalinas, estas duas subunidades apresentam diferentes conforma~6es pois na forma cristalina
I a presen~a do ion sulfato faz com que a estrutura em volta apresente a conforma~ao "quasefechada" enquanto que na forma cristalina II esta estrutura em volta apresenta-se na conforma~ao
aberta. 0 ion da subunidade 1, na forma cristalina II ap6s

0

experimento de difusao, possui baixa

ocupa~ao ( Noble, 1992 ) e poderia, da me sma forma que na subunidade 1 da forma cristalina I,
ser uma molecula de agua.
A forma cristalina I nao pode ser usada para experiment os de difusao com outros
compostos se nao for transferida para uma solu~ao livre do ion sulfato. Mostrou-se que os cristais
assim crescidos poderiam ser transferidos para uma solu~ao de 44% (p/v) PEG 6000 sem perda
apreciavel do poder de diffa~ao ( Schreuder et at., 1988 ). Desta forma este cristal po de ser
utilizado no processo de experimentos de difusao dos cristais em solu~6es com inibidores. A
forma cristalina II tambem pode ser usada desde que transferida para uma solu~ao livre de sulfato,
resultado este observado por Noble ( 1992 ) com urn dos complexos que serao descritos adiante.
Desta forma, as duas formas cristalinas podem ser usadas no estudo de complexos da TIM de T
brucei com inibidores atraves de experimentos de difusao.
Vanos complexos puderam entao ser estudados atraves deste procedimento. Mesmo tendo
urn cristallivre de inibidores, ainda vanos outros problemas podem ser importantes para

0

estudo

de complexos. A acessibilidade do sitio ativo e de extrema importancia e este e urn dos problemas
encontrados

em ambas as formas cristalinas descritas acima. 0 sitio ativo da subunidade I

encontra-se fixo na conforma~ao aberta por intera~6es com uma subunidade vizinha. Por outro
lado

0

sitio ativo da subunidade 2 encontra-se livre de intera~6es com subunidades vizinhas,

qual pode entao ser utilizado para

0

estudo de complexos. Tambem para

0

0

estudo de inibidores

que venham possivelmente a ser usados como drogas, constantes de inibi~ao menor que ,uM sac
recomendadas, mas nao necessanas para
Para

0

caso da forma cristalina I,

possui urn ~ de 27 ,uM, deteriorou

0

0

inicio do cicio de desenvolvimento da droga.

0

inibidor analogo ao substrato,

cristal durante

Delboni, resultado nao publicado ) mostrando
experimentos

0

2-fosfoglicolato, que

experimento de difusao ( Noble, 1992,

que esta forma cristalina nao suporta os

de difusao com inibidores com baixo ~, os quais possivelmente

produzem

mudan~as conformacionais no sitio ativo da subunidade 1, destruindo assim a rede cristalina.
Inibidores com afinidades mais baixas, com ~ acima de 500 ,uM, podem ser estudados atraves

da forma cristalina 1.
Urn inibidor com mais baixo ~ foi estudado com a forma cristalina II ( fosfoglicolohidroxamato que possui ~ de 4 J-lM ).
Segundo os resultados apresentados,

0

projeto encontra-se provido de duas formas

cristalinas que permit em estudar complexos com inibidores incluidos em urn amplo intervalo de
constante de inibiyao.
Apesar de se ter urn inibidor que permita a difusao e ter

0

cristal transferido para urn

liquido mae, livre de ions, que SaD inibidores competitivos do sitio ativo,
apresentar-se

negativo em varios casos. Assim foi

0

ocorrido com

0

resultado pode

composto

0

acido-l-

aminonaftaleno-4,6,8-trisulffinico ( ANTS) que foi fomecido pelo Dr. Nickel, Bonn, Alemanha,
e que apresentou

urn ~

de 300 J-lM ( medidas feitas pelos Drs. A. M. Lambeir e Freel

Opperdoes, resultado nao publicado ). Depois da difusao dados foram coletados ate a resoh
de 2,8

A no detector

de area FAST e a estrutura foi determinada usando-se

0

modelo da TIM

ad

forma cristalina 1. Refinamento por dinamica molecular convergiu rapidamente para urn fator R
de 13,90,10
com boa geometria e 30 moleculas de agua (Wierenga et af., 1991a ). Nenhum inibidor
foi observado na densidade eletronica do sitio ativo. Por outro lado varios outros compostos
apresentaram resultados positivos os quais serao brevemente descritos aqui.

o

complexo entre 2-fosfoglicolato ( 2PG ) e TIM foi largamente estudado por va-rios

autores em varias TIM ( Lolis e Petsko, 1990, complexo com a TIM de levedura, Mande et 01 .
1994, complexo com a TIM humana e Delboni et af., 1994, complexo com a ..,"

stearothermophilus. Vma discussao a respeito das caracteristicas destes complex
no Capitulo 6 desta Tese ). No entanto este complexo nao foi obtido para a TL\ol

u..., •.

III

UCI;;I

( Noble, 1992 ). Em todos os casos acima, os complexos foram obtidos por co-cristalizayao,
mostrando

que muito provavelmente urn complexo entre a TIM de T. brucei e 2PG s6 sera

possivel por co-cristalizayao. Como mencionado a constante de inibiyao deste composto e de
27 J-lM e a difusao na forma cristalina I deteriorou

0

cristal (Noble, 1992, Delboni, resultado nao

publicado ). Difusao na forma cristalina II nao foi testada pois acredita-se que este complexo nao
introduzira novas informayoes dentro do numero de complexos ja obtidos.
Compostos promissores, como inibidores que poderiam ser desenvolvidos em drogas
seletivas, deveriam se ligar ao sitio de ligayao do fosfato e se estender para
de 12

A

0

sitio seletivo

a mais

do sitio do fosfato, ao inves de se estender para dentro do sitio ativo como nos

complexos ja estudados.
Uma das tentativas de se obter urn composto que se ligue

a parte

"nao-fosfato", fora do

sitio e em direyao ao sitio de seletividade foi sugerida por Callens e Opperdoes: ribose-S-fosfato

( R5P ) que possui urn K; de aproximadamente 5 mM ( Dra. Mia Callens e Dr Fred Opperdoes,
result ado nao publicado ). Da mesma forma os cristais foram transferidos para urn liquido mae
livre de sulfato, 44 % ( p/v ) PEG 6000 ( Schreuder et aI., 1988 ) contendo 15 mM de ribose-5fosfato. Dados foram coletados num detector de area FASTO

a 2,4

A de resolul;ao. Refinamento

da estrutura toi feito e urn fator R de 15% foi obtido com boa geometria e 156 moleculas de agua
e somente urn ion mono hidrogenio fosfato foi encontrado na densidade eletr6nica no sitio de
ligal;ao do fosfato ( Verlinde et al., 1991 ) 0 ion fosfato encontra-se 1,0 A mais proximo do sitio
ativo que

0

ion sulfato e a estrutura em volta flexivel encontra-se aproximadamente 0,5 A mais

fechada que no caso do ion sulfato. As moleculas de agua tambem parecem ocupar posi~oes
diferentes, formando urn arranjo diferente. Observa-se tambem que

0

residuo catalitico Glu 467

adota uma conformal;ao diferente. A diferenl;a em tamanho dos dois ions e menor que 0,1

Ae

entao parece que a presenl;a de urn hidrogenio deve ser 0 responsavel pelos resultados observados
( Verlinde et al. 1991 )
Fosfatos e fosfonatos apresentam diferenl;as em relal;ao

a sua afinidade

pela TIM. Como

pode ser observado, 2-fosfoglicolato ( 2PG ) possui urn K; de 27 ,uM para a TIM de T brucei
( Lambeir et al., 1987 ), e urn composto analogo ao estado de transil;ao ( Figura 4.3 ) 0 qual foi
estudado por Wolfenden e co-autores ( Wolfenden, 1969, Collins, 1974)
baseado na estrutura do 2-fosfoglicolato,
poderia

que

0

3-fosfonopropionato

Sugeriu-se entao,

( 3-PP ) ( Figura 4.3 )

ser urn inibidor em potencial ( Dr Alan Horn, result ado nao publicado ). Ensaio

enzimatico mostrou constante de inibil;ao muito pior que a do 2PG ( ao redor de 103 vezes pior,
Dr Fred Opperdoes, result ado nao publicado ). Novamente os cristais foram transferidos para
urn liquido mae livre de sulfato e em 44 % ( p/v ) PEG 6000. Estes cristais foram colocados em
urn banho no qual se adicionou 100 mM de 3-PP. Dados de difral;ao foram coletados ate
resolul;ao maxima de 2,8

A e 0 modelo

at6rnico refinado ate urn fator de concordancia R=12,5%,

com 38 moleculas de agua e 9 atomos do ligante ( Noble et at, 1991b ). A molecula de 3-PP ligase ao sitio ativo com todos os atomos de oxigenio envolvidos em ligal;oes de hidrogenio,

uma

das quais com a cadeia lateral do residuo Glu 467. Urn aspecto importante desta estrotura e
que a posil;ao do fosfato do 3-PP esta

a 0,2 A do fosfato

do mono hidrogenio fosfato discutido

acima. Tambem a estrutura em volta flexivel encontra-se completamente fechada como no caso
do mono hidrogenio fosfato e nao "quase fechada" como no caso do ion sulfato. Portanto a razao
para a baixa afinidade da TIM de T. brucei
flexivel estar mais aberta, nem devido
devido

a falta de interal;ao

a molecula

a posi9ao

3-PP nao e devido

a estrotura

em volta

nao usual do gropo fosfato. Tambem nao e

dos oxigenios pois a troca de urn oxigenio do fosfato por urn gropo

CHz nao resulta em liga~ao de hidrogenio nao satisfeita. Portanto, razoes para esta diferenl;a em

afinidade podem ser:
1.

angulos de torsao menos favoraveis em 3-PP ligado it TIM quando comparado a
2-fosfoglicolato ( 2PG

t

2.

Diferenyas nas interayoes com moleculas de agua dos dois inibidores;

3.

Diferenyas no pKa dos grupos fosfato e fosfonato ( veja tambem Belasco et al. ,
1978 ).

Nenhuma discussao alem deste ponto pode ser estendida pela ausencia da estrutura do
complexo da molecula de 2PG e TIM de T brucei e tambem pela baixa resoluyao da estrutura
do complexo de TIM de T brucei com 3-PP.
Outros inibidores estudados foram glicerol-3-fosfato ( G3P ) e 3-fosfoglicerato ( 3PGA )
(Figura 4.3 ) complexados com TIM de T brucei. Ambos os compostos tern urn atomo a mais
que a molecula 3-PP. Em adiyao, 3PGA e G3P tern urn grupo hidroxil adicional na posi9ao 2
quando comparados ao 3-PP. 3PGA e G3P diferem meramente pela troca do carboxilato do
3PGA para urn grupo hidroximetil em G3P. Isto remove uma carga perto do Glu 467 do
complexo com G3P quando comparado com

0

complexo com 3PGA.

As estruturas tridimensionais dos complexos com 3PGA e G3P foram deterrninadas de
forma analoga it citada acima para

0

foi de 14% para uma resoluyao de 2,2

3PP. 0 fator R do complexo 3PGA depois do refinamento

A

e do complexo G3P foi de 13,7% com essencialmente

a me sma resoluyao (Noble et al., 1991b).
Todas as estruturas dos complexos sao bastante similares apesar da diferenya entre os tres
ligantes. A posiyao do fosfato dos ligantes 3PGA, G3P, 3PP e HPO/

esta dentro de 0,2

A urn

em relayao ao outro, ou seja, parece haver urn sitio bem definido para fosfatos e fosfonatos. Este
"sitio do fosforo" parece ser independente da natureza precisa do inibidor ligado ao sitio ativo.
No complexo TIM-3PP a cadeia lateral do Glu 467 esta envolvida numa ligayao de
hidrogenio com

0

grupo carboxilato da moIecula 3PP como ja descrito. Esta conformayao do

Glu 467 e chamada de "swung-in"l. Apesar da molecula 3PGA apresentar

0

mesmo grupo

carboxilato, a conformayao do residuo Glu 467 e a chamada "swung-out". Esta conforma9ao
difere da "swung-in" por uma rotayao de 1200 sobre a ligayao Ca-Cp,

40° sobre CP-CY e 600

sobre CY-Co. Em vista das sirnilaridades era esperado que a conformayao do residuo ("
fosse a mesma para todos os complexos mas nao e verdade para

0

caso do complexo TI1'"

que adota a conformayao "swung-out" (maiores detalhes a respeito destas conformayoes podem

1 A traduyao deste tenno. especifico JXlfaa conf~
de urn residuo na estrutura da TIM. niio foi feita por ser encontrado apenas
em referencias especificas da estrutura da enzima TIM.
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Figura 4.3 - Esquema dos inibidores de TIM: (a) 2-fosfoglicolato ( 2PG ) niio observado em complexo com TIM de
T. hrllcei. (b) 3-fosfopropionato ( 3PP ). (c) 2-fosfoglicerato ( 2PGA ). (d) glicerol-3-fosfato ( G3P ). (e) 3fosfoglicerato ( 3PGA). (f) 2 (N-formiI-n-hidroxi-amino) etil-fosfonato ( IPP ). (g) fosfoglicolo-hidroxamato ( PGH )
e (h) N-hidroxi-4-fosfono-butanamida.

Outro complexo dentro do projeto de desenho racional de drogas foi do 2-fosfoglicerato
( 2PGA - Figura 4.3 ) com TIM de T bmcei. Este composto apresenta uma constante de inibi~ao
de 6,9 rnM ( Lambeir et ai., 1987 ). Este inibidor e similar ao ja discutido acima, 3PP, ja que os
dois tern urn grupo carboxilico separados por tres liga~6es covalentes do Momo de f6sforo
( Figura 4.3 ). 2PGA e uma molecula maior que 3PP ja que tern urn grupo metoxi adicional.
Dados de difra~ao foram coletados ate 2,4 A de resolu~ao e

0

refinamento da estrutura

apresentou urn fatar de concordancia R final de 14,9% com 130 moleculas de agua e II Momos
do inibidor ( Noble et aI., 1991a).
Compara~ao do complexo da TIM com 2PGA com todos os complexos ja apresentados
acima mostram urn desvio de 0,27 A (quando comparado com G3P) e ate 0,33 A ( comparado

/
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com sulfato, 3PGA e 3PP ) na posiyao do grupo fosfato. 2PGA ajusta-se bem apesar de ser maior
que 3PP pois

0

Glu 467 adota aqui a confonnayao "swung out" que fomece mais espayo para ser

ocupado.
Dois outros complexos foram obtidos por Noble (Noble, 1992 ): fosfoglicolohidroxamato
( PGH ) e 2-(N-formil-hidroxiamino-etilfosfonato)

( IPP ) ( Figura 4.3 ). PGH possui uma

constante de inibiyao de 4 .uM (Collins, 1974 ). A difusao com 16 .uM deste composto na forma
cristalina II resultou na ruptura do cristal. A estabilidade do cristal para difusao deste inibidor foi
obtida com a transferencia do cristal para uma soluyao contendo 44% PEG 6000 (p/v). Nestas
condiyoes

0

cristal sobreviveu a urn experimento de difusao com ate 40 .uM de PGH,

possibilitou obter dados de difrayao ate 2,5

A de

0

qual

resoluyao. 0 refinamento convergiu para urn

fator de concordancia R de 14,7% com 61 moleculas de agua e 10 atomos do PGH. A estrutura
revelou apenas uma molecula ligada

a subunidade

2 desta forma cristalina, que se encontn~ .

de contatos cristalinos, na qual a estrutura em volta flexivel adotou a conformayao fechau ..
residuo Glu 467 adota a conformayao "swung in" em acordo com os outros inibidores similares
apresentados anteriormente.
IPP foi difundido com sucesso na forma cristalina I, previamente transferida para uma
soluyao contendo 44% (p/v) PEG 6000 e 100 roM de sulfato de am6nia. 0 ICso ( concentrayao
na qual a atividade enzimatica decresce para 50% do valor observado na ausencia de inibidor )
do IPP e de 0,5 mM (Dra. Mia Callens, resultado nao publicado ). A difusao foi obtida em uma
soluyao contendo 44% PEG 6000 (p/v) com 2,5 roM de IPP ao inves de 100 roM de sulfato de
am6nia. Deste cristal foi possivel coletar dados de difrayao ate 2,5

A de resoluyao

e a estrutura

foi refinada ate urn fator de concordancia R de 15,3% com 106 moleculas de agua e 10 atomos
do IPP (Noble, 1992 ). Este complexo liga-se tambem

a subunidade

2 de forma bastante similar

aos complexos ja discutidos, com a estrutura em volta flexivel na conformayao fechada e

0

Glu

467 na confonnayao "swung in". Detalhes da interayoes destes inibidores com a proteina podem
ser vistos nas publicayoes referidas.
Ha ainda mais urn complexo da TIM de T brucei com N-hidroxi-4-fosfono-butanamida
( 4PBH),

0

qual tern urn carbono a mais que os inibidores descritos acima (Figura 4.3 ) e K, de

0,33 mM. Este complexo teve a estrutura determinada de forma similar (Verlinde et al., 19'
usando a forma cristalina I transferida para 50% (p/v) PEG 6000 com 4.3 roM de 4PBH,
interessante deste resultado

e que

este inibidor liga-se

possibilidade para procura de potenciais inibidores para

a conformayao
0

lj

aberta abrindo mais uma

projeto de desenho racional de drogas

como sera discutido no Capitulo 5 deste trabalho.
Os resultados apresentados acima sao apenas os primeiros passos de urn longo caminho

em direyao ao desenho seletivo de inibidores da TIM do tripanossomo.

Muito dos complexos

acima nao apresentam a importancia que se pretende em desenho de novas drogas. Nenhum dos
inibidores acima apresenta extensoes para a regiao seletiva, sendo apenas variantes do mesmo
modo de ligayao ao sitio ativo Apenas

0

ultimo complexo TIM-4PBH ( Verlinde et af., 1992b )

apresenta urn novo estado conformacional do sitio ativo que pode ser explorado para desenhos
de novas drogas ( Capitulo 5 desta tese ) Como mostrado na Tabela 4.1 as regioes hidrofobicas
que apresentam diferenyas relativas entre TIM de T hrucei e humana, encontram-se
ao redor de 12-19
devido

A

a distancias

do sitio de ligayao do grupo fosfato. Neste caso pode-se observar que

a presenya na especie humana de apenas uma isoenzima, este caso

parece ser mais simples

que no caso descrito da frutose-l ,6-bisfosfato aldolase que apresenta tres diferentes isoenzimas
o que torna

0

problema da seletividade muito mais complexo ( Capitulo 3 desta tese ).

Tabda 4. I - Distancias em A entre 0 atomo de f6sloro do complexo Ci3P-TiM de
tripeptideo Ala400- Tyr40 I-Tyr402.

r

nl1lCel

e atomos especiticos do

Atomo

Distancla ( A )

Ca (Ala 4(0)

15.6

C P (Ala 4(0)

14A

C a (Tyr 40 l)

16.7

OH (TyT 40 I)

12.1

Ca (Tyr 4(2)

19.0

Varios enfoques podem ser dados a este problema. No caso particular da TIM de
brucei nao somente a conformayao "fechada" da estrutura em volta tlexivel que foi tratada ate

r
0

momento como tambem a conformayao "aberta" observada em urn dos inibidores ( TIM-4PBH ),
servem como base de urn projeto para procura de inibidores seletivos ( a conformayao "aberta"
da estrutura em volta tlexivel e tratada no proximo capitulo desta tese ).
Existem, por outro lado, varios programas que permitem uma procura sistematica de
inibidores analisando-se todos os compostos disponiveis no mercado e com estruturas conhecidas
pela avaliayao do seu ajuste ao "sitio-alvo" da enzima. Diferentes programas tratam

0

problema

de maneiras diferentes, sendo que alguns simplesmente procuram satisfazer as ligayoes de
hidrogenio

e as interayoes hidrof6bicas,

ponderando

quantidades e qualidades destas interayoes. Este e

0

entao

0

resultado final segundo as

caso do programa LUDI ( Bbhm, 1992 ).

Existe outro programa que procura encaixar os compostos no sitio ativo simplesmente
atraves de urn ajuste espacial e separadarnente calculando urn indice de qualidade que depende
do grau de complementariedade

esterica e das interayoes eletrostaticas. Este e

0

caso do

prograrna DOCK ( Shoichet et al., 1992) que e discutido e aplicado no Capitulo 5 deste trabalho.
Tambem existe

0

procedimento mais rudimentar da analise gnilica do sitio de ligayao para

fomecer sugestoes de urn possivelligante que venha a preencher

0

espayo entre

0

sitio de ligayao

do fosfato e interagir corn os sitios seletivos entre a TIM das diferentes especies. Neste ultimo
processo

utiliza-se do senso critico do pesquisador que ern alguns casos se sobressai aos

resultados dos prograrnas. No entanto, muitos dos resultados propostos saD compostos de dificil
sintese quimica

0

carninho entre

sitio de ligayao do fosfato e do sitio seletivo, Dr. C. L M. J. Verlinde propos urn•.•

0

que toma os resultados de pouco uso. Atraves de uma analise detalhada d0

molecula, a qual e apresentada na Figura 4.4 (Verlinde et al., 1992a). Esta molecula apresenta
quatro fragment os cada urn dos quais tern diferentes funyoes relativarnente ao sitio de ligayao da
enzima e encontram-se envolvidos ern diferentes interayoes corn a enzima, a saber:

Selectivity
region

Interface
cleft

o

HN

0

HO-~-O~

I

OH

OH

NN-pocket

(a)

A ancora a qual bloquearia a entrada do sitio ativo;

(b)

o

"preenchedor da cavidade NN",

0

qual se estende na cavidade bem

definida pelos residuos Asn 311 e Asn 315 (N311-N315);

o fragmento

de "interface" localizado na interface das duas subunidades,

o qual serve de ligayao entre os dois fragmentos mencionados nos itens
(a)e(b)e

0

proximo mencionado no item ( d );

o fragmento

"seletivo" 0 qual se ajusta na area hidrof6bica compreendida

pelos residuos Ala 400 e Tyr 401, que deveria prover

0

inibidor com

seletividade contra a proteina humana.

Varios fatores, como problemas com a modelagem, moleculas de agua que nao fcram
consideradas, erros experimentais assim como adaptabilidade da proteina fazem com que este
composto muito dificilmente venha a ser testado em urn linico passo. Ao inves disto, urn
tratamento

de "fragmentos ligados"

pode ser mais realistico, ou seja, diferentes fragmentos

funcionais poderiam ser estudados separadamente. Quando terminado
varios fragmentos em complexo com a proteina, entao

0

0

estudo cristalografico dos

pr6ximo passo seria a ligayao destes

fragmentos formando uma molecula maior, caso seja possivel e viavel atraves da sintese quimica.
Esta molecula deveria em principio ligar-se melhor que os fragmentos separados em particular se
ela pudesse ser feita mais rigida.
Claramente existe urn longo caminho a ser seguido e parte do mesmo teve inicio com os
trabalhos realizados nesta tese. Quando

0

autor desta tese iniciou sua participayao neste projeto,

este encontrava-se paralisado por aproximadamente dois anos por problemas na cristalizayao da
TIM de T. bntcei apesar de cristais ja terem sido obtidos de proteina expressa em E. coli, porem
sem repetibilidade. Atraves de uma analise sistematica concluiu-se que

0

tempo decorrido entre

a preparayao da enzima e sua utilizayao em experimentos de cristalizayao era urn fator crucial na
qualidade dos cristais. Quanto mais antiga a proteina, piores os cristais e

0

tempo medio era

bastante curto, sendo cerca de urn a dois meses. Cristais que cresciam ate 1 mm passavam por urn
decrescimo e perda de uma dimensao, transformando-se em placas e finalmente em precipitado
amorfo.
Com a conclusao observada aClma uma linica soluyao foi possive!: a cristalizayao
imediatamente

ap6s a expressao em bacterias. Para isto toda a expressao deveria ser feita na

Universidade de Washington, em Seattle, USA e nao no ICP, em Bruxelas, na Belgica pois
atraso no envio da proteina tomaria os resultados insatisfat6rios

como havia acontecido

anteriormente. Com a colaborayao de varios grupos encarregados da sintese, p6de-se retomar
projeto onde havia sido interrompido. Nas pr6ximas seyoes sera descrito todo
expressao,

0

0

0

trabalho de

cristalizayao nos diferentes grupos espaciais e finalmente difusao de inibidores e

determinayao da estrutura tridimensional dos possiveis complexos, realizados pelo autor desta
tese.

Observou-se

claramente uma correla~ao marcante entre

0

tempo da prepara~ao da

amostra e a qualidade dos cristais obtidos. Se todos os experimentos de cristaliza~ao nao fossem
feitos no prazo de aproximadamente urn mes, a proteina tornava-se inadequada para utiliza~ao.
Desta forma como

esta proteina ja se encontrava em urn sistema de expressao,

0

qual foi

gentilmente cedido pelo Dr. Rik Wierenga, EMBL, Heidelberg, Alemanha, decidiu-se entao por
iniciar a expressao em grandes quantidades no laboratorio do Dr. Wim Hol, na Universidade de
Washington, em Seattle.
No primeiro experimento de expressao os problemas surgiram na purifica~ao, no qual
buscou-se otimizar as etapas do processo de purifica~ao em FPLC (Fasto Performance Liquid
Chromatography, Pharmacia). Varios problemas surgiram como dificuldade em ligar a proteina

it coluna de troca i6nica e perda de atividade ja que a purifica~ao foi feita
Desta forma manteve-se as etapas de purifica~ao

0

a temperatura

ambiente.

mais proximo ao protocolo fornecido pelo Dr.

Wierenga.
Vma pre-cultura das bacterias contendo
(plasrnideo pET3A TIM(12) BL21(DE3»

0

gene para expressao da TIM do T. brucei

foi crescida em meio solido ( placas de agar em meio

LB - 1,6% de agar em meio LB que consiste de 1% triptona, 0,5% extrato de levedura e 0,5%
de cloreto de sodio, sendo autoclavadas antes do uso e adicionado 0,01% de ampicilina no
momento do uso ), a 37 °C durante toda a noite, para isolar uma unica linhagem. Apos este
primeiro procedimento

a bacteria foi entao inoculada em 2 ml do meio LB mais 0,01% de

ampicilina, mantida a 37°C sob agita~ao a 200 rpm durante toda a noite. A pre-cultura foi entao
inoculada em 200 ml de meio LB com 0,01% de ampicilina, em urn frasco tipo erlenmeyer para
manter uma alta razao de ar, proporcionando

assim alto nivel de oxigenac;:ao. Esta cultura foi

incubada durante 6 horas a 37°C sob agitac;:ao a 200 rpm. A esta soluyao foram adicionadas 800
ml do meio LB com 0,01% de ampicilina e incubado

a

37°C ate OD6oo=0,6. Como no caso da

aldolase ( Capitulo 3 ) a soluc;:aofoi distribuida em 5 frascos tipo erlenmeyer tendo cad a urn
200 ml da soluc;:aopara manter a alta razao de oxigenac;:ao.
Neste estagio fez-se a induc;:aoatraves da adic;:aode 96 mg de IPTG e incubou-s('
tres horas e toda a noite,

a 37°C

agitando

a 200

rpm. Neste sistema nao existe

manter a induc;:aodurante toda a noite. Ao contrario
mantem a induc;:aodurante toda

a noite

0

0

rendimento

0

problema

e extraordinario

quando se

que nao acontece com outros sistemas como no caso

da expressao da aldolase do T. brucei, ja mencionado no capitulo anterior e no caso da

gliceraldeido-3-fosfato

desidrogenase

( GAPDH

) de

L. mex/cana

( Dr. Hidong Kim,

comunicayao pessoal ) e T cruz/ ( A. P U. Araujo e D. H. F. Souza, comunicayao pessoal )
Apos a induyao, as celulas foram centrifugadas durante 8 minutos a 8000 rpm, a 4 °C no
rotor GSA da Sorvall. As celulas foram ressuspensas

em 40 ml de tampao A ( 25 mM

MES/NaOH pH 6,5, I mM DTT, EDT A e 0,2 mM PM SF ) e lisadas atraves de tres passagens
pela prensa francesa a uma pressao de 16 000 psi. Assim como na expressao da aldolase
( Capitulo 3 ),0 tratamento com endonuclease e sulfato de protamina nao foram incluidos, 0 que
nao afetou

0

rendimento final. Desta forma

0

lisado foi centrifugado durante 30 minutos a 15 000

rpm, a 4 ° C no rotor SS34 da SorvalL Devido a ausencia de sal no tampao A, TIM apresenta
baixa solubilidade e encontra-se no precipitado. Este precipitado foi ressuspenso em 40 ml do
tampao B ( 25 mM MESlNaOH pH 6,5, 1 mM DTT, EDT A, 0,2 mM PMSF e 200 mM NaCI ),
o qual ressolubilizou

a enzima TIM, devido a presenya de 200 mM de cloreto de s6dio.

Novamente a soluyao foi centrifugada durante 30 minutos, a 15 000 rpm, a 4 ° C no rotor SS34
da Sorvall.

o primeiro

passo de 1'racionamento por sulfato de am6nia 1'oifeito levando a soluyao a

45% de saturayao ( 27,7 g/lOO ml ) mantida em gelD por 10 minutos. A soluyao 1'oi entao
centrifugada durante 30 minutos, a 15 000 rpm, a 4°C no rotor SS34 da Sorvall. 0 precipitado
foi descartado e 0 sobrenadante foi usado para

0

proximo passo do fracionamento por sulfato de

amonia. A soluyao foi levada ate 65% de saturayao em sulfato de amonia ( adiyao de 13,2 g/100
ml em uma soluyao

a 45%

de saturayao em sulfato de amonia produz uma soluyao final de 65%

de saturayao em sulfato de amonia ) e mantida em gelo por 10 minutos. A soluyao final foi entao
centrifugada durante 30 minutos, a 15 000 rpm, a 4°C, no rotor SS34 da SorvalL 0 precipitado
continha a enzima TIM de

r

hrucei, verificado por ensaio eozimatico e eletroforese em resina

de poliacrilamida em presenya de SDS. 0 precipitado foi ressuspenso no tampao C ( 100 mM
TENHCI pH 8,0, 1 mM DTT, EDTA, azida s6dica e 50 mM NaCl ) e dialisado durante toda a
noite contra

0

tampao C para certificar que a forya ionica final era a do tampao C. Esta foi a

diferenya introduzida tambem neste protocolo

assim como na purificayao da aldolase. A

seguranya observada na forya ionica atraves da diaIise supera a rapidez do metodo de troca de
tampao atraves de sucessivas concentrayoes. Observou-se a presenya de material precipitado no
saco de diaIise mas a quantidade nao foi significativa.
A soluyao assim obtida foi concentrada ate urn volume de 1,5 ml e aplicada na co luna CM
sepharose fasto flow ( Pharmacia ) empacotada e equilibrada com tampao C, dimensoes de 1,5
cm de diametro por 15 cm de comprimento, totalizando 26 mL A proteina foi eluida em urn

gradiente de 50 ml de tampao C e 50 ml de tampao C' ( 100 mM TEA/HCI pH 8,0, 1 mM DTT,
EDT A, azida s6dica e 150 mM NaCI ), fluxo de 1,25 ml/min, fra~oes de 1 ml/tubo. 0 resultado
pode ser visto na Figura 4.5.
As frayoes 52 a 67 que mostraram
unidas

e dialisadas

contra

tampao

0

0

melhor padrao de pureza em eletroforese foram

da proxima

coluna

de filtrayao,

tampao

D

( 100 mM TEA/HCI pH 7,5, 1 mM DTT, EDTA, azida sodica e 500 mM NaCI ) e depois
concentradas ate 3 mI. Pode ser observado que no padrao de eluiyao aparecem dois picos com
atividade de TIM (Figura 4.5 ). Estes dois picos podem sugerir duas isoenzimas ou mesmo duas
enzimas TIM diferentes. Devido

a grande

quantidade obtida no segundo pica e par ser este

resultado de uma expressao induzida fica claro que

eM

0

segundo pico e a TIM de T brucei.

Purification
Sepharose Fast Flow

~6

60

66

fraction

Figura 4.5 - Cohma de troca ionica CM-Sepharose Fast Flo\\ ( Pharnlil';w ). Passo d.: I
expressa em E. coli.

A amostra entao foi aplicada na coluna Sephacryl S200HR ( Pharmacia ), empacotada e
equilibrada com tampao D, com dimensoes 1,5 em de diametro por 125 em de comprimento, nurn
total de 221 ml. A proteina foi entao eluida num fluxo de 0,7 ml/rnin em frayoes de 1 ml
( 1,4 rninlfrayao )

o

resultado pode ser visto na Figura 4.6. 0 ensaio enzimatieo foi feito apenas para

algumas frayoes e mostrou alta atividade, ao redor de 13 000 U/mg ( cristais de boa qualidade tern
apareeido de proteina com atividade enzimatica entre 4000 e 13 000 U/rng ).

o rendirnento

do experimento de expressao foi de 70 mg de proteina de alto grau de

pureza. Esta proteina foi utilizada para os experimentos de cristalizayao. A proteina nao usada

nos experimentos

de cristaliza9ao foi estocada em 80% de sulfato de amenia,

a

0

4 C e

posteriormente utilizada em medidas de constante de inibi9ao dos compostos sintetizados por Jean
Lee, discutidos nas se90es seguintes.

Purification 8200

column

.J..."

h.••••••..•••••

Figura 4.6 - Coluna de filtral(ao S200HR-Sephacryl
express a em E coli.

( Phannacia

). Passo de pllrifical(ao da TIM de

r

hf1lcei

Condi90es de cristaliza9ao para TIM de T. hrucei sao conhecidas para tres diferentes
brrupos espaciais, com tres diferentes empacotamentos cristalinos. As condi90es de cristaliza9ao
sao:

1. Forma cristalina I, grupo espacial P2\2\2\ - A estrutura desta forma cristalina foi refinada ate
1,83 A por Wierenga ( Wierenga et at., 1991b ), cristalizada em experimentos de gota
pendurada.
Solu9ao de proteina

4,5 mg/ml em 0,9 M sulfato de amonia, 25 mM TrislHCl pH 7,8,
1 mM EDT A, azida s6dica, DTT.
2,2-2,4

M sulfato de amenia,

0,2 M MOPS

pH 7,0-8,0,

1 mM EDT A, azida s6dica e DTT.
Cristais aparecem ap6s duas semanas; crescimento se completa
ap6s urn meso

Cristais apresentam boa morfologia tridimensional e dimens5es excelentes ( alguns chegam a
ter mais de 1 mm). Cristais apresentam urn dimero por unidade assimetrica, tendo a estrutura
em volta flexivel da subunidade 1 na conformayao aberta devido ao contato cristalino com
outra subunidade relacionada par operayao de simetria, e a estrutura em volta flexivel da
subunidade 2 na conformayao fechada com urn ion sulfato ocupando
melhor forma cristalina para

0

0

sitio ativo. Esta e a

estudo de complexos apesar da necessidade de troca do liquido

mae para uma soluyao livre de sulfato, que e urn inibidor competitivo do sitio ativo.

2. Forma cristalina II, grupo espacial C2, com 2 subunidades por unidade assimetrica. A estrutura
desta forma cristalina foi resolvida par Noble ( 1992 ) e usada para

0

estudo de urn dos

complexos com TIM de T. brucei discutidos acima.
Soluyao de proteina:

5 mglml em 50 mM sulfato de am6nia, 25 mM Tris/HCI pH 7,8,
1 mM EDTA, azida sodica, DTT, 25 mM NaCl.

Solu~ao do po~o:

PEG 6000 16-24% p/v, 0,2 M Tris/HCI pH 8,0-9,0, 1 mM EDTA,
azida sodica, DTT.

Tempo:

Cristais aparecem apos uma semana sem aparente melhora depois
disto.

Cristais apresentam boa morfologia com dimens5es que chegam a 1 mm. 0 empacotamento
cristalino apresenta duas subunidades de dimeros diferentes. A regiao da estrutura em volta
flexivel apresenta uma conforma~ao bastante semelhante as duas subunidades da forma
cristalina descrita no item 1. Uma apresenta a estrutura em volta flexivel na conforma~ao
aberta devido aos contatos cristalinos e a outra apresenta a estrutura em volta flexivel tambem
na conforma~ao aberta, sem nenhum ion sulfato no sitio ativo e livre de contatos cristalinos
Esta forma cristalina foi usada em dois experimento de difusao em 400 mM de sulfato de
am6nio e 40 ,uM de PGH ( fosfoglicolo-hidroxamato

) com previa transferencia para uma

solu~ao de 44% (p/v) de PEG 6000 para melhor estabilidade como jil discutido anteriarmente
( se~ao 4.1 ).

3. Forma cristalina III, grupo espacial C2, 1 mon6mero por unidade assimetrica. A e
desta forma cristalina foi determinada por Noble ( 1992 ).
Solu~ao de proteina:

5 mglml em 25 mM Tris/HCI pH 7,6, 1 mM EDTA, azida sodica,
DTT, 50 mM NaCl.

Solu~ao do pocyo(1):

PEG 6000 16-22% p/v, 0,2 M TrislHCI pH 8,0-9,0, 1 mM EDTA,
azida s6dica, DTT

Solu~ao do po~o (2):

PEG 600016-22% p/v, 0,2 M Tris/HCl pH 8,0-9,0, I mM EDTA,
azida s6dica, DTT, 5% DMSO.

Tempo:

Cristais aparecem no maximo ap6s dois dias.

Em ambas as condi~5es descritas acima foi possivel obter os cristais, os quais estao
distribuidos em vlirias morfologias, sendo facilmente encontrados bons cristais com mais de
I mm em tamanho. Nesta forma cristalina a subunidade na unidade assimetrica encontra-se
com a estrutura em volta flexivel na conforma~ao aberta mantida atraves de contatos
cristalinos. Esta forma cristalina parece nao ser a ideal para os estudos de complexos ja que
a unica conforma~ao nao permite mudan~as conformacionais na estrutura em volta flexivel.
Talvez estudos de complexos que se liguem

a conforma~ao

aberta poderiam ser testados mas

ainda assim inibidores que se liguem a conforma~ao aberta poderiam motivar mudan~as
conformacionais na estrutura que poderiam levar

a destruiyao

da rede cristalina e por sua vez

do cristal.

Como apresentado acima

0

problema da obten~ao dos cristais de TIM de T. brucei

de proteina recombinante foi por nos solucionada. Este problema tern sido
neste projeto nos ultimos 3 anos.

°

0

a partir

maior empecilho

grupo do Dr. Wim Hol nao vinha obtendo mais cristais devido

ao problema de envelhecimento da proteina

0

qual foi solucionado com a expressao e utiliza~ao

imediata da proteina, trabalho este descrito na seyao 4.3 acima. Centenas de cristais foram obtidos
da expressao que produziu 70 mg de proteina, os quais foram utilizados
Mesmo preparando

0

0

mais rapido possivel.

maior numero de condiyaes de cristalizayao nao foi possivel a utilizayao de

toda a proteina, a qual foi utilizada nos experimentos de ensaios enzimaticos e medidas de
constante de inibiyao pela estudante de doutorado Jean Lee do grupo do Dr. Michael Kahn da
Universidade de Washington, Seattle, W A, USA ( trabalho em andamento ).
Tendo os cristais, os experimentos de difusao de inibidores potenciais foram iniciados
imediatamente com os compostos disponiveis, os quais eram: Composto CsNzOsPH13 sintetizado
por Dra. M. Willson, do grupo do Dr. 1. Pierre, da Universidade de Toulouse, na Franya. Este

e parte

do composto D-II modelado pelo Dr. C.

composto

sintetizado baseou-se no resultado da

composto como pode ser visto na Figura 4.7
Verlinde ( Figura 4.4 ). Desta forma
modelagem

0

do Dr. Verlinde, seguindo portanto

0

ciclo de modelagem de compostos

com

HO
""-

/JJ
/

H

HO/P""-O~N~

o

potencialidade

para obtencao de compostos

seletivos. 0 grupo do Dr. Fred Opperdoes

determinou em duas medidas da constante de inibiCao 0 valor medio de 14 mM ( comunicaCao
pessoal ). Este entao foi 0 primeiro composto a ser utilizado por dois motivos: primeiramente por
ter sido fomecido ha muito tempo e devido ao fato da falta de cristais os experimentos nao foram
executados anteriormente e segundo por fazer parte do projeto de desenho racional de drogas.

o grupo

do Dr. Michael Kahn motivado pela sintese de compostos que pudessem inibir a TIM

de T. hrucei fez seus pr6prios model os, usando como base

0

modelo da TIM de T. hrucei na

conformacao fechada da estrutura em volta flexivel. Este projeto paralelo gerou tres compostos,
dois deles derivado do triptofano,
para

0

com constante de inibiCao bastante pobre, superior a 10 mM

composto 69 ( Figura 4.7 - medidas do ICso feitas em colaboraCao com Jean Lee ). Estes

compostos nao seguiram uma metodologia na modelagem. Basicamente os autores deste trabalho
pela simples analise visual do sitio ativo propuseram derivados de triptofano pela simplicidade da
sintese e tambem por mostrar-se promissor em preencher
normalmente nao e

0

mais indicado para

0

0

sitio ativo. Este tipo de modelagem

sucesso pois nao explora todas as possibilidades de

analise do composto. Cada composto proposto tern que ser analisado em termos de energia de

,

interacao, interacoes via ligacoes de hidrogenio ou pontes salinas e interacoes hidrof6bicas. Este
procedimento detalhado sera

0

assunto do Capitulo 5 desta tese.
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Finalmente tambem utilizou-se compostos recebidos pelo grupo do Dr. Cornelis J
Witmans, do Centro Universitan.o para a Farmacia, da Universidade de Groningen, Holanda, que

sintetizou fosfonatos ao inves de fosfatos. Sao compostos muito mais estaveis mas apresentam
afinidades muito baixas para TIM de T. brucei como ja apresentado

na seyao 4.1. Estes

compostos podem ser vistos na Figura 4.8.
Estes compostos foram testados mas sabia-se que os resultados obtidos nao introduziriam
maiores informayoes das ja obtidas nos estudos anteriores. Segundo
de drogas,

0

composto mais promissor era

0

0

cicIo do desenho racional

sintetizado pela Dra. Willson, que seguia resultados

de modelagem do Dr. Verlinde mas devido a disponibilidade dos compostos, os experimentos
foram conduzidos

com aqueles fornecidos

pelos tres grupos

solucionados os problemas com a cristalizayao, ainda assim
com

0

0

colaboradores.

Apesar de

projeto apresenta suas dificuldades

manuseio dos melhores cristais durante os experimentos de difusao.

Este composto foi sintetizado pela Dra. Willson,

0

qual pode ser visto na Figura 4.7a.

Apesar da forma cristalina III apresentar apenas urn mon6mero por unidade assimetrica e ter a
estrutura em volta flexivel na conformacao aberta, inicialmente por ter sido a primeira forma
cristalina a ser obtida em nossos experimentos de cristalizacao e ser uma forma cristalina livre do
ion sulfato, esta foi entao a forma cristalina usada. Uma coleta de dados da estrutura nativa foi
entao realizada e os resultados estao sumarizados na Tabela 4.2.
Verificando que os cristais difratam razoavelmente bem foi feita a difusao do composto
CsN20sPH13
a.

(

Figura 4.7 ), que consistiu em:
Cristais foram transferidos para uma soluyao de 200 .ul contendo PEG 6000 22%
p/v, 0,2 M TrislHCI pH 8,0, 1 roM EDTA, azida s6dica,

u J.

.L,

80 roM do

composto da Dra. M. Willson por 18 horas.
b.

Os cristais do item anterior foram transferidos para uma soluCao de 200 .ul
contendo PEG 600022% p/v, 0,2 M T';,.."I'rr1

"U Q (\

1

mM EDTA, azida s6dica,

DTT, 200 roM do composto da Dra. M. \

Tres cristais foram montados e expostos aos raios-X As

~"as.

llllue

coletadas mas nao puderam ser integradas, pois havia clara caracteristica dt .
duplicados em varias das imagens. Visualmente os cristais nao sofreram modific.
difusao do composto CsN20sPH13.

Uma explicayao razoavel pode ser que a Tll

clifracao foram
. S i" :

<;

difrayao
durante a
T.

brucei

a>:6/65

E

p>227/23o

tenha sofrido mudan¥

conformacionais que afetaram a rede cristalina sem deteriorar os cristais/

Os cristais submetidos it difusao difrataram ate uma resolu¥ao razoavelmente proxima it obtida
na coleta de dados do cristal nativo/ Este resultado indica que esta forma cristalina
adequada it experimentos de difusao/ Como

1

1

e

composto testado apresenta uma constante de

inibi¥o relativamente baixa- apesar de algumas mudan¥as conformacionais na proteinaainda foi preservado/ Caso

14/1

1

cristal

composto apresentasse uma constante de inibi¥ao muito melhor +em

torno de )-* . muito provavelmente

1

cristal

14/1

suportaria as mudan¥as conformacionais e seria

destruido por completo/

Como

1

experimento

de difusao na forma cristalina III nao mostrou resultados

satisfatorios + se¥ao 5/5/ 2 , e com a subsequente obten¥ao de diferentes formas cristalinas com
a prepar¥

de proteina recombinante- foi entao decidido repetir

1

experimento de difusao com

o mesmo composto- CsNzOsPHn- mas com a nova forma cristalina/

Tabela 5/4 . Dados de difrayllo coletados de urn cristal da forma cristalina II na qual se difundiu

1 composto

CSN31SPH24/
a>:4-:6
¥>::-92

4

27787 +ate 3-5 E ,
91-4( +9-1.3-6 A ,
65-9( +3-7.3-6 A ,

o procedimento

de difusao foi bastante semelhante ao descrito na sey4/oanterior com uq////

diferenya nos passos iniciais- ja que a forma cristalina II foi crescida na presenya de sulfamonia/ 1 cristal foi inicialmente transferido para uma soluy4/o com uma concentray4/o de sulfatu
de amonia reduzida a metade +36 roM , no mesmo tamp4/o no qual

1

cristal foi crescido em 55(

PEG + p0v ,/ Este cristal ent4/o foi transferido para soluyoes contendo

1

inibidor- inicialmente a

91 roM e no final a 311 roM/ As trocas de soluy4/o foram feitas duas vezes para cada
concentray4/o- sendo que
montado

1

volume de cada banho foi sempre em tomo de 361 fit/ 1 cristal foi

em capilares e os dados foram coletados no detector de area XENTRONICS

SiemenslNicolet XlOOO- usando radiayao do gerador de anodo rotat7rio RU311 da Universidade
de Washington- Seattle- USA/ A estatistica dos dados coletados pode ser vista na Tabela 5/4
Inicialmente a estrutura da TIM de a3 hyAilo reflnada por Noble + 2::3 , no grupo
espacial C3 foi utilizada para urn cicIo de refinamento de corpo rigido- minimizay4/o de energia
e refinamento dos fatores de temperatura/ Neste primeiro estagio as duas estruturas em volta
flexiveis foram omitidas/ Na observay4/o do mapa de densidade eletronica ficou claro que a
estrutura em volta flexivel na subunidade 2 adota a conformay4/o aberta

1

que permitiu sua

inclus4/o com leves ajustes/ Novo cicIo de refinamento permitiu a observayao da estrutur qq
volta tlexivel da subunidade 3 tambem na conformay4/o aberta/ Devido o~fraca densidade ainoa
neste est9/gio resolveu.se submeter
com resfriamento
temperatura

1

modelo a urn cicIo de refinamento por dinamica molecular

lento- seguido por minimizay4/o de energia e reflnamento dos fatores de

+ atraves do programa XPLOR- Brunger- 2::1a , que resultou em urn fator de

concordancia R final de 32-1(- no intervalo de resoluy4/o de 9-1 a 3-6

A/- com

26854 reflexoes-

Tabela 5/5 . Estatisticas do relinamento da estrutura da forma cristalina II na qual se diftmdiu

1

composto

C/NP6PH24/

Os mapas de densidade eletr7nica foram calculados atraves do pacote de programas
BIOMOL + BIOSIN- Universidade de Groningen ,- com fatores de estrutura e fases calculados
pelo programa XPLOR +Brunger- I::1a ,- escalonados pelo programa KBRANI + programa do
pacate BIOMOL ,- fases ponderadas pelo programa SIGMAA +Read- 2:97 , e mapa calculado
pelo prograrna FSFOR +programa do pacote BIOMOL ,/ A analise do mapa foi feita atraves do
programa 1 +Jones l~ ep312::2 ,/
No mapa de Fourier diferen¥a no modelo final- constatou.se

que nao havia nenhuma

densidade eletr7nica na regiao onde se esperaria observar a liga¥ao do composto + Figura 5/: ,/
Vanos niveis de contomo foram utilizados na analise dos mapas- assim como mapas do
tipo 3Fo.Fe e Fo.Fe/ 1 grupo fosfato deveria apresentar uma densidade eletr7nica apreciavel e seria
de fiicil observa¥ao +como exemplo vide Capitulo 7 desta tese ,/ Como pode ser visto na Figura
5/: ha duas regioes de densidade eletr7nica esfericas pr7ximas ao sitio de liga¥ao do fosfato/ Nao
ha nenhuma densidade eletr7nica significativa que se extenda destas regioes esfericas que pudesse
se assernelhar ao composto CSN31SPH24/ Estas densidades eletr7nicas esfericas que apresentam
niveis de 5-1 a podern ser molecutas de agua bem localizadas ou urn grupo fosfato com urn fator
de ocupa¥ao menor que 2/ Como as duas op¥oes foram ja analisadas anteriormentenao
prosseguimos com esta estrutura/

AXVgdP
4.9 - FPbP STST_eXSPST
TZTfd6_XRP
Sa RdXefPZ
SP Uad\P RdXefPZX_P
DD_a cgPZeT SXUg_SXg
0 Ra\baefa
FPbP Sa fXba2Aa-AR-T Ra_fad_a ST 1.5 i d\e Sa \PbP.

;a\a

baST eTdaQeTdhPSa _P AXVgdP
4.7, UadP\ eX_fTfXkPSae
fdTeRa\baefae,

STdXhPSaeSa fdXbfaUP_a,Ra\a

dTegZf
PSa ST g\P

;5Gl05ICD3.

SaXeSTZTe

\aSTZPVT\ \P_gPZ QPeTPSP_P P_PZXeT
SP

TefdgfgdP SP KDF ST 2 4bh69; _P Ra_Uad\PjPa UTRWPSP.
>efP \aSTZPVT\ _Pa eTVgXggd_
bdaRTSX\T_fa \PXe STfPZWPSaST RPZRgZaeST T_TdVXP
T ST X_fTdPjaTeWXSdaU6QXRPe
T_fdT 0
Ra\baefa T P bdafTX_P.: XSTXP
QPeXRP
bPdfXgSP baeeXQXZXSPST
ST eTdgd_ X_XQXSad
Ra\ UPRXZ
eX_fTeT
cgX\XRP.He Ra\baefae

eX_fTfXkPSae
_Pa PbdTeT_fPhP\ PZfa VdPg ST bgdTkP, 0 cgT bPdl

./.-(~U

TefPVXaSa fdPQPZWa_Pa TdP X\badfP_fT. Iad agfda ZPSa X\bgdTkPe baSTdXP\ SXUXRLZ
TibTdX\T_fae ST Ra-RdXefPZXkPjPa
;dXefPXe
SP Uad\P RdXefPZX_P
DDUadP\ fdP_eUTdXSae
Ra\a STeRdXfa
_P eTjPa 4.4.2 bPdPg\P
eaZgjPa Ra_fT_Sa 44( STI>B 6000 )b/h+. 0 Ra\baefa

eTZTRXa_PSa
bPdPP SXUgePa) Ra\baefa

)Q+SP AXVgdP
4.7 +_Pa T eaZghTZP TefPRa_RT_fdPjPaST I>B. BdPSPfXhP\T_fTfTefTeUadP\ UTXfae
Ra\

RdXefPXe,
fdP_eUTdX_Sa-aebPdP eaZgjaTe Ra_fT_Sa cgP_fXSPSTeSTRdTeRT_fTe
T\ I>B.

:

concentra·o

minima na qual

1

cristal ainda

e estavel

foi de 36(

de PEG + p0v , com a presen¥a

de 36 mM de sulfato de amonia/ Esta foi entao a condi¥ao inicial para a difusao/ Ainda nesta
concentra¥ao de PEG

1

composto nao pode ser solubilizado em concentra¥7es maiores que

211 mM/
Testes preliminares de atividade enzimatica da TIM de a3 nyAilo e medidas da constante
de inibi¥ao e ICso mostraram valores de no minimo 21 mM + Delboni e Lee- dados nao
publicados ,/ Desta forma 211 mM seria

1

suficiente para se obter urn complexo/

Tabela 5/6 . Dados de difra\fao coletados de urn cristal da forma cristalina II no qual se difundiu
CI4N¥HI5PO-/

1

composto

a>:4-74
¥>IOO/39o

Devido

a instabilidade do composto-

adotou.se urn procedimento de difusao por 7 horas-

feito com transferencias seguidas- a cada :1 minutos- para solu¥7es novas- livres de sulfato de
amonia/ Quatro trocas foram feitas para certificar que a quantidade de sulfato de amonia havia
decrescido a niveis insignificantes/ 4 cristal foi montado em capilar e os dados foram coletados
no detector de area XENTRONICS SiemensINicolet XI111- usando radia¥ao de urn gerador de
anodo rotat7rio RU311 da Universidade de Washington- Seattle- USA/ A estatistica dos dados
coletados pode ser vista na Tabela 5/6/

•

refinamento seguiu

4

mesmo procedimento descrito na s¥ao anterior- partindo.se do

modelo refinado por Noble + 2::3 ,/ lniciou.se por urn refinamento de corpo rigido- seguido de
refinamento posicional com minimiza¥ao de energia e finalmente refinamento do fator de
temperatura/

Ao longo deste procedimento as estruturas em volta flexiveis foram omitidas/ 4

mapa de densidade eletronica foi calculado da mesma forma que a descrita na se¥ao 5/5/ 2/ A

estrutura em volta flexivel da subunidade 1 foi facilmente identificada na conforma~io aberta e
entio adicionada. A estrutura em volta flexivel da subunidade 2 Dio apresentou uma densidade
eletronica bem definida, provavelmente encontrando-se

desordenada, devido provavelmente

a

fraca ocupa~o do composto no sitio ativo. Tentativas de observa~io da densidade eletronica do
composto no sitio ativo foram feitas atraves do caIculo de vmos mapas com niveis variados e
mapas 2Fo-Fe e Fo-Fe, sem resultados apreciaveis. 0 modelo foi refinado mantendo a estrutura em
volta flexivel omitida ate urn fator de concordancia R final de 19,3%, com 12961 reflexoes no
intervalo de 10,0 a 2,6

A apresentando

boa geometria ( Tabela 4.6 ). A densidade eletronica ao

redor do sitio ativo pode ser vista na Figura 4. 10.

Tabela 4.6 - Estatisticas do refmamento da estrutura da forma cristalina II na qual se difundiu

0

composto

CnN2HI4P05'

Apesar de todas as dificuldades apresentadas neste experimento urn result ado positivo foi
observado: a desordem da estrutura em volta flexivel da subunidade 2, a qual pode ser devida
ocupa~io

parcial e talvez desordenada

provavelmente

a

do inibidor, mostrando que este composto muito

deve se ligar ao sitio ativo. No entanto este composto apresenta grau de

solubilidade muito limitada.
Provavelmente re-sintetizar

0

composto em forma de sal para obter urn composto ..

maior grau de solubilidade deve solucionar este problema,

0

que esta sendo buscado pelos

quimicos sinteticos ligados a este projeto ( Jean Lee, comunica~io pessoal ).
Devido

a dificuldade

em solubilizar os compostos em PEG nio foi possivel utilizar este

composto na forma cristalina 1, a qual s6 pode ser transferida para concentra~oes superiores a
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21 mM ,- estabilidade e interesse quanto a novas informa¥oes da intera¥ao do composto com a
proteina/ 1 composto +6, tern urn ICa• de 24 mM e apresenta uma ramifica¥ao metil no carbono
2 + Figura 5/9 ,- a qual pode introduzir novas informa¥oes de intera¥oes com a proteina/ Os
fosfonatos

sao frequentemente

compostos quimicamente estaveis-

1

que nao acontece com

1

composto +8,/ Os compostos +2, e +3, apresentam baixa solubilidade e os outros nao introduzem
maiores informa¥oes que as ja obtidas nos complexos apresentados

nas se¥oes anteriores

+Figura 5/9 ,/

a>:5-63
P>211-49o

•

procedimento de difusao foi

apresenta aIta solubilidade

1

1

mesmo descrito nas se¥oes anter

que permitiu realizar

55( de PEG 7111 +p0v,/ Devido

a estabilidade

1

experimento de difusao em

14U/q/q/q
yUC/s

comenao

do composto e sua solubilidade- experimentos

de difusao mais longos e com maiores concentra¥oes foram feitos/ Os cristais foram transferidos
para solu¥s

contendo

1

potencial inibidor e mantidos por 59 horas- com 5 trocas de solu¥oes-

com concentra¥oes crescentes do composto +6,- de 61 mM ate 311 mM- sendo que os cristais
sobreviveram bem a este processo/ Os cristais foram montados em capilares e os dados foram
coletados

no detector de area XENTRONICS

Siemens0Nicolet XlOOO- usando radia¥ao do

gerador de anodo rotat7rio RU311 da Universidade de Washington- Seattle- USA/ A estatistica
dos dados coletados estao resumidas na Tabela 5/8/

o refinamento foi iniciado

de forma similar

a descrita

nas se¥oes anteriores- utilizando

1

modelo de Noble + 2::3 , da TIM de a3hyAilo1 com urn cicIo de refinamento por corpo rigidominimiza¥o de energia e refinamento do fator de temperatura- com as duas estruturas em volta

flexivel omitidas. Este refinamento nao se comportou adequadamente na medida em que a analise
dos mapas de diferenya calculados da mesma fonna descrita nas seyoes anteriores nao mostraram
densidade eletronica para as duas estruturas em volta flexivel, em ambas as subunidades.

Tabela 4.8 - Estatisticas do refmamento da estrutura da forma cristalina II na qual se difundiu
C4NH1oP°,.

0

composto

Nao ficou clara a razao da ausencia de densidade eletronica das estruturas em volta da
subunidade 1 na medida em que esta encontra-se fixa por interayoes com urn outro monomero
relacionado

por simetria cristalognifica.

Provavelmente

a interayao deste composto tenha

motivado mudanyas conformacionais nas estruturas em volta flexivel de ambas subunidades, as
quais, apesar de desordenadas, nao foram suficientes para a desintegrayao da ordem cristalina.
No entanto a qualidade do modelo soffeu piora como pode ser observado pelas estatisticas do
refinamento

na Tabela 4.8. Atraves de uma analise optica mais detalhada dos cristais, foram

visiveis pequenas trincas, mas os dados cristalognmcos apresentaram boa qualidade como pode
ser observado na Tabela 4.7.
Refinamento por dinfunica molecular de resfriamento lento foi tentado, nao apresentando
resultados satisfatorios. 0 modelo atual apresenta urn fator R muito elevado ( 27,4 % no intervalo
de 8,0 a 2,4 A). A analise nao mostrou nenhum pica de densidade eletronica no sitio de ligayao
do composto fosfonato. Neste estagio do refinamento nao se po de afirmar com certeza que

0

composto fosfonato nao se ligou it. proteina, pois mapas de Fourier diferenya em estruturas
distantes da correta podem

000

ser conclusivos. Novas tentativas de refinamento foram feitas sem

sucesso satisfat6rios com convergencia

para modelos mats aceitaveis. As estatisticas do

refinamento podem ser vistas na Tabela 4.8.

A forma cristalina I tern demonstrado

os resultados

mats satisfat6rios

para os

experimentos de difusao, apesar de apresentar a maior dificuldade em manipulayao, pois a
transferencia da condiyao de cristalizayao em alta concentrayao de sulfato de am6nia (2,4 M )
para soluyoes em PEG e livres do ion sulfato

e bastante

dificil. 0 processo de transferenc:

descrito por Schreuder et al. ( 1988 ) foi utilizado. Varios cristais nao resistiram mas a,
sobreviveram apesar de apresentar trincas. Durante a transferencia ficou claro a dependencia com
o pH, ou seja, os cristais deviam ser transferidos para soluyoes com exatamente

0

mesmo pH no

qual foram crescidos.
Os cristais foram transferidos da condiyao de cristalizayao para uma got a contendo
mesmo tampao, substituindo

0

sulfato de am6nia por 44% PEG 6000 ( p/v) mais 100 mM de

sulfato de amania. Esta transferencia inicial

e feita para

tampao sem remover

que fatalmente destruiria

0

sulfato do sirio ativo,

0

que

0

cristal possa passar para
0

0

novo

cristal. A concentrayao

de PEG pode ser ajustada para cada caso mas deve ser em torno de 44% p/v pois esta
concentrayao

0

e

a

de PEG que apresenta a mesma pressao de vapor que a de 2,4 M de sulfato de

amania, equilibrando desta forma a quantidade de agua existente no cristal. Diferenyas nestas
pressoes podem resultar em possiveis trincas ou mesmo a destruiyao do cristal. Varios cristais
foram transferidos e

0

processo de otimizayao da condiyao destruiu muitos destes. Em alguns

casos, depois de otimizada a condiyao com cristais pequenos,

0

processo de transferencia nao

apresentava os mesmos resultados para cristais maiores, crescidos na mesma condiyao dos cristais
menores.
Para os cristais que resistiram it transferencia de soluyao descrita no item 1, expen,l." ..•.
visando substituir

0

su1fato de amania pelo inibidor foram feitos em passos, diminuindo a

concentrayao do sulfato de amania e aumentando a concentrayao do inibidor. Em muitos casos
o intervalo entre cada passo foi importante para a estabilidade do cristal. Cristais que resistiram
a troca de inibidor foram usados para coleta de dados. No entanto,

0

limite maximo de resoluyao

em alguns casos diminuiu bastante, sendo no maximo ao redor de 3,0

A,

resultando em imagens

nao processaveis devido it mudanya no padrao de espalhamento, provavelmente afetando a

integridade dos cristais Experimentos de difusao mais rapidos produziram boa qualidade de
difrac;ao, bons dados mas apos sua amilise mostraram a presenc;a do ion sulfato no sitio de ligac;ao
do fosfato, nao indicando nenhuma densidade eletronica que pudesse justificar a presenc;a do
inibidor, mesmo que parcial. Isto pode ser devido ao intervalo reduzido do experimento de
difusao.
A troca de inibidores durante

0

experimento de difusao deve ser mais lenta, provavelmente

devido ao ion sulfato apresentar uma constante de afinidade, no cristal, aparentemente aumentada.
Isto talvez se deva as barreiras das mudanc;as conformacionais dentro do cristal para que possa
permitir a saida do ion sulfato e a entrada do inibidor, que provavelmente devem ter suas cineticas
diminuidas. 0 decrescimo da concentrac;ao do ion sulfato para niveis abaixo da constante de
inibic;ao deve ser observado. No entanto deve-se levar em conta que a constante de inibic;ao na
forma cristalina pode ser menor que a observada em soluc;ao, a qual pode estar relacionada com
as observac;oes feitas acima. Tambem

0

tempo de difusao deve ser ajustado experimentalmente

para se certificar que a troca tenha ocorrido.

Este projeto teve inicio em 1984 com a cristalizac;ao da triosefosfato isomerase de T
hmcei ( Wierenga et. aI., 1984 ) Anteriormente

0

grupo do Dr. Fred Opperdoes fez estudos para

identificaC;ao dos processo metabolicos mais importantes do tripanossomo.

A estrutura foi

determinada e refinada a alta resoluC;ao com dados coletados em sincrotron ( Wierenga et. aI.,
1991 b ). Neste estagio
Verlinde

0

projeto de desenho de drogas encontrava-se apenas no inicio. Dr.

entao iniciou a modelagem em computador

de urn composto

seletividade e inibiC;aocombinadas, a qual resultou na molt~cula DG-ll
Durante

0

que apresentasse

( Verlinde et. al., 1992a).

mesmo periodo projeto de deterrninaC;ao da estrutura de complexos de inibidores

analogos ao substrato, derivados de fosfatos e fosfonatos, foram feitos como descrito neste
Capitulo, nas seyoes anteriores. Mesmo com urn grande numero de complexos nao so com a TIM
de T bmcei, mas com vanas outras ( levedura, Lolis et. al., 1990; humana, Mande et. aI., 1994;
Bacillus stearothermophilus,

Delboni et. aI., submetido )

0

entendimento de detalhes como a

diferenc;ade afinidade para fosfato e fosfonato ainda nao foi obtido. Varios autores tern estudado
nao somente TIM mas a estrutura em barril que aparece em varias outras proteinas ( Tabela 1.1 ).
Portanto

apesar desta proteina e

0

motivo estrutural ser altamente estudado, a obtenc;ao de

resultados positivos, como a obtencao de inibidores que apresentem a1guma seletividade ainda nao
foi conseguida. Isto mostra como em particular esta proteina nao e a ideal para urn trabalho de
desenvolvimento de droga seletiva. A homologia estrutural e alta
tripeptideo que apresenta diferenca a aproximadamente

19

A

0

que demonstrada no unico

do sitio de ligacao do fosfato. A

grande maioria dos complexos obtidos foram com a volta flexivel na conformacao fechada e a
modelagem tern sido concentrada nesta conformacao da TIM, sendo que apenas a subunidade 2
tern sido usada ja que na subunidade I a volta flexivel encontra-se na conformacao aberta devido
a contatos cristalinos. Muito recentemente a estrutura de urn complexo que apresenta a volta
flexivel na conformacao aberta ( Verlinde et. al., 1992b ) possibilitou novo enfoque na
modelagem de inibidores ( Capitulo 5 desta tese ). Portanto apesar de ter-se urn grande numero
de complexos

0

entendimento dos modos de ligacao e das caracteristicas do sitio ativo ai~,J, ~~"

estao completamente entendidas. Novos complexos com diferentes compostos, sinte,
partir de informacoes de analise dos complexos ja obtidos sao extremamente necessano~

1' •.••••• _

progredir em direyao ao entendimento das interay5es no sitio ativo para poder aumentar portanto
a constante de afinidade, antes mesmo de obter seletividade.
Os resultados apresentados aqui fazem parte deste amplo projeto que encontrou suas
dificuldades apos a determinacao da estrutura tridimensional da TIM de T. brucei, a qual foi
conseguida com bast ante facilidade, com apenas 4 mg de proteina extraidas diretamente de T.

brucei ( Wierenga et al., 1984 ). As dificuldades surgidas com a proteina expressa em grandes
quantidades, apesar de produzir quantidades expressivas em 1 litro de cultura ( de 70 a 100 mg )
estiveram concentradas na obtencao de cristais que pudessem difratar a alt?

~,,~~l.

estudo de complexos com inibidores. 0 problema da idade da proteina foi
deste projeto ate

0

momento. Este problema foi resolvido com os experimenw::.

sendo realizados imediatamente antes da cristalizacao. A conclusao sobre

0

u •.• I;;Ap, ~.:>,:,av

problema que nos

chamamos de envelhecimento custou longos meses de trabalhos e tres anos ao grupo do Dr. Wim
Hol para voltar a conseguir cristais com qualidades de difracao alem de 2,0

A de resolucao.

Como os resultados apresentados anteriormente, muitos complexos foram conseguidos
sendo que alguns descritos nao obtiveram sucesso. Dentre os complexos obtidos muitos
introduziram informacoes que pudessem viabilizar

0

p?',

estagio seguinte do projeto de deserulL

racional de drogas. Todos os inibidores estudados se ligam ao sitio do fosfato mas nao se
estendem em direCao ao sitio de seletividade. Nenhum dos complexos pode introduzir novas
informacoes para entao se desenvolver novos compostos, atraves de analises das estruturas ou
atraves do uso de programas como

0

LUDI (Bbhm, 1992) que podem ser utilizados no modo

LINK, no qual diferentes compostos ajustados em sitios proximos sao ligados por fragmentos

para gerar compostos maiores que possam ser posteriormente
complexos obtidos ate

0

sintetizados

Tambem todos os

momenta sac muito similares ao substrato, sendo derivados de grupos

fosfatos ou fosfonatos, que nao sac ideais para suportar modifica~6es quimicas para estende-Ios
ao sitio seletivo. Novas buscas de compostos alternativos devem ser realizadas para impulsionar
o projeto em dire~6es mais otimistas.
A grande contribui~ao introduzida neste projeto foi a retomada com a obten~ao de cristais
de TIM de T bmcei expressa em grandes quantidades em E coli, com boa qualidade de difra~ao

A

ate abaixo de 2,0

de resolu~ao, podendo assim permitir a continua~ao do trabalho de

complexos e testes com possiveis inibidores modelados. Apesar de ter sido tentato a obten~ao de
complexos com possiveis inibidores ( apesar de apresentarem pobre constante de inibi~ao ) nao
foi possive! observar

nenhum resultado positivo. Tambem contribui~ao importante

foi a

reprodutibilidade das transferencias de cristais de solu~6es completamente diferentes ( sulfato de
amonia para PEG) a qual permite a difusao de inibidores sem a presen~a do inibidor competitivo
natural,

0

ion sulfato. A grande vantagem introduzida foi a facilidade da obte~ao de cristais. Em

uma semana pode-se expressar a proteina, purificar e cristalizar. Em no maximo urn mes, devido
ao alto rendimento da expressao, centena ou ate milhares de cristais podem ser obtidos. Isto e
necessario para urn projeto que visa a constante uso de cristais para os experimentos de difusao
de novos inibidores.

o tempo

de treinamento no grupo do Dr. Wim Hol, portanto, nao foi suficiente para

obten~ao de urn complexo Apesar dos resultados cientificos publicaveis nao terem sido obtidos,
os resultados observados durante todo

0

processo foram, de forma apreciavel, parte da trajet6ria

da forma~ao cientifica do autor deste trabalho.

o projeto,

que agora encontra-se em fase de produzir resultados publicaveis, esta, no

momento, sendo conduzido por urn aluno de doutorado, Brad Bernstein, no grupo do Dr. Wim
Hol,

0

qual muito provavelmente deve obter resultados a curto prazo, com novos complexos que

possam introduzir novas informa~6es dentro do projeto de desenho racional de drogas para a
doenya do sono.

Capitulo 5
Desenho Racional de Drogas contra a Doen~a do
80no: Procura por Novos Inibidores da TIM de T.
brucei, na Conforma~ao Aberta da Estrutura em
Volta Flexivel

A bioquimica dos processos biol6gicos tern sido

0

alvo principal da cristalografia de

proteinas. Com a elucida<;:aoda estrutura tridimensional de proteinas, os processos bioquimicos
podem ser interpretados muitas vezes com

0

auxilio de outros resultados vindos de outras

tecnicas ou mesmo fomecidos pela cristalografia atraves de complexos da proteina com amilogos
dos substratos.
Mecanismos de muitas doen<;:aspuderam ser entendidos atraves da determina<;:ao da
estrutura de proteinas a elas relacionadas. Estas informa<;:oesestruturais acumuladas nas ultimas
decadasm marca

0

inicio para uma meta inteiramente nova:

0

desenho racional de drogas baseado

na estrutura tridimensional de proteinas. Este campo e atualmente bastante popular, tendo sido
assunto de urn livro por urn dos maiores cristal6grafos de proteinas, Dr. M. Perutz ( Perutz,
1992) como tambem vanas revisoes (White e Blundell, 1994, Verlinde e Hol, 1994, Greer et aI.,
1994 )
No caso do desenho racional de drogas baseado em estruturas macromoleculares,

0

passo

mais dificil encontra-se em achar uma molecula pequena que seja inibidora da proteina usada
como alvo. Este inibidor e chamado de guia ( "lead" ) por apresentar algumas propriedades
desejadas de uma eventual droga mas ainda bastante distante. Uma otimiza<;:aodo composto guia
e subsequentemente

requerida para prover a molecula inicial com suficiente grau de afinidade,

seletividade, baixa toxidade, disponibilidade biol6gica, estabilidade, solubilidade e mais alguns
outros fatores importantes para uma droga.
Na busca do composto guia duas tecnicas estao sendo aprimoradas rapidamente. A
primeira delas usa imensos coqueteis de bibliotecas moleculares em solu<;:ao.Atraves de ensaios
enzimaticos destes coqueteis consegue-se isolar a pequena molecula mais ativa que pode entao
ser melhorada

quanto as suas propriedades.

Este processo e totalmente independente

do

conhecimento da estrutura tridimensional da proteina.
A segunda tecnica e totalmente baseada na estrutura tridimensional da proteina de
interesse. Inicia-se a partir da estrutura tridimensional da proteina e por observa<;:ao direta ou
atraves do uso de sofisticados programas computacionais tenta-se projetar 'ab initio' inibidores
da proteina de interesse.
Entre os programas disponiveis encontra-se

0

LUDI (Bohm,

1992) que descreve

0

sitio

ativo da proteina de interesse em termos de do adores e aceitadores de liga<;:oesde hidrogenio e
superficies hidrof6bicas. Estas descri<;:oesSaDentao comparadas com as descri<;:oesdas moleculas
pequenas contidas em bancos de dados no intuito de encontrar moleculas que apresentem a maior

similaridade da descri~ao do sitio de interesse da proteina. A pontua~ao para cad a molecula do
banco de dados basicamente usa 0 numero de intera~oes favoraveis, ou seja, 0 numero de
descri~oes que sac favoraveis entre a molecula pequena do banco de dados e a da proteina.
Descriyoes aqui representam toda a estrutura do sitio ativo, seus grupos funcionais capazes de
participar em liga~oes de hidrogenio como doadores e aceitadores e interayoes hidrofobicas, assim
como gropos funcionais dos compostos pertencentes aos bancos de dados de pequenas moleculas.
Este processo de pontuayao ainda apresenta algumas desvantagens pois para

0

caso deste

programa, nao existe penaliza~oes para descri~oes nao satisfeitas pela proteina, como urn
aceitador ou doador de liga~ao de hidrogenio sem urn par na molecula encontrada pelo programa.
Outro programa, que ja apresentou resultados positivos para algumas proteinas ( Shoichet

et aI., 1993 , para uma revisao Kuntz, 1992 ), e

0

DOCK ( Shoichet et aI., 1992 ). 0 primeiro

passo do programa DOCK e essencialmente urn encaixe entre a molecula pequena e a protein"
baseado na complementariedade esterica. 0 programa primeiramente calcula a superficie d.
de interesse e depois atraves de uma busca em bancos de dados tenta encontrar a molecula que
melhor se encaixa no sitio da proteina. A pontua~ao para este programa e feita baseado na
complementariedade esterica assim como na intera~ao eletrostatica da molecula com a proteina.

o

proximo pas so e a otimiza~ao do composto guia obtido. Aqui

estrutura da proteina de interesse em complexo com
Em varios laboratorios

0

no mundo esta estrategia

0

conhecimento da

composto guia e de grande importancia.
tern sido seguida mostrando

ganhos

significativos em afinidade do ligante para a proteina de interesse, apesar de muitos resultados nao
serem reportados por industrias farmaceuticas por raz5es estrategicas. A chave para

0 swp<;<;n

deste trabalho e a integra~ao de varias disciplinas no chamado "cicio do desenho
drogas" que foi descrito peia primeira vez por Hol (Hol, 1986 ) e que pode ser visto
5.1.

Biologia molecular, farmacologia,

Tiel..

_

quimica medica, biologia estrutural e modelagem

molecular tern que trabalhar em perfeita harmonia para chegar as moleculas pequenas que podem
contribuir para

0

controle de doenyas infecciosas, do cancer, ou de problemas par mutay5es que

levem ao mal funcionamento de urn processo biologico.
Tambem

e obvio que moleculas que se ligam muito bem as proteinas alvo nao

necessariamente pod em ser desenvolvidas em drogas efetivas e seguras As drogas nao somente
tern que atingir a molecula de interesse no organismo, como tambem devem atravessar r''';+~'
vezes varias membranas, nao podem ser rapidamente digeridas ou processadas pelo organIsm,
humano, nao podem apresentar muitos efeitos colaterais, devem ser sintetizadas facilmente com
grande pureza e em larga quanti dade, nao podem ser transformadas em compostos inocuos pelo

3-D Structure of complex
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target protein .• new compound

Computer graphics and '1_
theoretical calculations

(

n
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target protein structures
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(' Testing pharmacological

')

d)
If promising

1

Clinical trials

Existem varios tipos de doenyas as quais devem ser abordadas com procedimentos
particulares no desenho racional de drogas. Existem as doenyas causadas por organismos
invasores do organismo humano como no caso bastante conhecido das doenyas tropicais
( malaria, doenya do sono, doenya de Chagas, leshimaniose entre outras ) que atingem milh6es
de pessoas e animais em todos os paises tropicais, em alguns casos atingindo os paises que se
encontram fora desta regiao geognifica devido
trasnfusao

de sangue contaminado

a transmissao

( Eleventh

por outros meios como no caso de

Programme

report

of the UNDPlWorld

BanklWHO ).
Para que se possa entao desenvolver uma droga, primeiramente deve-se encontrar 0
processo

bioquimico que se deseja afetar no organismo invasor. Em alguns casos pode-se

encontrar proteinas que sao essenciais para 0 organismo invasor e que 0 organismo invadido nao
apresente uma proteina hom610ga. Neste caso 0 desenho racional da droga toma-se em principio
mais simples. No caso do processo bioquimico a ser atacado ser tambem encontrado
organismo

no

invadido 0 problema se complica pois neste caso e necessario que 0 ataque do

organismo causador da doenya seja feito atraves de uma droga que apresente seletividade a ponto
de afetar apenas a bioquimica deste organismo, deixando a bioquimica do hospedeiro inalterada
ou apenas levemente afetada. Desta forma, caso a droga nao seja suficiente para eliminar 0
organismo causador da doenya, pode dar condiy6es para 0 organismo afetado, atraves do sistema
imunol6gico, de reagir a ponto de eliminar 0 organismo causador da doenya. Este
que se tenta seguir no caso da doenya do sono.

e 0 caminho

A doenca do sono e causada por urn pequeno numero de subespecies do protozOlirio
hemoflagelado Trypanosoma brucei,

0

qual e transmitido de hospedeiro para hospedeiro pela

picada da mosca tse-tse. De acordo com a OrganizaCao Mundial da Saude ( OMS) 50 milhoes
de pessoas encontram-se em risco de serem contaminadas na Africa, sendo que ao redor de
15.000-20.000

casos SaD reportados por ano, mas

200.000-300.000

0

numero real deve chegar ao redor de

por ano. A doenca do sono e responsavel por dezenas de milhares de mortes

anualmente (Eleventh Programme report of the UNDPIWorld BanklWHO).
No estagio inicial da doenca

0

tripanossomo vive livremente no sangue do hospedeiro e

no ultimo est agio ultrapassa a barreira sanguinea do cerebro, resultando em coma e, se nao
tratado, na morte.
As drogas utilizadas atualmente estao muito longe de serem perfeitas. Muitas destas
apresentam aIta toxidade e tern numerosos efeitos colaterais. Pantamidina e suramina SaDsomente
uteis nos estagios iniciais da infecCao ( Eleventh Programme report of the T p..
BanklWHO ). Melarsoprol e usada no estagio mais avancado mas exibe efeitos

TT'

COt

podem ser fatais. A mais recente droga introduzida, eflornitina, apresenta tambem problemas

\1)

sendo menos efetiva contra a forma mais virulenta do parasita, que e a rhodesiense, (ii) resistencia
ja foi report ad a e (iii)

0

tratamento requer a administracao intra venosa de quantidades altas e

paciente deve estar sob cuidados hospitalares.

E clara

0

a necessidade de drogas mais eficientes e

seguras.

o tripanossomo

exibe van as caracteristicas nao usuais que podem ser exploradas do ponto

de vista do desenho de drogas. T. brllcei possui uma organela chamada glicoss"~e Borst, 1977 ) na qual ficam confinadas as enzimas da glic6lise. Nest;
glic6lise e a forma do tripanossoma que se encontra no sangue possui

Uiu •• <••• \ ••••.• __

.;;;

50 vezes maior que as taxas apresentadas nos eritr6citos humanos (Wang, 1984, Figura 1.1 ). Foi
demostrado que bloqueando a glic6lise do parasita resulta em morte tanto in vitro ( Clarkson e
Brohn, 1976 ) como in vivo ( Opperdoes e Borst, 1977).
Outra especie de tripanossomo,

como T. crllzi e a especie pr6xima, a Leishmania

mexicana, SaDresponsaveis por outras doenyas tropicais. T. cruzi

e 0 agente

causador da doenya

de Chagas, 10% dos casos sendo fatais, geralmente como resultado de falhas cardiacas e
inflamayao severa do trato intestinal ( Mengel e Rossi, 1992 ). Esta doenya afeta lOa 20 milhoes
de pessoas e encontra-se principalmente distribuida na America Central e do SuI, mas casos
foram reportados

em Maryland nos Estados Unidos (Kirchhoff,

1983 ). Nao existe atualmente nenhuma droga disponivel para

0

1993, M, .l,ford,

tratamento

da doenya (Eleventh Programme report of the UNDPIWorld BanklWHO).

OL' "''''
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As vanas especies de leishmania que pertencem tambem a classe tripanosomatidae

causa

varias formas de leishmaniases/ A Organiza¥ao Mundial da Saude estima que 461 milhoes de
pessoas em todo
encontram.se

1

mundo estao em risco de serem contaminadas

e 23 milhoes de pessoas

infectadas + Eleventh Programme report of the UNDP0World BankIWHO,/

A

forma mais comun e aL/ rlCoiese3 Este parasita encontra.se distribuido na grande maioria dos
paises sul.americanos- parte da America Central e no sui dos Estados Unidos/
Ainda que a3ispDo e T3 rlCoiese

saD menos dependentes da glic7lise para a gera¥ao de

energia do que +T hspilo . Brener- 2:84 ,- e esperado que a perturba¥ao de urn processo
bioquimico tao vital como este-

1

organismo- que vive num meio hostil- nao consigua sobreviver

as constantes rea¥oes do sistema imunol7gico/ Portanto- as enzimas glicoliticas neste organismos
podem ser urn alvo promissor para
Esfor¥os para

1

1

desenho de drogas/

desenvolvimento de grupos de pesquisas em desenho racional de drogas

em paises em desenvolvimento

como

1

Brasil e os paises da America Latina e de extrema

importancia pois estas doen¥as afetam principalmente estes paises que saD na grande maioria
pobres- os quais saD de certa forma ignorados pelas grandes industrias farmaceuticas/

Como descrito no Capitulo 5 vanos complexos da TIM de +T hyAilo foram obtidos
+ 3.fosfoglicerato-

4.fosfoglicerato-

fosfato- 3.+N.formil.n.hidroxiamino
encontra.se

glicerol.4.fosfato,etil.fosfonato

4 fosfonopropionato-

mono hidrogenio

, no qual a estrutura

em volta flexivel

na conforma¥ao fechada/ Esta conforma¥ao foi utilizada e ainda encontra.se em

analise pelo Dr/ C/ Verlinde na modelagem de compostos guia atraves da analise do sitio ativo
e suas redondezas na procura de urn composto que se estenda desde

1

sitio ativo ate a regiao que

apresenta diferen¥as possiveis de serem usadas como sitio seletivo entre a TIM humana e de +T

hspilo3 Esta regiao encontra.se ao redor de 26 E do sitio de liga¥ao do fosfato- formado pelos
residuos Ala 211- Tyr 212 e Tyr 213 que saD His.Val.Phe na enzima humana + Mande l~ ep31
2::5 ,/ Como resultado de tal modelagem

1

composto DG.ll

+Figura 5/5 , foi proposto-

1

qual

foi descrito no Capitulo 5 e parte deste composto ja foi sintetizada e medidas da constante de
inibi¥o assim como experimentos de difusao foram realizados + Capitulo 5 desta tese ,/ Tambem
uma busca atraves do bando de dados de moleculas pequenas foi feita utilizando
LUDI +Bohm- 2::3 ,

1

1

programa

qual nao fomeceu nenhum resultado satisfat7rio +comunica¥ao pessoal

com Dr. C. Verlinde ). Atualmente

0

grupo do Dr. Hol esta em estreita colabora~ao com

0

grupo

do Dr. M. Kahn, tambem na Universidade de Washington, em Seattle, na busca de novos
compostos que venham a ser inibidores da conforma~ao fechada da estrutura em volta flexivel.
Com a determina~ao da estrutura tridimensional do complexo da TIM de T. brucei com
o composto N-hidroxi-fosfono-butanamida

( Verlinde et al., 1992b ) abriu-se urn novo ponto de

amilise para a modelagem de compostos inibidores desta enzima. Este composto e urn ( e em
alguns casos dois ) atomo de carbona mais longo que os compostos discutidos no capitulo 4
( Figura 4.3 ) e se liga

a conforma~ao

aberta da estrutura em volta flexivel ( Verlinde et al.,

1992b ). Desta forma e possivel analisar a estrutura em volta flexivel na conforma~ao aberta para
a modelagem de compostos que venham a se estender ate

0

shio seletivo da TIM de T. brucei

( Mande et al., 1994 ) usando como base a estrutura deste complexo determinada por Verlinde
et al. ( 1992b ).
Portanto,

em vistas dos resultados ja reportados

do sucesso d· ,.

Shoichet et aI., 1993 ), decidiu-se pela utiliza~ao deste programa na bused \..~..o •.•••.
~J

':IU~

possam servir como guia para futuros testes de inibi~ao e possiveis modifica~oes que venham a
direcionar

0

composto para apresentar uma seletividade de afinidade

Aqui sera descrito a metodologia utilizada para

0

a TIM

de T. brucei.

encaixe de moleculas atraves do

programa DOCK ( Shoichet et al., 1992 ). Este programa e dividido em partes. Primeiramente
determina-se

descriyoes geometricas das reentrancias e protuberancias na superficie tanto da

molecula receptora quanta da molecula que sera ligada. Estas descriyoes geometricas sac
utilizadas para guiar a busca de orientayoes no espayo, sendo que

0

e encaixar

objetivo

protuberancia de uma molecula em uma reentrancia de outra. 0 programa olha pc
de esferas da primeira molecula que tern a mesma distancia interna, denu

v

uma
....+n

__

tolerancia, entre seus centros e os centros dos conjuntos de esferas da segunda molecula. C
se aos conjuntos que obedecem esta distancia de coincidencia ( "match" ) . Estas coincidenCla.
( "matches" ) sac entao usadas para definir matrizes de rotayao e translayao que entao levam a
segunda molecula na regiao complementar da primeira. Vma vez encontrada uma orientayao esta
e submetida a urn exame preliminar rapido das complementariedades

baseado-se na simples

analise dos contatos entre a molecula receptora e a molecula que e ligada. Tambem uma analise

das intera¥oes eletrostaticas e feita entre as duas moleculas/ Estas duas analises definem uma
pontua¥ao para

4

encaixe de cada molecula no receptor/ Orienta¥oes que colocam partes da

molecula sobre regiOes definidas como sendo do receptor sao descartadas/ As configura¥oes que
passam pelo filtro baseado no volume e que possuem bons contatos e boa intera¥ao eletrostatica
sao mantidas para futuras analises/

•

receptor e descrito geometricamente

por esferas complement ares as reentrancias e

protuberancias da superficie molecular- gerando portando uma imagem negativa da superficie do
receptor/ Os centros destas esferas podem ser pensados como pseudo.atomos/
como uma malha irregular para mapear

1

Eles sao usados

ligante no sitio de liga¥ao/ As esferas que definem a

superficie do receptor sao de diferentes tamanhos e algumas se superpoem/ Estas moleculas que
se superpoem

sao agrupadas em urn conjunto + 'cluster'

normalmente tern dezenas de conjuntos + 'clusters'

,/ A superficie de urn receptor

,- cada urn dos quais definem urn potencial

sitio de intera¥ao/ As moleculas ligantes sao descritas da mesma forma sendo que os centros
encontram.se localizados dentro da superficie/ Estas esferas sao geradas pelo programa SPHGEN
+ Kuntz l~ eB312:93 , que usa a superficie da proteina gerada pelo programa MS + Connolly2:94 ,/
Os centros das esferas podem ser especificados pelo programa para serem localizados
dentro da superficie- quando
e feito para

1

1

calculo e feito para

receptor/ Tambem

1

1

ligante e fora da superficie- quando

1

calculo

usuario pode especificar urn subgrupo de pontos da superficie

ou todos os pontos- pode colocar limites para evitar gerar esferas muito grandes- esferas muito
proximas e urn limite minimo para

o problema

1

raio das esferas/

do encaixe pode ser colocado como urn problema grafico teorico/ Se urn

ligante tern Nt descri¥

+descri¥ao aqui e malha de complementariedade

pela superficie obtida segundo descrito na ¥

do sitio alvo- definido

anterior, e 1 receptor No entao

1

numero de nos

no grafico de encaixe D e NtxN`2 Uma aresta exite entre dois vertices compostos por descri¥oes

IFS C

<`DagOfWI2A(A
FOFfWevAAAGE
K
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(NJi ,(Nr)i e (N1)j ,(Nr)j ( onde i e j SaDdescriy5es do ligante e receptor)
quando a distancia
complementayao

Nt (i,j)

e

minima entre

do ligante e do receptor,

a mesma que a Nr (i,j), dentro de alguma tolerancia. Uma
0

ligante e

0

receptor ocorre quando exite urn subconjunto do

gnifico D que e completamente conectado por arestas e que tern ao rnenos quatro vertices ( e
portanto seis arestas ) ( Figura 5.2 ).

/

1st Node: a onto
2nd Node: j onto
3rd Node: f onto
4th Node: 9 onto

A
J. if aj-AJ < tolerance
F. if af-AF. jf-JF < tolerance
G. if ag-AG. jg-JG. fg-FG < tolerance

Figura 5.2 - Distancia intema de complementa',:ao. Distancias intemas do ligante e do receptor sao comparadas. Se a
distancia intema nao coincide em urn dado vertice. a arvore de procura e interrompida neste vertice.

Quatro vertices devern ser especificados no minimo para determinar urna matriz de
rotayao e translayao que preserve informayoes quirais do composto a ser orientado no sitio alvo.

E fisicamente irnpossivel complementar,

simultaneamente, a maioria das caracteristicas do ligante

e do receptor, ou seja, D e esparsarnente conectado,

0

qual guia

0

metodo de busca para cortes

no espayO de orientayoes. Isto quer dizer que urn gnifico que falha no exame da distancia em M
vertices,ou seja, que nao se encontra completamente conectado devido a adiyao de M vertices,
falharciem todos os numeros maiores que M, portanto a busca pode ser interrompida em M
procedimento reduz drasticamente

0

J=:' <;t("

numero de vertices necesscirios a ser considerados. 0 \.

de busca tambern e reduzido atraves da ponderayao de interayoes de longo alcance mais que

a.

de curto alcance, ou seja, informayoes locais.
Para controlar a busca do espayo de orientayoes, organiza-se as esferas do receptor
baseando-se na distancia interna entre pares de centro de esferas. lnicia-se com cada centro de

esfera- todos os outros centros de esfera dentro do conjunto SaDordenados em camadas baseados
nas suas distancias ao centro da esfera inicial/ Todas as distancias dentro de urn certo intervalo
sao agrupadas numa mesma camada/ Estas camadas SaDpassiveis de ajuste pelo usuario/ Quanto
maior

1

intervalo- maior

1

numero de pontos dentro deste e menor

1

numero de intervalos/ Estes

intervalos SaDcontruidos para cada esfera receptora/
As camadas para

1

ligante SaD feitas da mesma forma/ As camadas do ligante e do

receptor para cada par de pontos iniciais sao comparadas baseando.se nos intervalos de distancias
dos pontos dentro delas/ Somente aqueles pontos nas camadas com interval os similares serao
usadas para gerar
representando

1

gratico/ As primeiras N.l camadas de receptores e ligantes + aquelas

as distancias mais longas , que coincidem dentro de uma certa tolerancia SaD

usadas para gerar

1

gnilico/ Caracteristicas de uma determinada camada SaDtestadas em apenas

urn est agio na gera¥ao do gratico< entao- a caracteristica da segunda camada sempre forneceni
o terceiro no em urn gratico-

1

par original de pontos definindo

1

primeiro par de nos/ Todos os

centros SaDfinalmente testados como pontos iniciais e todos os centros dentro de uma camada
de mais longa distancia SaDtestadas na gera¥ao do gratico de distancias que coincidem/
Por causa do metodo da mais longa distancia descrito acima- nem todas as camadas SaD
testadas e portanto

1

metodo nao e exaustivo/ Com

1

cuidado deste metodo- no entanto-

1

processo e independente do caminho/ 1 numero de pontos em cada camada determina quantas
compara¥oes serao testadas/ Em geral- quanto maior a camada maior

1

numero de orienta¥oes

geradas/ A extensao da busca encontra.se sob controle do usuano/
A constru¥ao do gratico e feita por algoritmos que podem ser escolhidos entre tres que
SaD; 'Fan'- 'Cat)s cradle' e centro de massa os quais SaDdescritos no artigo que apresenta
programa DOCK + Shoichet l~ eB312::3 ,- que nao e

1

1

objetivo deste trabalho/

A versao mais recente do programa DOCK + versao 4/6 , apresenta dois tipos de
pontua·es;

pontua¥o de contatos e energia de intera¥oes eletrostaticas ou energia de mecanica

molecular/ Inicialmente

1

prograrna apresentava apenas a pontua¥ao por contato- nas versoes ate

6242A introdu¥ao da pontua¥ao por intera¥oes eletrostaticas +que foi implementada a partir da

versao 4/1 , permite uma analise mais ampla dos resultados/ Pelo fato dos dois sistemas de
pontua¥ao nao apresentarem as mesmas unidades nao e possivel obter urn resultado atraves de

uma pontua~ao combinada entre as duas. 0 programa apresenta duas listas com as melhores
pontua~oes de contato e de intera~ao eletrostatica. Nem todos os compostos apresentados numa
lista estao presentes na outra. Mas

0

que pode ser observado e que muitos que apresentam boa

pontua~ao por contato tambem apresentam boa pontua~ao por intera~ao eletrostatica mostrando
talvez que os dois tipos de pontua~ao sao complementares. A analise dos resultados e deixada ao
usuario

que entao toma as decisoes. Isto faz do programa urn processo nao totalmente

automatico, permitindo para

0

usuario ainda exercitar seu born senso na decisao dos passos

seguintes.
Enquanto cada uma das op~oes para

0

calculo da malha faz uso de uma rede cubica, ha

diferen~as nos detalhes de implementa~ao. A malha de contatos e automaticamente construida
para envolver os atomos incluidos, os quais podem ser parte ou todo
eletrostatica envolve urn volume cubico,

0

qual, devido

a natureza

0

receptor. A malha

dos calculos, deveria incluir

a molecula inteira do receptor.

o volume envolvido

pela malha do campo de for~as pode ter diferentes extensoes em x,

y e z. Todo os atomos do receptor sao incluidos nos calculos estando ou nao dentro da malha
definida pelo volume em analise. A malha do campo de for~a pode ser posicionada ou pela
especifica~ao direta de suas coordenadas ou pela centragem dentro de urn aglomerado de esferas;
desta forma pode-se definir uma caixa que eficientemente envolve

0

espayO que provavelmente

sera ocupado pela molecula a ser posicionada.

A pontuayao por contato baseia-se no contato entre os atomos do ligante e da estrutura
receptora.

0 programa DISTMAP ( Shoichet et aI., 1991, 1992 ) produz uma malha para a

analise da pontuayaO do posicionamento por contatos. 0 usuario especifica a resolw;ao, dois
limites de contato proximo ( contatos proximos - "close contacts" - para receptores polares e
apolares ) e uma distancia de corte para definir

0

intervalo de contatos relativo aos pares. Para

cada atomo do receptor dentro do intervalo de contato, a soma em urn ponto da malha e
aumentada de uma unidade, a menos que urn limite de contato proximo seja violado, neste caso
sendo entao adicionado urn numero negativo. Hidrogenios nao SaDincluidos nos calculos.
Os parametros de entrada para este programa SaDdistancia minima para atomos proximos,
polares e nao-polares. Pontos da malha mais proximos do que a distancia limite de qualquer

nitrogenio ou oxigenio recebem pontua9ao negativa para

0

caso polar. Pontos da malha mais

pr6ximos do que a distancia limite de qualquer atomo que nao seja nitrogenio, oxigenio,
hidrogeruo ou deuteno recebem pontua9ao negativa para

0

caso nao-polar. Distancia limite para

contatos "bons" e numero de pontos da malha por Angstrom sao outros parametros de entrada

A analise da pontua9ao das intera90es eletrostaticas se faz atraves da energia de intera9ao
eletrostatica baseada no potencial calculado pelo programa Delphi ( Klapper et aI., 1986, Gilson
etal., 1987).0

program Delphi usa urn algoritmo de diferen9as finitas para resolver a equa~ao

de Poisson-Boltzmann. Os autores do programa acreditam que

0

potencial eletrostatico resultante

e mais realistico do que aquele de campos de for9a padrao ( Fersht e Sternberg,

1989 ).

Dieletricos externos e internos de diferentes magnitudes, for9a ionica diferente de zero e efeitos
de exclusao ionica podem ser modelados ( Klapper et aI., 1986, Gilson et al., 1987 ). 0 potencial
e calculado na ausencia do ligante.

o

programa CHEMIGRID ( Meng et al., 1992 ) produz os valores para

0

calculo da

pontua9ao do campo de for9a. Estas pontua90es, ou energia de intera9ao de mecanica molecular,
sao calculados como uma soma de componentes de van der Waals:
E
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onde cada termo e uma soma dupla sobre os atomos do ligante i e os atomos do receptor j,

~j

e BijsaD os parametros de repulsao e atra9ao de van der Waals, rij e a distancia entre os atomos
i ej, 'Ii e qj sao as cargas pontuais dos atomos i ej, D e a fun9ao dieletrica, e 332,0 e urn fator

que converte a energia eletrostatica em quilocalorias por mol. A equa9ao (5. 1) contem

0

termo

"intermolecular" presente na fun9ao de mecamca molecular do programa AMBER ( Weiner et aI.,
1984 ), exceto por urn termo explicito de liga9ao de hidrogenio. Os autores do programa
assumem que a energia das liga90es de hidrogenio pode ser abrangida pelo termo eletrostatico.
Pontua9ao baseada na malha pode ser completada eficientemente quando os termos do
ligante e do receptor sao separados nos caIculos das fun90es. Isto e geralmente verdade para a

parte eletrostatica de uma fun~ao potencial. Para os termos de van der Waals,

e necessario

0

usa

de uma aproxima~ao geometrica media ( Pattabiraman et aI., 1985, Hagler et aI., 1977 ):

onde os parametros

para urn atomo saD calculados a partir do raio de van der Waals, R, e a

profundidade do po~o,
A

E,

de acordo com:

e(2.R)12

=

B

e

=

2.e(2.R)6

Por esta aproxima~ao a equa9ao (5, 1) torna-se:
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Tres valores saD estocados para cada ponto k da malha, cada urn sendo uma soma sobre
os Momos do receptor que se encontram dentro de urn limite estipulado pelo usuario:
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Estes valores, com ou sem interpola9ao,

podem ser multipb~,_,

apropriados do ligante para dar a energia de intera9ao,
as parametros de entradas para

0

programa CHEMIGRID ( Meng et al., 1992 ) incluem

resoluyao da malha, localiza9ao e dimens5es, a forma da fun9ao dieletrica ( constante ou
dependente da distancia ), fator de escala para fun9ao dieIetrica, distancia limite para intera9ao
para atomos nao ligados, Dois arquivos de parametros saD lidos durante a execuyao do programa:
uma tabeia contendo as cargas para cada tipo de interayao de van der Waals plln, ~

c

.J

cada urn dos 20 aminoacidos padr5es e uma tabela contendo A 12 e E
interayao de van der Waals,

Nesta seyao serao apresentados todos os parametros usados na busca efetuada para

0

modeio da TIM de T brucei com a estrutura em volta flexivel na conformayao aberta ( ~1ra
maiores detalhes desta conformayao veja Capitulos 4 e 6 desta tese )

o

modelo do complexo entre TIM de T hrllcei e

butanamida ( 4PBH, ja discutido no Capitulo 4 ) foi

0

0

inibidor N-hidroxi-4-fosfono-

usado para a busca atraves do programa

DOCK (versao 3.0 - versao disponivel durante a realizac;ao deste trabalho ). Como
das moleculas de agua toma

0

0

tratamento

procedimento bastante complexo, todas as moleculas de agua

assim como a molecula do inibidor foram removidas. Somente a subunidade 2 foi utilizada, pois
apesar do inibidor 4PBH tambem se ligar a subunidade I, esta apresenta a estrutura em volta
flexivel fixa por interac;oes com outras subunidades relacionadas por operac;ao de simetria e
qualquer ajuste devido

a ligac;ao do inibidor

fator de ocupac;ao para

0

nao e observada, alem do inibidor apresentar baixo

sitio da subunidade I. A subunidade 2, livre para se adaptar aos

diferentes tipos de ligantes provavelmente resultou num melhor padrao para a TIM de T hrllcei
complexada com urn inibidor na conformac;ao aberta da estrutura em volta flexivel. 0 modelo foi
refinado por Verlinde et al. ( 1992b ), atingindo urn fator R de 11,5% para
resuluc;ao de 6,0 a 2,84

o inibidor 4PBH

A,

0

intervalo de

com boa geometria.

apresenta uma ampla rede de interac;oes com a proteina: 8 ligac;oes de

hidrogenio diretamente com a proteina e 5 com moleculas de agua. No estudo realizado com

0

programa DOCK deve-se optar por urn sitio da proteina. Sabe-se que as moleculas de agua fazem
parte da estrutura do complexo, mas tambem sabe-se que a distribuic;ao e orientac;ao destas
moleculas de agua muitas vezes dependem do inibidor em questao. Desta forma para este estudo
todas as moleculas de agua foram removidas. Apenas interac;oes entre a proteina e
foram analisadas e

0

0

inibidor

mesmo sitio de ligac;ao do inibidor 4PBH foi utilizado.

Tanto a proteina como

0

inibidor saD usados para

0

caIculo da superficie. Para

no caso a proteina, calcula-se uma imagem negativa, enquanto para

0

0

receptor,

ligante uma imagem positiva

e calculada.
As esferas para

0

receptor saD calculadas usando a superficie molecular descrita por

Richards ( 1977 ) calculada atraves do programa MS ( Connolly, 1983 ). As esferas foram entao
calculadas atraves do programa SPHGEN, usando todos os pontos da superficie molecular, com

raios mclximose rninirnos de 4,0

Ae

1,4 A respectivarnente. 0 programa Ie a superficie molecular

gerada pelo prograrna MS, sendo especificado se as esferas terao seus centros dentro da superficie
(ligante ) ou fora (receptor).
sendo que

0

0 prograrna gerou 28 conjuntos ( "clusters" ) para

sitio da TIM,

0

maior deles continha 56 esferas. Somente este conjunto foi utilizado na procura pelo

banco de dados ja que a inclusao de mais de urn conjunto toma a procura muito lenta e considerase que

0

primeiro conjunto e

0

que melhor representa

0

sitio de liga~ao.

Duas malhas de pontuayoes foram calculadas como descrito nas se~oes anteriores: de
contato e de interayao eletrostatica.

o programa

DISTMAP ( Shoichet et aI., 1991, 1992) foi utilizado para

malha para a pontuayao por contato. DISTMAP

0

calculo da

produz urn arquivo de pontuayoes pre-

calculadas. Cada ponto e calculado ern termos da distancia de cada atomo do receptor incluido
na malha. Limites de 2,4

A e 2,8 A foram

e apolares respectivamente.

usados para contatos pr6ximos ern interaC0

0 valor de 4,5

A

foi usado como limit,.. ..,~.

considerado como "born". 0 numero de 3 pontos da malha por A foi usaG, ,
de 0,33 A entre cada ponto da malha, valor este razoavel para
comprometendo

0

tempo computacional.

0

0

ui~laH\,;ta

calcuto ua pontuayao e nao

Uma caixa corn lirnites que envolvem

cristalognifico 4PBH foi definida corn dimensoes de aproximadamente 34
urn volume suficiente para incluir

.cHuv Ulna

A. Esta

sitio de seletividade de interesse para

0

0

ligante

caixa envolve

desenho de algurn

inibidor que apresente seletividade, sendo incluidos neste volume 789 atomos nao-hidrogenio

o programa

CHEMIGRID ( Meng et al., 1992 ) foi utilizado para

0

calculo da malha para

pontuacao por interacao eletrostatica. 0 arquivo de coordenadas da proteina foi lido como dado
de entrada. Previamente as moleculas do ligante 4PBH assim como as moleculas de agua foram
removidas do arquivo de coordenadas. Tambem

0

arquivo contendo os parametros do receptor,

que podem ser "protein, AMBER united-atom charges, AMBER hydrogen names", "protein,
AMBER united-atom charges, PBD hydrogen names" e " nucleic acid, AMBER united-atom
charges", foi lido, sendo que para este caso

0

arquivo "protein, AMBER united-atom charges,

PBD hydrogen names" foi usado. Os parametros contidos nos arquivos acima sac da referencia
de 1984 do AMBER ( Weiner et al., 1984 ). 0 arquivo contendo os parametros de van der Waals
tnis os parametros A 1/2 e B 1/2. 0 centro de massa do conjunto ( "cluster" ) foi escolhido para ser
o centro da caixa usada no calculo da malha. Somente urn conjunto foi usado no caIculo, como
mencionado na secao 5.4.2. A malha foi definida como tendo separacao de 0,3
dependente da distancia para
corte de 10

A

0

A. Vma

funcao

dieletrico [oi usada, sendo D=4,0 ( equacao (5.4) ). Distancia de

[oi usada, com distancias de 2,3 e 2,8

A

para limites pr6ximos para interacoes

polares e apolares respectivamente.

"Fine Chemical Directory" [oi modificado para ter cargas para ser possivel a utilizacao da
pontuacao por interacao eletrostatica atraves do pacote BIOGRAF ( BIOGRAF 2.10, Biodesign
Inc., 199 S. Los Robles Ave., Passadena, CA 91191, 1989),0

qual usa

0

programa DELPHI

( Kappler et aI., 1986, Gilson et aI., 1987 ). Cerca de 40 000 compostos compoe

0

banco de

dados.

Ap6s todos os passos acima completados,
somente

0

0

programa DOCK3.0 [oi utilizado. Como teste

ligante 4PBH [oi utilizado para verificar a eficiencia do programa em testar urn

composto que apresenta a estrutura determina em complexo com a proteina. DOCK3. 0 apresenta
duas op<;:oespara a execu<;:ao:"SINGLE" e "SEARCH". No modo "SINGLE" somente urn ligante

e usado

contra a proteina. Neste caso varios conjuntos ( "clusters" ) podem ser testados, pois

tempo computacional

e bastante

reduzido. Mas como

0

modo usado foi

0

"SEARCH" com

0
0

banco de dados descitro acima, usou-se apenas urn comjunto. 0 ligante 4PBH foi encaixado na
mesma posi<;:aodo resultado cristalografi.co, mas girado de 180

0.

Varios parametros foram

alterados e 0 resultado apresentou sempre a mesma conforma<;:ao. Nao

e simples explicar

qual

0

motivo de tal resultado mas existe uma clara polaridade nos extremos da molecula 4PBH
( Figuras 4.3 e 5.3 ). 0 programa provavelmente encontra valores de pontua<;:aomaiores para esta
conforma<;:ao girada de 180°. Talvez a altera<;:ao em parametros da defini<;:aoda malha de
pontua<;:ao poderia ser feita para observar
resultado

0

comportamento

do resultado. Mesmo com

obtido com 4PBH atraves do programa DOCK3.0

cristalografico,
parametros

0

discordando

0

do resultado

programa foi usado na procura atraves do banco de dados. Os mesmos

descritos acima foram usados para

0

modo "SEARCH" para

0

banco de dados

descrito.
A pontua<;:aopor contato e por campo de for<;:afoi escolhida como sugestao dos autores
por ter apresentado
"SEARCH".

os melhores resultados ( Meng et al., 1992 ), executadas no modo

Tolerancia de 1,5 A foi usada para as distancias entre os centros do ligante e

receptor. Cinco pares foram testados para gerar uma orienta<;:ao.Nenhum ligante foi removido
baseado na distancia interna mais longa. DOCK deve encontrar no minimo 4 pares de centros
ligantes/receptores
tendo 0,1

para gerar uma orienta<;:ao,com camadas para centros de ligantes de 0,3

A de superposi<;:aoentre as camadas

dos centros dos ligantes. Camadas de 0,8

A,

A foram

usadas para os centros do receptor ( centros das esferas ) com 0,2 A de superposi<;:ao entre as
camadas dos centros do receptor. Somente 1 contato improprio foi permitido. Somente ligantes
com no minimo 5 Momos ( inclusive) e maximo de 100 Momos ( inclusive) foram incluidos na
procura. As 300 melhores solu<;:oesforam guardadas em urn arquivo, sendo que apenas 100 foram
mantidas apos a normaliza<;:ao da pontua<;:ao. Nenhum refinamento de cada solu<;:aofoi feito
atraves da op<;:ao"zoom" devido ao grande nfunero de ligantes a ser testado. Interpola<;:aotrilinear
foi adotada.

De todos os compostos no banco de dados- 4: 211 foram utilizados atraves do programa
DOCKJ/O para encontrar urn composto que apresentasse intera¥oes com

1

sitio ativo da TIM de

a3hyAilo na conforma¥ao aberta da estrutura em volta flexivel/ Com as defini¥oes acima- foram
listadas as 411 melhores solu¥oes segundo a pontua¥ao por contato e 411 outras por intera¥ao
eletrostatica/ Como ja discutido-

1

passo que ainda e deficitano e

1

envolve defini¥oes de parametros de analise que possam representar
inter¥es

sistema de pontua¥ao- que
4

mais realisticamente as

entre os ligantes e a proteina/ Esta dificuldade e compartilhada por todos os programas

disponiveis para

1

desenho racional de drogas/

o prograrna DOCK apresenta op¥es

para ate dois tipos de pontua¥ao mas nao apresenta

uma pontua¥o combinada dos dois tipos/ 1 programa apresenta apenas- desta forma- duas listas
com os melhores resultados em cada pontua¥ao/ Os resultados presentes em uma das listas como
os melhores nao necessariamente encontram.se presentes na outra lista/ Desta forma decidiu.se
fazer uma analise primeiramente independente de cada lista de pontua¥ao/ Como uma lista de
pontua¥ao combinada poderia introduzir ligantes que satisfizessem os dois tipos de pontua¥aodecidiu.se gerar uma lista- na qual os melhores resultados desta combina¥ao fossem listados/

o sitio
forma;

1

ativo da TIM apresenta urn sitio de liga¥ao que pode ser descrito da seguinte

sitio catalitico

1

qual e constituido pelos residuos Asnll- Lys24- His:6 e Glu278< urn

canal constituido de urn lado pelos residuos Gly322- Gly323- Ser324 e Val325 e pelo outro lado
por Leu343- Va2344- Gly345- Gly346 e Ala347< e finalmente pela estrutura em volta flexivelprincipalmente pela Gly 283 a qual e a Unica intera¥o da estrutura em volta flexivel com

1

ligante

na conforma¥ao fechada/ A intera¥ao do composto 5PBH com os residuos do sitio de liga¥ao
pode ser vista na Figura 6/4/ A parte polar formada pelo gropo carboxilico- de urn lado interage
com a Lys24 e His:6- enquanto que

1

oxigenio do grupo nitroxi interage com

Asn 22/ Nao ha carga positiva liquida neste sitio suficiente para satisfazer
outro

1

1

nitrogenio da

gropo fosfato/ Por

lado os oxigenios do grupo fosfato nao interagem com nenhum/ gropo carregado

positivamente/ Os unicos gropos com os quais os oxigenios interagens sac nitrogenios de cadeia
principal e moleculas de agua- os quais circundam

1

gropo fosfato- desta forma estabilizando a

Segundo a lista dos compostos que apresentam os melhores resultados por contato,

0

valor maximo foi de 241 (unidade adimensional- veja seyao 5.3.3.1 ). Apesar de serem apenas
pontuados por contato os cinco melhores resultados apresentam urn numero razmlvel de ligayoes
de hidrogenio. 0 Composto Z978, com a quinta melhor pontuayao por contato apresenta 9
ligayoes de hidrogenio ( cada interayao
outros atomos
compostos

e

aqui, ou seja, urn atomo que interage com dois

contado como tendo duas ligayoes de hidrogenio ). Primeiro e segundo

da lista de pontuayao por contato ( d792 e Z560 ) apresentam 7 ligayoes de

hidrogenio, sendo que
observado

e contada

0

composto Z560 apresenta urn dos contatos com distancia inferior ao

para ligayao de hidrogenio ( distancia de 1,92

A

entre urn nitrogenio da cadeia

principal e urn oxigenio do grupo carboxilico do ligante ). 0 composto e443 ( terceiro melhor
result ado ) apresenta apenas 5 interayoes e

0

composto n 189 ( quarto melhor resultado ) nao

apresenta nenhuma interayao.
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Figura 5.3 - Intera\l3o do composto 4PBH com residuos do sitio ativo da TIM de T. brocei, como determinado pOl
tecnicas cristalognificas ( Verlinde et at.. 1992b ). Intera\loes com moleculas de ligua foram removidas.

Todos os compostos apresentam boa interayao hidrof6bica com os residuos constituintes
de ambos os lados do canal do sitio ativo, assim como a parte hidrof6bica dos residuos cataHticos
e da estrutura em volta flexivel. 0 programa nao oferece para esta lista a energia de interayao
eletrostatica

0

que impede uma analise comparativa das energias de interayao.
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Figura 5.4 -lnt~'fa90CSdos compostos (a) e443 e (b) Z978 com os residuos do sitio ativo da TIM de T. brucei, obtidos
da procura atraves do programa DOCK. Maiores detalhes no tex10.

Apesar de apresentar urn numero menor de interayoes, 0 composto e443 eo que apresenta
intera90es com 0 maior numero de residuos os quais participam de interayoes com 0 composto
4PBH (Lys13, His95, Gly234, Gly212, Val214 ), interagindo inclusive com 0 Glu167, mas nao
interagindo

com Asnll.

as compostos d792 e Z978 apresentam interayoes com a Lys13 e

mantem intera90es com os residuos Gly232, Gly234, Gly 211, Gly212.
Este pode ser urn born composto guia pois oferece ainda 0P90es para introduzir diferentes
grupos nas outras posi90es do anel, possibilitando urn aumento da afinidade ao sitio de ligayao
da proteina. A parte alifatica do composto tambem oferece possibilidades para introduzir grupos

polares para interagir com mais residuos, atraves de intera90es eletrostaticas. Desta forma este
e urn excelente candidato como urn composto guia para ser utilizado em futuras modelagens. Este
composto encontra-se aproximadamente 9,0

A

do sitio de seletividade,

0

que permitira, ap6s

aumentar a afinidade ao sitio de liga9ao do composto, definir ligantes que possam se estender
desta posi9ao e entao interagir com

0

sitio de seletividade, conferindo ao composto a seletividade

necessaria.
Os compostos e443 e Z978 sac os que apresentam intera90es distribuidas por toda a
molecula, em ambos os extremos e na regiao central,

0

que difere grandemente do composto

Z792. Desta forma ambos sac candidatos a compostos guia e devem ser testados quanta

a

afinidade ao sitio ativo da TIM de T. brucei.

o programa
contato,

DOCK3. 0 apresenta alem da lista dos melhores resultados da pontua9ao por

uma lista com os melhores resultados da pontuayao por intera9ao eletrostatica. A

vantagem desta lista, diferentemente da lista de contatos, e a presenca das pontuacoes tanto de
interacao eletrostatica quanta as de contato. Isto permite uma analise comparativa. 0 melhor
resultado da interacao eletrostatica apresenta uma energia de -76, I Kcal/mol, com uma pontuacao
de 48 unidades para contato. Como pode ver visto a pontuacao por contato e bastante
insignificante quando comparada ao valor maximo obtido de 241 ( apenas 20% do valor maximo
obtido na lista de pontuacao por contato - seyao anterior ). A energia de interacao eletrostatica
mais baixa foi de -27,1 Kcal/mol.

o
apresenta

composto

com a melhor pontuayao em interacao eletrostatica,

duas interayoes com gropos que poderiam ser interpretadas

composto a895,
como ligayao de

hidrogenio, sendo que uma delas apresenta uma distancia entre urn nitrogenio do composto e
oxigenio da cadeia principal da proteina de apenas 1,0 A. Existem 5 atomos de nitrogenio e 3 de
oxigenio neste composto os quais fazem com que a interacao eletrostatica atinja os valores
observados, mas pela analise grafica nao apresenta interayoes satisfat6rias para ser considerado
como urn born candidato para urn composto guia.
Os compostos que apresentam a segunda e terceira melhor pontuayao sac constituidos de
urn anel benzenico com seis e cinco gropos carboxilicos ao redor, apresentando 12 e 10 atomos
de oxigenio, respectivamente. Neste caso nao existe interayao hidrof6bica com a proteina pois

os atomos de oxigenio cobrem toda a superficie hidrof6bica da molecula restando apenas os dois
lados do anel que pouco interagem com a proteina. AIem disto os compostos SaDrelativamente
pequenos para se estenderem em dire9aO ao sitio de seletividade da proteina.
Os outros resultados ( quarto e quinto melhores compostos ) SaDderivados de fosfatos.
Urn deles,

0

composto 1392, apresenta dois grupos fosfato, urn em cada extremidade, os quais

nao interagem adequadamente com a proteina, alem de se estender em dire9ao oposta ao sitio de
seletividade.

o composto

C395, derivado de fosfato, apresenta 3 grupos fosfato, os quais interagem

com 4 residuos da proteina mas encontram-se em torno de 7

A

da regiao de seletividade.

Compostos derivados de grupos fosfato nao sao novidades como po de ser visto no Capitulo 4
desta tese, pois

0

substrato desta proteina e urn composto com urn grupo fosfato. As dificuldades

com grupos fosfato podem ser enormes pois alem de serem instaveis, SaDcomuns as proteinas que
ligam fosfato podendo ser no futuro urn problema devido
ligarem-se

a proteina

de interesse, mas tambem ligarem-se

a possibilidade

a outras

destes compostos

proteinas que possuem urn

sitio de liga9ao para grupos fosfato.
Uma observa9ao comparativa mostra que estes compostos com grupos fosfato apresentam
intera95es mais pobres que os complexos ja analisados cristalograficamente ( veja Capitulo 4 para
maiores detalhes e referencias dos complexos entre compostos contendo grupo fosfato e TIM )

Como dois compostos apresentaram-se promissores como compostos guia para futuras
ancilises( se9ao 5.5.1 ), e a pontua9ao por intera9ao eletrostatica nao apresentou compostos com
earaeteristicas espeeiais, uma pontua9ao eombinada foi utilizada. A combina9ao foi puramente
a soma dos valores absolutos de cada tipo de pontua9ao. Existem varias maneiras de se combinar
os resultados. Em principio esta metodologia eareee de sentido fisieo pois combina-se duas
pontua90es com unidades diferentes. 0 objetivo aqui nao foi necessariamente obter urn result ado
justificavel fisieamente mas obter os compostos que apresentassem valores medios altos de ambas
as pontua90es. Os melhores resultados encontram-se listados na Tabela 5.1

Tabela 5.1 - Lista dos compostos que apresentaram melhor resultado na pontuay30 combinada
Composto
Contato

Pontuay30 por
lnteray30 Eletrostlitica

1355

197

-31.731

J475

165

-28.762

1835

159

-28.341

k938

153

-27.956

c963

151

-28.064
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Figura 5.5 - Interayao do composto 1355 com residuos do sitio ativo da TIM de T. hl1/cei. ootido atravcs da
pontuayao combinada. Maiores detalhes no texto

Este resultado foi analisado mostrando compostos muito mais razoaveis que os resultados
apresentados nas se90es 5.5.1 e 5.5.2. Estes cornpostos saD mais estendidos ocupando mais
amplamente

0

sitio ativo, interagindo com residuos envolvidos no mecanismo de cataIise assim

como com residuos do sitio de liga9ao do fosfato. Existe uma ampla intera9ao hidrof6bica com
a estrutura em volta flexivel que em solu9ao muito provavelmente adotaria uma conforma9ao mais
"fechada",

aumentando

a intera9ao hidrof6bica,

assirn como cornplementando

intera90es

eletrostaticas. Residuos expostos ao solvente saD claramente polares permitindo intera90es com
moleculas de agua. 0 composto que apresentou melhor result ado pode ser visto na Figura 5.5.
Existe urn oxigenio interagindo com a His95 e Asn 11. 0 anel pode ainda ser estendido

parte intermediaria urn oxigenio e urn nitrogenio interagem com grupos do canal, que ainda
permitem modificayoes para ampliar a malha de interayao. A outra extremidade apresenta
interayoes com residuos da extremidade do canal e ainda podem participar de interayoes com
moleculas de agua. Estes residuos apresentam otimas caracteristicas e fornecem opyoes para
serem modificados para aumentar a interayao com a proteina.

Este projeto teve inicio com a obtenyao por Verlinde et. al. ( 1992b ) da estrutura de TIM
de T brucei em complexo com

0

composto 4PBH,

0

qual se liga a conformayao aberta da

estrutura em volta tlexivel. Anteriormente, devido a todos os resultados de complexos serem
obtidos com a conformayao fechada da estrutural em volta tlexivel, todas as modelagem foram
feitas tendo esta estrutura como basica. Isto limitava

0

desenvolvimento de novos inibidores para

apenas uma conformayao alem de introduzir impedimentos estericos para se alcanyar

0

sitio de

seletividade. Urn inibidor nao necessariamente precisa ser competitivo. Se se obtiver urn inibidor
que impeya a estrutura em volta tlexivel de se mover a cataIise enzimlitica desenvolvida pela TIM
sofrera decrescimo substancial. Portanto a procuara por outras maneiras de conseguir que esta
proteina tenha sua atividade alterada e ao mesmo tempo, conferindo ao composto que interfira
com a atividade certa seletividade, possibilitara a obtenyao de urn inibidor potente e seletivo. A
grande vantagem que se encontra neste enfoque e que

0

sitio a ser procurado pode ser diferente

do sitio ativo, mais proximo do sitio de seletividade, portanto permitindo que estes compostos
nao sejam impraticaveis como

0

DG-ll

(Verlinde et. aI., 1992a). Urn grande esforyo tern sido

feito para obtenyao de compostos que apresentem seletividade baseado na conformayao fechada
da estrutura em volta tlexivel, sendo que nenhum apresentou a menor contribuiyao para esta
seletividade. Trabalhos tambem foram feitos com

0

objetivo de alterar a estabilidade do dimero

de TIM, com a modelagem de oligopeptideos mas sem apresentar resultados promissores (Dr.
Rik Wierenga, comunicayao pessoal ). Apesar de TIM de T brucei ter sido a primeira estrutura
a ser determinada no projeto de desenho racional de drogas contra a doenya do sono, com
quantidade reduzida de proteina nativa ( 4 mg ) e ser a que hoje apresenta a maior quantidade de
proteina expressa em E. coli e de facil cristalizayao ( obedecido

0

tempo de envelhecimento de

urn mes ) as dificuldades em obter seletividade sao muito superiores as outras proteinas do projeto
( urn exemplo promissor e

0

da GAPDH de leishmania, Verlinde et. al., 1994 ).

Cada proteina tern caracteristicas particulares que conferem portanto maior ou menor
dificuldade na obtenyao de sistemas ideais para a modelagem de inibidores que venham a ser
eficientes para

0

desenvolvimento de drogas seletivas. Portanto parece que TIM, na conformayao

e 0 sistema

fechada da estrutura em volta, nao

ideal para a modelagem de drogas seletivas. A

escolha da conformayao aberta abre novas perspectivas, que se iniciaram com

0

trabalho

apresentado neste Capitulo desta Tese. Os resultados aqui obtidos foram iniciais e serao portanto
utilizados para tentar completar

0

ciclo de modelagem ( Figura 5.1 ) e obtenyao de inibidores,

com possibilidades de serem posteriormente desenvolvidos como drogas.
Vanos programs permitem a analise computacional destes compostos e particularmente
aqui

0

programa DOCK foi escolhido por ter apresentado varios resultados positivos e por

apresenta

urn tratamento

das interayoes entre proteina e ligante de uma forma bastante

generalizada, portanto representando de uma forma mais completa a interayao entre ligante e
proteina.

o programa

DOCK3. 0 nao foi extensivamente explorado devido ao grande numero de

variaveis envolvidas em todo

0

processo de gerayao das superficies, caIculo de malhas e

0

proprio

programa DOCK. Nas seyoes anteriores foi apresentado urn trabalho inicial na utilizayao do
programa DOCK3. 0

0

qual parece ser bastante eficiente na procura de novos compostos que

venham a ser utilizados como compostos guia para futuros inibidores mais potentes a nivel de
afinidade e seletividade.
Tres compostos apresentaram caracteristicas inicialmente prornissoras para serem testados
como possiveis compostos guias e posteriormente modificados para compostos que venham a
apresentar valores de afinidade abaixo de IlM e finalmente estendidos aos sitios de seletividade.
Os compostos derivados de grupos fosfatos apareceram na lista dos melhores resultados das
interayoes eletrostatica. No entanto, no desenho de potentes inibidores que venham a ser
desenvolvidos como drogas, deve-se preferencialmente buscar derivados de grupos funcionais
alternativos para evitar possiveis problemas com estabilidade e efeitos colaterais que podem
ocorrer com estes compostos.
Realmente

e dificil entender

porque

0

composto 4PBH foi modelado na conformayao

invertida pelo programa DOCK. 0 numero de variaveis no programa DOCK perrnite uma vasta
gama de combinayoes. Encontrar a perfeita combinayao que descreva perfeitamente

e tafera

0

sitio ativo

quase impossivel. Portanto fica claro que a pontuayao deve exercer uma funyao crucial

nos programas de modelagem de compostos em sitios especificos. No entanto a pontuayao ainda

e urn problema a ser melhorado neste procedimento.

Novos sistemas de pontuayoes seriam talvez

uma opyao para os autores destes programas para introduzir descriyoes mais completas do sitio

das proteinas.
Com

0

que se encontra disponivel e exercendo a importante fun9ao de analise critica

pode-se obter resultados iniciais que poderao ser desenvolvidos em compostos que apresentarao
alem de maiar afinidade. tambem seletividade. Os resultados alem de fornecerem informa90es
valiosas para

0

desenvolvimento destes compostos. iraQ fornecer mais informa90es que poderao

ser usadas no aprimoramento dos sistemas de pontua90es que tornarao os programas mais
efetivos.
Os tres compostos sugeridos aqui podem ser adquiridos facilmente e testados na proteina
TIM de T bruce/ atraves de ensaio enzimatico. e se mostrarem inibi9ao significativa. serao cocristalizados ou difundidos em cristais. trabalho este que sera seguido futuramente pelo estudante
de doutorado Brad Bernstein, do grupo do Dr. Wim Hol Com os resultados cristalograficos.
amllises graficas poderao sugerir novas modifica90es para a busca da seletividade
Este cicio sera

0

utilizado na proteina gliceraldeido-3-fosfato

desidrogenase de

r

cru:/.

projeto este em andamento no Grupo de Cristalografia de Protemas da USP de Sao Carlos.
Espera-se que a partir dos resultados ja obtidos pelo grupo do Dr Hol com a protema homologa
de

r: bmcei

poder-se-a avan9ar mais rapidamente atraves do uso de compostos guias

e testados quanto a afinidade e seletividade ( Verlinde

el

al .. 1994 )

ja obtidos

Capitulo 6
Determina~ao da Estrutura Cristalografica da
Triosefosfato Isomerase de Bacillus
stearothermophilus em Complexo com
2-fosfoglicolato, urn Inibidor Analogo ao Substrato,
a 2,8 A de Resolu~ao

Triosefosfato

isomerase ( TIM ) e urn dimero de subunidades identicas com peso

molecular de aproximadamente

25 KDa que catalisa a interconversao

do D-gliceraldeido-3-

fosfato ( GAP ) e di-hidroxiacetona fosfato ( DHAP ) no cicIo da glic6lise. Somente

0

dimero

e ativo (Waley, 1973, Zabori et aI., 1980 ). Propriedades cataliticas da TIM tern sido estudadas
em detalhes por numerosos investigadores,

atraves de estudos cineticos (Belasco e Knowles,

1980 ) an3.lises estruturais dos complexos dos amilogos dos estados de transiyao ( Lolis and
Petsko, 1990, Davenport et aI., 1991 ), experimentos de mutayao sitio dirigida ( Biacklow et al.,
1991 ) e estudos quanticos e de mecanica molecular

(Bash

et al., 1991 ). Os residuos

fundamentais na catalise sao Lys 10, His 94 e Glu 166, usando a numerayao da sequencia de
aminoacidos da TIM de Bacillus stearothermophilus.

o mecanismo

de catcilise,bem conhecido, envolve uma mudanya conformacional no sitio

catalitico pelo movimento de uma estrutura em volta ( "loop" ) chamada de flexivel ( ja discutida
nos Capitulos 4 e 5 ) a qual fecha

0

sitio ativo quando

0

substrato se liga. Varias estruturas de

complexos de inibidores an3.logos ao substrato foram resolvidas cristalograficamente mostrando
tres diferentes conformayoes para a estrutura em volta flexivel, "aberta" ( "open" ) quando nao
existe nenhurn ligante no sitio ativo (Noble, 1992), "parcialmente fechada" quando

0

ion sulfato

liga-se ao sitio ativo ( Wierenga et aI., 1991a ), e "fechada" ( "closed" ) quando inibidores
analogos ao substrato encontram-se ligados ao sitio ativo (Lolis et al., 1990 , Noble etal., 1991 a,
Noble et al., 1991b). Ha somente urn caso reportado de urn inibidor com urn carbono a mais que
o substrato (
qual se liga

0

substrato possui tres atomos de carbono),

a enzima

N-hidroxi-4-fosfono-butanamida,

0

com a estrutura em volta flexivel na conformayao aberta ( Verlinde et al.,

1992b ).
Ate

0

momento 20 sequencias de TIM sao conhecidas,

depositadas no banco de sequencias e foram utilizadas para
observado

0

das quais 18 encontram-se

alinhamento multiplo que pode ser

na Tabela 6.1. Cinco sequencias de triosefosfato

isomerase

tern

estrutura

tridimensional reportada: TIM de galinha ( Banner et al., 1975 ), TIM de Ievedura ( Lolis et al.,
1990), TIM de T. brocei ( Wierenga et al., 1991b ), TIM de E. coli ( Noble et al., 1993)

e TIM

humana ( Mande et al., 1994 ).
A estrutura descrita neste trabalho e a sexta a ser resolvida cristalograficamente.

Uma

comparayao detalhada das estruturas de TIM de galinha, levedura e de T. brucei ja foi feita
( Wierenga et al., 1992 ) mas nenhuma destas enzimas sao termicamente estaveis. A estrutura
descrita neste trabalho e a primeira TIM que apresenta estabilidade termica aumentada.
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SEGLGVIACI
LIGQKVSHAL
AEGLGVIACI
LIGQKVAHAL
AEGLGVIACI
LIGQ~v'SHAL
SEGLGVVACI
L1ADKVAHAL
AEGLKVIACI
LIAEKAEHAL
AEGLKVIACI
FI ARKT KAfJ,I EGGLQVIF:CI
FVADKTKFAL
F:QGLTVVACI
FIADKTKFAL
GQGVGVILCI
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LVGGASLKPE
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LVGGASLKPE
LVGGASLKPE
LVGGASLKPE
LVGGASLKPE
LVGGASLKPE
LVGGASLKFE
LVGGASLKFE
LVGGASLKPE
LVGGASLKFA
LVGGASLKPE
LVGGASLKPE
LVGGASLKPE
LVGGASLEPA
LVGGASLKAD
LVGGASLDGE
LVGGASLKAD

F.VDIIKSAT
F. IDIINAAT
F. VDI INAKQ
F. VDII NAKQ
F. VDIINAKQ
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KHIKENVGAD
DI'ILI\'TNASPE
GWLKSNVSDA
Gl"LKSNVSEA
GWLI{SNVSDA
GWLKSNVNDG
GWLKSHVSOA
KVJLKF:NVSET
KWF'TENVSAD
Q,'iLSDNISKE
]'1'iLKDAI SAE
KWATNKLGAS
KFLASKLGDK
SWVSSKlGAD
SVVSRLFGFE
DHIAK'V.OAN
GLlVELAGDE
QTLJ\GF.
.AP

_----- ---------- ----------

VAGSVRIIYG
VAESTRI I YG
VAQSTRIIYG
VAQSTRI lYG
VAQSTRIIYG
VAQSTRI IYG
VAQSTRIIYG
VADSVRIIYG
VSAAlRIQYG
VSASLRIQYG
lV\ENTRIlYG
VAEGLRVIYG
AASELRILYG
VRGELRILYG
AAEAIRIQYG
IAEQVIIQYG
VAEGLRILYG
SLSNHTVLYG

GSVNGANSKE
GSVTAANCKE
GS\'TGATCKE
GSVTGATCKE
GSVT GAT CKE
GSVTGATCKE
GSVTGGNCKE
GSV'TGATCKE
GSVTAANCRE
GS'IT AANAKE
GSVSEKNCKD
GS\'TGGNCKE
GSANGSNAVT
GSVNGKNART
GSVKPDNIRO
GSVNASNAAE
GSVKAETVAE
GSVNADNANS

--------++

++-------- --------*-

LAGQPDIDGF
L.l\,AQFDVDGF
LASQPDVDGF
LASQPDVOGF
LASQFDVDGF
LATPADVDGF
LASQHDVDGF
LASEPDVDGF
I.AAI<PDIDGF
LAKKPDIDGF
LAKEADIDGF
FLKFHDIDGF
FKDKADVDGF
LYQQRDVNGF
FLAQQQIOGP
LFAQPDIDGA
IVGQPDVDGG
FAAOPMIDGA

**.j.-****---

F. VDII NI\KQ
F. VDIINAKH
F.VEYKDVRQ
F.IQIVNARQ
F. LDIINARQ
F.VDIVNARL
FFTNIVNVHS
F. VDIINSRN
F. VDIIKATQ

VKSS.
VKSA.

L.

SFLQLVEAGR
AFAVIVKAfJ,E

HE.
AAKQA
ALPKL . . AAN AASVA
SFLTIATAFS
QASI.

----------

Tabela 6.1 - Alinhamento de sequencias atraves do programa GCG ( Genetic Computer Group, Inc., Copyright 1982-1992, Wisconsin, USA) de todas as sequencias de TIM conhecidas. Err
ordem: Copja, coptis japonica ( Okada et af., 1989 ); Maize, zea mays ( maize) ( Marchionni and Gilbert, 1986 ); Human, homo sapiens ( Maquat et al., 1985 ); Macmu, macaca mulatta ,
lhesus macaque) ( Old and Mohrenweiser, 1988 ): Rabit. O1yctolagus cuniculus (rabbit J ( Corran and Waley, 1975 ); Mouse, mus musculus (mouse) ( Cheng et al., 1990 ); Chick, gallw
gallus ( chicken) ( Straus and Gilbert, 1985 ): Latch, latimeria chalumnae ( latimeria ) ( Kolb et al., 1974 ); Culta. culex tarsalis ( mosquito) ( Tittiger et af., 1993 ): Drome, drosophik.
melanogaster ( fruit fly ) ( Shaw-Lee et al., 1991 ); Emeni, emericella nidl/lans ( aspergillus nidulans ) ( Mcknight et af., 1986 ); Schpo, schizosaccharomyces pombe ( fission yeast) ( Russell
1985 ): Yeast. saccharomyces cerevisiae ( baker's yeast) ( Alber and Kawasaki. 1982 ) : Trybb, tlypanosoma h11lcei h11lcei ( Swinkels et of., 1986 ): Bacst. Bacilll/s stearothel1l1ophilus I
Rcnticr-Delmc et of.. 1993 ): Ecoli. escherichia coli (Pichcrsky et al.. 1984 ): CorgI, corynebacterium gll/tamicl/m ( Eikmanns, 1992 ); Morsp, moraxella sp ( Rentier-Delme et of.. 1993 )
A Illtima linha de cada sequencia dc alinhamento mostra. atra\'cs de asleristicos. os residuos que SaD conservados em todas as sequeneias de TIM.

TIM de 93 z~leyt~nlyrtunopAz

e urn dimero formado por dois monomeros de 363

aminoacidos cada/ TIM de 93 z~leyt~nlyrtunopAz

e ativa ate 76 o C- significativamente mais aha

que a enzima de ;3 itpo a qual e ativa ate ao redor de 61oC +Rentier.Delrue l~ ep312::4,-

Estas

proteinas sao entao denominadas como termofilica e mesofilica respectivamente/ A compara¥ao
da sequencia e estrutura da TIM de 93 z~leyt~nlyrtunopAz

com suas hom721gas pode mostrar as

razoes para a maior estabilidade termica/ No entanto nao se espera obter diferen¥as singularizadas
que justifiquem por elas pr7prias a estabilidade termica aumentada observada na TIM de ~T
z~leyt~nlyrtunopAz ja que apesar de as temperaturas

serem de diferen¥a significativa- pequenas

modificacoes podem ser responsaveis por tal diferen¥a como verificado por substitui¥oes de
apenas urn aminoacido na lisozima em vanas posi¥oes moleculares diferentes +Zhang- 2::2 ,Tambem hoje sabe.se que 93 z~leyt~nlyrtunopAz

e urn organismo de estabilidade termica

moderada- existindo organismos com estabilidade termica extrema- sendo estaveis a temperaturas
maiores que 211oC +para uma revisao veja Adams- 2::4 ,/ Como a homologia das sequencias de
TIM com estrutura resolvida relativas

a

sequencia da TIM de 93 z~leyt~nlyrtunopAz

e de

aproximadamente 51(- e muito mais razoavel que varias pequenas diferen¥as acumularam uma
estabilidade termica que resultou nos valores observados acima entre a TIM termofilica e as TIM
mesofilicas/ Fatores como ligacoes de hidrogenio- pontes salinas e interacoes hidrof7bicas assim
como substitui¥oes preferenciais por residuos conhecidos como estabilizantes tern sido estudados
por diversos autores +Freire- 2::4- Fontana- 2::2- Creighton- 2::2- Zhang- 2::2 , como sendo
impbrtantes

fatores de estabilidade termica/ As razoes para estabilidade termica variam de

proteina para proteina

4

que significa que cada proteina deve ter atingido a estabilidade termica

por diferentes combina¥oes de pequenas modifica¥oes as quais aumentaram a estabilidade das
estruturas secundana- terciana e quatemaria/
Neste trabalho descreve.se a estrutura cristalina refinada da TIM de 93 z~leyt~nlyrtunopAz
em complexo com 3.fosfoglicolato +3PG ,- urn inibidor anaIogo ao substrato e uma compara¥ao
detalhada desta estrutura com todas as outras enzimas TIM com estrutura conhecida na procura
de fatores que justifiquem a estabilidade termica aumentada desta proteina/

Triosefosfato

isomerase foi expressa em grande quantidade e purificada por Rentier.

Delrue l~ ep3. 2::4 ,/ Cristais foram obtidos pelo Dr/ Shekhar Mande atraves de experimentos

D9FE-

cKagOGW 4(AAFOFSOWeKGEK
OVLWa00(
E :6o_334

de difusao de vapor atraves da tecnica da gota pendurada

a temperatura

ambiente. Soluyao de

proteina de 4 mg/ml em 5 mM MES\ pH 6,5, 1 mM EDT A, 1 mM azida s6dica e 2 mM de 2PG
foi cristalizada de 25% p/v PEG 4K, 8% 2-propanol, 100 mM acetato pH 5,23, 2 mM DTT, 1
mM EDT A, 1 mM azida s6dica. A rnistura da gota foi de 3 III de soluyao de proteina mais 3 III
de soluyao do POyo.
Cristais

apareceram

depois

de

urn

meso

Urn

cristal

de

dimensoes

0.75mmx0.25mmxO.lOmm foi montado em tubo capilar por Tjaard Pjining, na Univerisidade de
Groningen, Holanda e enviado

a Universidade

de Washington, Seattle, WA, USA, onde a coleta

de dados foi feita.

Os dados foram coletados no detetor de area XENTRONICS Nicolet/Siemens XlOO
usando radiayao do gerador com anodo rotat6rio Rigaku RU200 na Universidade de Washington,
Seattle, WA, USA. Os dados foram processados atraves do programa XENGEN ( Software
Copyright 1988, Genex Corp, Garthersburg, MD USA ). Detalhes da cristaliza~ao, coleta e
processamento dos dados podem ser acompanhados na Tabela 6.2.

o cristal

A com
A a 2,6 A

difratou ate 2,6

camada de resolu~ao de 2,8

boa completeza de dados. Os dados compreendidos na
apresentaram urn R"ymmuito elevado ( 440%

forma., apesar dos dados apresentarem boa completeza ate 2,6
maxima de 2,8

A foram

A,

utilizados no refinamento. Dados ate 2,8

completeza, sendo que a camada de 3,0 ate 2,8

A tern

n.··.

'I

somente dados

A de resoluyao

tem

o/.v.

_ ~.

77,7% de completeza. 0 grupo espacial

foi determinado atraves de fotografias de precessao e confirmado posteriormente

durante a

solu~ao da funyao de transla~ao no processo de substitui~ao molecular. Este grupo e P2]2]2. 0
volume da cela unitana e de 6,09x1 05

A3

0

que da urn Vm (Mattheus,

para duas subunidades por unidade assimetrica e 5,62

A3Da-] para

1968 ) igual a 2,81

A3Da-1

uma subunidade por unidade

assimetrica. Baseado nestes resultados, ficou evidente que a unidade assimetrica compoe-se de
duas subunidades ou urn dimero.

Tabela 6.2 - Cristalizayao. coleta e processamento dos dados de difrayao da TIM de Bacillus stearothermophillus
metodo:

Difusao de vapor. gota pendurada. temperatura ambiente

soluvao de proteina:

4 mglml em 5 mM Mes pH 6.5. I mM EDTA. I mM de azida
sodica e 2 mM de 2PG
8% 2-propanoL

100 mM tampiio acetato pH 5.23. 2 mM DTT.

25% PEG 4 K. I mM EDT A. I mM azida sodica
gota:

3 ,.d soluvao de proteina. 3 fll soluyao do Povo

dimensao:

O.75mmxO.25mmxO,IOmm

Niimero de reflexoes:
coletadas

64784

(micas

16996
85.3% ( dados ate 2.6

A)

89.6% (dados ate 2.8 A)
Camada 3.0-2.8 A

77,7%

A

66.7%

Camada 2.8-2.6

9.3% ( em intensidades - dados ate 2.8 A )

~
~

(3,0-2.8 A)

22.8%

~

(2.8-2.6 A)

44.0%

A estrutura foi determinada por Substituiyao Molecular ( Molecular Replacement, veja
Capitulo 2 ) usando a estrutura da TIM de T. brucei refinada ate 1,83

et ai, 1991b), atraves do programa XPLOR (Brunger,

A de

resoluyao ( Wierenga

1990a) (Tabela 6.3 ).
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Figura 6.la - Se930 da nm930 de rota930 cruzada. Pico com solU930 81=217.57.82=75.00'.83=60.90.
82=75.00 . Niveis dos contomos com interval0 de 10. Valor minimo 10

A identidade entre a sequencia da TIM de Bacillus stearothermophilus

se930

e as outras

enzimas TIM de estruturas conhecidas encontra-se entre 38,9% e 43,3%. Desta forma a escolha
do modelo para a substitui9ao molecular foi feita devido

a qualidade

do modelo mais do que da

identidade das sequencias primarias.
A fun9ao rota9ao cruzada foi feita atraves do programa XPLOR usando a estrutura
dimerica da TIM de T. brucei ( 41,5% de identidade ). Diferentes vetores de Patterson como

tambem diferentes intervalos de resoluyao foram testados. Duas soluyoes mostraram-se frequentes
em todos os testes (61=217,57°,
apresentando
8,0 a 3,5

melhor resultado com raio de integrayao igual a 35

A. Estas

6.3 ), onde
tinham

0

4,5(J

(J

62=75,00°, 63=60,90° e 61= 160,79°, 62=52,50°, 63=75,53 0)

A e intervalo

de resoluyao de

soluyoes tinham 7,3 (J e 7,1 (J respectivamente acima do valor medio ( Tabela

eo desvio quadnitico medio da densidade eletr6nica. as pr6ximos picos mais alto
e 4,1 (J acima do valor medio, respectivamente. A seyao dos picos obtidos podem ser

vistas na Figura 6.1.
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Tabela 6.3 - Determina~ao da estrutura da TIM de Bacillus stearothennophilus
estrutura da TIM de T. b'l1cei como modelo inicial

Modelo inicial:
TIM de T. bmcei
PI, a=b=c=128 A
Raio de integra~ao:
35A
Limites de resolu~ao:
8,0-3,5

I
2

por substitui~ao molecular usando a

A

81

82

83

160,79
217.57'

52.50'
75,00c

75.53
60.90c

160.31
215.80'

52.89'
76,01 c

75,61
59.18

n° of
7.1
7,3

0

14.1

Fun~ao transla~3o
(usando a solu~3o numero I do PC-Refmamento)
Solu~ao relacionada a solu~ao I por uma rota~ao de 1800
Veja te:\to e Capitulo 2 para maiores detalhes

Estas duas soluyoes esHio relacionadas por uma rotayao de 180 ° ( caJculo feito atraves
de todos os angulos equivalentes pelas operayoes de simetria do espayo de rotayao segundo
Narasinga Rao et aI., 1980).
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Figura 6.2a - Coeficiente de correla93o das solU90es da fun930 de rota93o cruzada obtido atraves do PC-refmamento
do programa XPLOR. Coeficiente de correla9ao da lista de soluyoes da fun930 de rotay30 cruzada. As duas soluyoes
se sobressaem em relay30 as outras obtidas pelo programa.
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Figura 6.2b - Melhora do coeficiente de correlalj:ao das solulj:Oes da funlj:ao de rotalj:ao cruzada atraves do PCrefinamento do programa XPLOR Refinamento do dimero. Pode ser observado 0 aparecimento de mais duas solulj:oes
com alto coeficiente de correlalj:ao.
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Figura 6.2c - Melhora do coeficiente de correlalj:ao das solulj:Oesda funlj:ao rotalj:ao cruzada atraves do PC-refmamento
do programa XPLOR Refmamento dos monomeros. Pode ser observado 0 aparecimento de mais uma solulj:iIoe a
convergencia dos valores da correl8lj:aodas novas solulj:Oespara valores pr6ximos aos valores observados para as duas
primeiras solulj:Oes.Ver discussiIo no texto.

PC-refinamento (veja Capitulo 2 para maiores detalhes ) do pacote XPLOR ( Brunger,
1990b ) foi aplicado

a todas

as soluyoes de substituiyao molecular, listadas pelo programa

Como po de ser visto pela Figura 6.2 as duas solu~5es iniciais, mostradas acima, ja
apresentavam urn valor da correla~ao que se sobressaia aos valores das correla~5es das outras
solu~5es encontradas pelo programa. As duas solu~5es tiveram uma melhora acentuada na
correla~ao quando

0

dimero foi refinado, com as subunidades tratadas independentemente.
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Figura 6.3a - Sey30 da funy30 translay30 da SOlUy30I da funy30 de rotay3o cruzada ( Tabela 6.3 ) para 0 maior pico.
14.1 0 acima da media. Este pico esta isolado nesta Sey30 e 0 proximo pico mais alto encontra-se noutra sey30 com
apenas 4.40 acima do valor medio.

Os diferentes picos que tiveram uma melhora no fator de correlayao sac nada mais que
convergencia para as soluyoes ja obtidas inicialmente, sendo que chegaram a convergir para a
soluyao estando a mais de 10° deslocadas da posiyao das soluyoes iniciais ( Figura 6.2b e 6.2c ).
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Figura 6.3b - Sey30 da funy30 translay30 da SOlUy302 da fiIDy30 de rotay3o cruzada ( Tabela 6.3 ) para 0 maior pico.
14.10 acima da media. Este pico esta isolado nesta Sey30 e 0 proximo pico mais alto encontra-se noutra sey30 com
apenas 4.40 acima do valor medio.

Isto mostra

0

poder do PC-refinamento para

0

resultado da funyao rotayao cruzada. Desta

forma nao faz diferenya qual das duas soluyoes seja usada na funyao translayao pois sac

equivalentes devido ao fato do modelo usado na procura ser urn dimero. Em principio as duas
soluyoes poderiam ser usadas para confirmar
0

180

0

resultado mas como ja foi verificado a relay8.o de

entre as duas soluyoes, escolheu-se apenas uma delas para continuar com a soluy8.o do

problema de substituiy8.o molecular. Para uma verificay8.o mais criteriosa

0

segundo pica foi

utilizado na soluy8.oda funy8.o translay8.o mostrando que os dois apresentam a mesma soluy8.o e
somente uma soluy8.o foi escolhida para

0

refinamento. Urn resumo da soluy8.o por substituiy8.o

molecular po de ser acompanhado na Tabela 6.3.
A funy8.o de translay8.o foi feita no grupo espacial P21212 que foi determinado como
descrito na secao 6.3, atraves do programa XPLOR (Brunger,

1990a) usando a soluC8.o 1 do

resultado da funy8.orotay8.o cruzada ( Tabela 6.3 ). Somente uma soluy8.o foi obtida com 14.10
acima da media. 0 segundo pica esteve a 4.40 acima da media. A sey8.o do pico mais alto pode
ser vista na Figura 6.3.
Neste estagio todo

0

modelo foi transformado em poli-alanina. Como pode ser visto na

Tabela 6.1 a similaridade entre TIM de Bacillus stearothermophilus e T brucei e de apenas
41.5%. Uma tentativa de refinamento usando

0

modelo original mostrou altos contatos entre

atomos de diferentes subunidades. Isto pode ter sido devido ao diferente empacotamento pois

0

modelo usado da TIM de T brucei pertence ao grupo espacial P212121, diferente da TIM de B.

stearothermophilus, e tambem devido

a

estrutura em volta tlexivel que ocupa diferentes

conformayoes nas duas estruturas. Devido a dilvida inicial em relay8.o a conformayao da curva
flexivel, esta foi mantida como no modelo inicial. Maiores detalhes do refinamento desta estrutura
em volta serao descrito nas pr6ximas seyoes.
Este modelo de poli-alanina foi usado para urn primeiro estagio de refinamento de corpo
rigido usando

0

programa XPLOR ( Brunger, I990a ). Primeiramente

0

dimero foi refinado e

subsequentemente cada subunidade foi tratada independentemente.

Este modelo produziu urn

fator de concordancia R inicial igual a 49.2% ( resoluy8.o 11,0-5,0

A)0

47,8%.

qual convergiu para

Novo refinamento de corpo rigido foi feito em diferente intervalo de resoluyao

(6,0-3,0 A) com

0

fator de concordanciaRiniciando

em 52,9% e convergindo para 51,8%. Este

modelo foi submetido ao refinamento com minimizacao de energia

0

qual iniciou em urn fator

R igual a 52,7% ( 8,5-3,0 A) e convergindo para 42.7% depois de 120 ciclos de refinamento. Urn
mapa de densidade eletr6nica foi entao calculado sendo que os fat ores de estrutura e fases foram
obtidos atraves do programa XPLOR (Brunger,
para escalonamento,
Departamento

1990a), escalonados por KBRANI ( programa

parte do pacote BIOMOL de programas para tratamento de dados do

de Quimica, da Universidade de Groningen, Holanda ) e ponderado atraves de

SIGMAA ( Read, 1986 ) ( ver Capitulo 2 para detalhes ).

Mapas diferen~aassimcomo 2Fo-Fc foram obtidos. Estes mapas foram analisados atraves
do prograrna0 (Jones et al., 1991) numa estayao gratica Silicon Graphics. A qualidade do mapa
mostrou vanas cadeias laterais mas a densidade eletr6nica apresentou-se muito pobre em varias
regioes. Devido

a qualidade do mapa e devido ao fato desta estrutura ter urn eixo de simetria

nao-cristalognifico de ordem 2, por ser urn homo-dimero, decidiu-se aplicar as tecnicas de
promedia~ao da densidade eletr6nica e nivelamento do solvente atraves do programa DEMON
(DEnsity MOdificatioN, Vellieux, 1993 ).
Tabela 6.4 - Refmamento do modelo da TIM de B. stearothermophi/us
Refinamento

por XPLOR

de cOlpo rilido do modelo de poD-aianina:

Dimero
Monomeros
Resolu~iio: 6.0 - 3,0 A
Dimero
Monomeros

Refinamento de cOlpo ii&ido do dimero
(subunidade 2 esta relacionada Ii subunidade 2 por

lnicial
49.2%
48.8%

Final
48.8%
47.8%

52.9%
52.2%

52.2%
51.8%

1C= 1800)

A simetria nao-cristalognifica entre as subunidades e propria, isto e, rota~ao pura sem
transla~ao. Como

0

refinamento inicial permitiu que as subunidades fossem refinadas

independentemente, entao neste estagio a subunidade 1 foi usada para gerar a subunidade 2
atraves de uma rota~ao de 1800 em tomo do eixo de simetria de ordem 2 nao-cristalografico.
Desta forma

ficou estabelecido que entre as duas subunidades havia uma simetria

nao-cristalogrcifica de ordem 2 e propria ( sem transla~ao na dire~ao do eixo de rota~ao ). 0
prograrna SUPPOS do pacote BIOMOL ( pacote de programas do Departamento de Quimica da
Universidade Estadual de Groningen, Holanda ) foi usado para calcular a matriz de
transforma~o. Este novo modelo foi entao submetido ao refinamento de corpo rigido apenas do

dimero para evitar que houvesse refinamento da simetria nao-cristalognmca.

o fator R nao mostrou
( 11,0-5,0

A)

significante altera~ao [ de R=45, 1% ( 11,0-5,0

e de R=47,90,/o( 6,0-3,0

A)

para R=47,4% ( 6,0-3,0

A) ]. Este

A ) para R=45,0%
foi entao

0

modelo

usado para a promediayao da densidade eletronica e nivelamento do solvente. Devido a baixa
ordem da simetria nao-cristalognifica

( ordem 2 ) nao se esperava expressiva melhora da

densidade eletronica mas devido a qualidade do mapa de densidade eletronica qualquer melhora
seria de grande importancia.
Naturalmente, a remoyao das cadeias laterais de todos os residuos, mesmo os que eram
conservados, contribuiu para a piora do mapa. Devido a este fato,
e nivelamento do solvente mostrariam

0

0

resultado desta promediayao

poder da tecnica como tambem do programa usado para

tanto. Todos os detalhes deste estagio do refinamento podem ser vistos na Tabela 6.4.

Com a colabora~ao do Dr. Fred Vellieux, a promedia~ao da densidade eletronica e

0

nivelamento do solvente foram aplicados. Como a simetria entre as duas subunidades e propria
( rota~ao pura sem transla~ao ) este foi

0

procedimento seguido na aplica~ao do programa de

modifica~ao da densidade eletronica. Seis ciclos de promedia~ao e nivelamento do solvente foram
aplicados na faixa de resolu~ao 15,0-3,2

A. Extensao

da resolu~ao de 3,20

A para

2,81

A foi feita

em passos de 0,03 A com apenas urn ciclo de promedia~ao e nivelamento do solvente entre cada
passo. Este pas so foi determinado baseado na fun~ao G de Rossmann e Blow ( Rossmann e Blow,
1962, vide Capitulo 2 para maiores detalhes ). A densidade obtida depois da extensao foi
submetida a seis ciclos de promedia~ao e nivelamento do solvente na faixa de resolu~ao 15,0-2,81

A. Urn resumo da promedia~ao da densidade eletronica e nivelamento do solvente podem ser
vistos na Tabela 6.5.
Neste estagio, mapas ponderados SIGMAA m(2Fo-DFc) e m(Fo-Fc) ( Read, 19:\'- \
foram

calculados e uma analise comparativa dos mapas antes e depois da modifica~aL

densidade eletronica por promedia~ao e nivelamento do solvente foi feita atraves do programa

o ( Jones

et aI, 1991 )

0

que mostrou que muitas das cadeias laterais apresentaram clara

densidade eletr6nica como pode ser visto na Figura 6.4.
Ficou clara tambem a evolu~ao de algumas cadeias laterais que, devido as predominancia
das fases do modelo anterior, apresentavam densidade eletronica da cadeia lateral do modelo da

TIM de T brucei e depois da promedia~ao e nivelamento do solvente apresentaram densidade da
cadeia lateral do modelo da TIM de B. stearothermophilus.

Tabela 6.5 - Promediayao e nivelamento do solvente do modelo da TIM de B. stearothemlOphi/lIs
Promedia(io e nivelamento do solvente (DEMON)
6 ciclos no intevalo de resolu9ao 15.0-3.2 A
Extensao em 13 ciclos de 3.2 A a 2.81 A em passos de 0.03
6 ciclos no intervalo de resoluyao 15.0-2.81 A

A

Refinamento de corpo "lido. minimiza(io de enerlia e dinamica molecular de resfriamento lento
Fator de temperatura 30 A2. restriyoes nao cristalogniticas
R = 33.5% (8.0-2.8 A)
Modifica£io do modelo:

25% das cadeias laterais foram visiveis e adicionadas. totalizando 85% do
modelo

Refinamento de corpo "lido. minimiza£io de enerlia e dinamica molecular de resfriamento lento
Fator de temperatura 30 A2. subunidades tratadas independentemente
R = 30.5% (8.0-2.8 A)
Refinamento do fator de temperatura B e minimizacio de ener:ia
Subunidades tratadas imdependentes
R = 26.2% (10-2.8 A)

A constru~ao do modelo da TIM de B. stearothermophilus

foi feita atraves da utiliza~ao

do alinhamento das sequencias da TIM de T brucei e de B. stearothermophilus alem da utiliza~ao
dos mapas de densidade eletronica antes e depois da modifica~ao da densidade eletronica ja que
algumas partes da superficie sofreram piora da densidade eletronica provavelmente

pela

dificuldade em definir urn envelope ao redor do modelo que englobe todos os residuos da
superficie.
Todos os mapas e modelos foram analisados atraves do programa 0 ( Jones et al., 1991 )
em uma esta~ao grafica Silicon Graphics. As muta~oes foram feitas usando a op~ao MUTATE
em 0 ( Jones et al., 1991).

As cadeias laterais adicionadas foram entao ajustadas na densidade

eletronica atraves da op~ao TORSION e refinadas atraves da op~ao REFINE. Em alguns casos
a op~ao LEGO LOOP foi usada para ajustar uma regiao da cadeia principal no mapa de densidade
eletronica,

principalmente em estruturas em volta, onde a flexibilidade e diferen~a entre os

modelos eram maiores.

Figura 6.4a - Densidade e
".
depois. mostrando com paratlvamente
letromca do modelo
( acima
a m e lh ora
da promed'eletronic
- e Dlvel
. amento do solvente e (ab . .
do ma)paantes
d e densidade
layao
a. Contorno
de I .5 o.
alXOj

A estrutura
impossivel
puderam

em volta flexivel apresentou

uma pessima densidade eletronica sendo

definir a cadeia principal. Atraves deste procedimento

60% das cadeias laterais

ser ajustadas no mapa de densidade eletronica, 20% a mais que a homologia das

estruturas. Somente a subunidade 1 foi submetida as muta90es sendo que amilises foram feitas
tambem na subunidade 2.
Atraves da simetria nao-cristalognifica,

a subunidade 2, com as modifica90es, foi gerada

a partir da subunidade I. Os residuos que nao mostraram clara densidade eletronica foram
mantidos como Ala.
Neste estagio, refinamento de corpo rigido, minimiza9ao de energia e dinamica molecular
de resfriamento lento ( slow cooling protocol, Brunger et al., 1990 ) foram aplicados ao modelo
mantendo restri90es de simetria nao-cristalogrcifica entre as subunidades atraves da 0P9ao NCS
em XPLOR ( Brunger, 1990a) e urn fator de temperatura igual 30 A2. 0 fator R convergiu para
33,5% ( 8,0-2,8 A). Urn novo mapa foi calculado e mais 25% das cadeias laterais puderam ser
adicionadas ao modelo. No entanto as estruturas em volta ainda apresentavam pobre densidade
eletronica.
Urn novo estagio de refinamento por corpo rigido, minimiza9ao de energia e dinamica

molecular de resfriamento lento ( Brunger et aI., 1990, veja Capitulo 2 ) foram aplicados com
a diferen~a de nao impor restri~5es nao-cristalograticas entre as subunidades mas ainda mantendo
urn fator de temperatura

constante para todos os atomos de 30

refinamento do fator de temperatura individual para cada atomo

0

A2. 0 proximo
que convergiu

estagio foi
0

0

fator R para

26,2% (10,0-2,8 A). Urn novo mapa mostrou uma melhora apreciavel mas ainda as estruturas
em volta na superficie mostraram pobre densidade eletronica principal mente a estrutura em volta
flexivel em ambas as subunidades.

o

resultado

refinamento

que seria esperado com a dinamica molecular de resfriamento lento no

de levar as partes flexiveis como as estruturas em volta para as posi~5es que

deveriam ocupar no modelo da TIM de B. stearothermophi/us nao ocorreu devido ao uso do peso
dos termos da energia de raios-X no programa XPLOR dividido por 2,5, que deu urn peso maior
a geometria, impedindo que as estruturas em volta se movessem para posi~5es que satisfizessem
mais 0 mapa de densidade eletronica ( para maiores detalhes da fun~ao minimizada na dinamica
molecular veja Capitulo 2 ). Isto po de justificar a qualidade do mapa nas estruturas em volta e
principalmente na flexivel, a qual moveu-se muito pouco em dire~ao Ii conforma~ao fechada.
Mapas de omissao ( veja Capitulo 2 ) foram entao calculados para todas as estruturas em
volta com pouca defini~ao na densidade eletronica e as cadeias principais foram ajustadas. 0
resultado mais expressivo foi

0

da estrutura em volta flexivel que moveu-se da conforma~ao

"aberta" do modelo da substitui~ao molecular aparecendo no mapa de omissao claramente na
conforma~ao ~Ifechadatf(Figura 6.5 ). Gly 172 neste ajuste moveu-se mais de 8 A. Alguns ciclos
a mais de refinamento de minimiza~ao de energia e fator de temperatura individual intercalados
com recontru~ao do modelo convergiu
8,0 a 2,8

0

fator R para 18,7% ( 12119 reflec~5es no intervalo de

A)

Neste estagio ficou clara a identifica~ao, no sitio ativo, densidade eletronica para

0

inibidor 2-fosfoglicolato ( 2PG ) em ambas as subunidades, sendo visivel ao nivel de 3 a para os
atomos de carbono e oxigenio e ao nivel de ate 7 a para

0

atomo de fosforo e grupo fosfato.

Depois da inclusao das moleculas dos inibidores nos dois sitios ativos, mais alguns ciclos de
refinamento foram feitos, intercalados com mais alguns ajustes finais das cadeias laterais em
geral, e principalmente
convergiu

ao redor das moleculas dos inibidores. 0 fator de concordancia R

para 17,6% com excelente geometria. A estatistica do modelo refinado pode ser

acompanhada na Tabela 6.6. Nenhuma molecula de agua foi introduzida devido Ii resolu~ao dos
dados, apesar de densidades expressivas terem sido observadas ao red or do sitio ativo.
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Tabela 6.6 - Estatistica do refmamento da estrutura da TIM do B. stearothennophilus

Fator R

17,6%

Limite de reso1u~ao

S,0-2,sA

Ref1e~oes

12119

Modelo
Atomos da proteina

3769

Atomos do ligante

IS

DesviO" RMS do ideal para:

A

Comprimento das liga~oes cova1entes

0,010

Angu10s de atomos ligados

1,647c

Angulos diedricos

24,298"

Angulos impr6prios

1,75e.

As estatisticas do refinamento da estrutura da TIM de B. stearothermophilus podem ser
vistas na Tabela 6.6. Existem oito residuos fora das regioes permitidas no dia~'
Ramachandran ( Figura 6.5 ). Residuos Thr 64, Met 65, Ala 102, Ser212, Met 365

t; "',

estao muito pr6ximos das regioes permitidas ( numera~ao dos residuos de 1 a 252 referem-se it
"primeira subunidade" e 301 a 552 referem-se

a "segunda

Lys 310 encontram-se longe de qualquer combina~ao <1>,
tern a mesma combinal;ao <1>,

tjJ

subunidade" ). Em contraste Lys 10 e
tjJ

permitida. No entanto estas lisinas

em todas as estruturas de TIM ja resolvidas ate entao e baixo

fator de temperatura. Tambem e bem sabido que esta lisina e essencial para a atividade da TIM
( Straus et al., 1985 ). Lys 10 ( e Lys 310 ) faz uma liga~ao de hidrogenio muito forte com

0

grupo carboxilico do inibidor 2PG ( Figura 6.6 ).
Residuos Ala 102, Ser 212, Ala 402, Ser 512 e Arg 550 estao localizados ou dentro ou
pr6ximos it regiao permitida para helice de mao esquerda.

0
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Figura 6.6· Diagrama de Ramachandran das duas subunidades da TIM de B. stearothennophilus
que encontram combina90es de q,. 1jf fora das regioes permitidas.

Residuos Ala 102 e Ala 402 estao a cerca de 20

A

mostrando os residuos

do sitio ativo e estao expostos ao

solvente, Ionge de qualquer contato cristalino. Nao hit.razao clara para a combina¥ao de helice
de mao esquerda para estes residuos. Arg 550 tambem esta na regiao de helice de mao esquerda
no diagrama de Ramachandran mas a densidade eIetr6nica deste residuo proximo ao C-terrninal
da cadeia polipeptidica nao e bem definida no mapa.
as residuos da regiao C-terrninal, Giu 252 e Giu 552, nao tern densidade eIetr6nica e nao
foram incluidos no modeio. Cadeias Iaterais dos residuos Lys 175, GIn 225, His 251 da
subunidade 1 e Gin 320 e GIu 538 da subunidade 2 nao tern densidade eIetr6nica para as cadeias
laterais e foram mantidos no modelo como Ala.
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Os residuos equivalentes nas outras subunidades tern clara densidade eletr6nica devido
ao contato cristalino.

GIn 20 e

0

unico residuo que esta exposto ao solvente e que nao faz

nenhuma interayao com outros ,homos e ainda sim e visivel na densidade eletr6nica.

Nesta seyao, caraeteristicas da estrutura da TIM de B. stearothermophilus

e comparayao

com as estruturas de TIM conhecidas serao discutidas.

A estrutura da subunidade 1 da TIM de B. stearothermophilus

e mostrada na Figura 6.8

e e muito similar ao de outras estrutura de TIM ja reportadas. Diferenyas menores ocorrem nas
regioes das estruturas em volta como nos seguintes casos: ( i ) estrutura em volta definida pelos
residuos 25 a 36, ( ii ) estrutura em volta 5, a qual compreende residuos 127 a 137, que inclui
tambem uma pequena helice e ( iii ) residuos 152 a 155, que sao regioes nao conservadas entre
as sequencias

de TIM ( Tabela 6.1 ). A estrutura em volta flexivel ( estrutura em volta 6 )

costuma apresentar diferentes conformayoes devido

a diferenyas

nas condiyoes de cristalizayao

e presenya ou ausencia de inibidores. Estruturas que ja foram resolvidas na presenya de inibidores
mostram

a estrutura em volta flexivel na conformayao

"fechada". Aquelas que foram ou

cristalizada na ausencia de inibidores ou onde a estrutura em volta flexivel estava envolvida em
contato cristalino no cristal mostram-na na conformayao "aberta" (veja Capitulo 4 e 5 desta tese
para maiores discussoes da estrutura em volta flexivel da TIM ).
Os dois mon6meros refinados independentemente
( desvio padrao medio ) quando 1003 atomos equivalentes
e 0,29

A quando

apresentam uma diferenya de 0,44

A

da cadeia principal sao superpostos

somente 972 atomos equivalentes da cadeia principal sao comparados ( 31

atomos da cadeia principal que apresentam urn deslocamento maior que 3 vezes
medio total foram removidos ) (Figura 6.9 ).

0

desvio padrao

Figura 6.8 - Estrutura do modelo da subunidade I da TIM de B. stearothennophilus feita atraves do programa
MOL SCRIPT (Kraulis. 1991 ) mostrando em detalhe os residuos do sitio ativo. 0 inibidor 2PG e a estrutura em volta

flexiveL

As regioes que diferem mais que 1,5
regiao do C-terrninal. 0

cn do

A

sac ou em diferentes contatos cristalinos ou na

residuo Asp 54 estil a 1,9

A

distante do residuo equivalente da

outra subunidade, Asp 354. 0 residuo Asp 54 faz urn extensivo contato cristalino com a
subunidade 2 relacionada por uma operac;:ao de simetria atraves de vilrias ligac;:oesde hidrogenio
bem definidas ( ligac;:oesde hidrogenio com residuos Arg 495, His 488 e Ser 491 ) e fatores de
temperatura

B relativamente baixos para os oxigenios 001

e 002

( 27,9

A2

e 19,2

A2

respectivamente ). Por outro lade 002 do Asp 354 na outra subunidade apresenta apenas uma
ligac;:aode hidrogenio com N' da Lys326 da me sma subunidade e

0

outro oxigenio aponta para

o solvente. Tambem os valores do fator de temperatura B para 00 1 e 002 sac significativamente

A2

altos ( 65,9
de 4,5

A,

e 66,92

A

respectivamente ). Os residuos da regiao C-terminal diferem par mais

refletindo sua flexibilidade relativamente alta, resultando em densidade eletr6nica

bastante fraca.

Figura 6.9 - Gnifico do desvio entre as duas subunidades I e 2 quando superpostas. Diferen9as maiores silo visiveis
na regiilo dos residuos Asp 54. Asp 354 c C-tenninal.

o valor
sao 18,9

A2

medio dos fatores de temperatura da cadeia principal para as duas subunidades

e 15,9

A2

respectivamente e os valores medios para os fatores de temperatura das

cadeias laterais para as duas subunidades sao 23,0 e 19,9
temperatura

A2

respectivamente. Os fatores de

das duas subunidades, cadeia principal e cadeia lateral podem ser vistos na

Figura 6.10.
Na Figura 6.10 ha uma significativa diferem;a no valor medio do fator de temperatura das
regioes N-terminal e C-terminal da subunidade 1. 0 valor medio dos fatores de temperatura dos
120 residuos da regiao N-terminal e 13,8
da regiao C-terminal e 23,6

A2

A2 enquanto

0

valor medio dos fatores de temperatura

Esta diferen~a nao e observada na subunidade 2. As regioes N-

terminal das duas subunidades estao envolvidas em contatos

inter-subunidades,

portanto

apresentando baixos fatores de temperatura. Pela analise gnifica a regiao C-teminal da subunidade
1 mostra baixo numero de contatos cristalinos, a qual apresenta a mais alta area exposta ao
solvente da proteina nesta forma cristalina. Portanto esta poderia ser a explica~ao para esta
diferen~a no fator de temperatura da subunidade 1.
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em funy30 dos residuos das cadeias principal e lateral da

ordem 2 quase perfeito, com urn angulo de rota~ao de 179,2 ° sem transla~ao. Ha tres inser~oes
na sequencia da TIM de B. stearothermophilus

quando comparada a sequencia da TIM de T.

brucei, modelo este usado na substitui~ao molecular. Todas as tres inser~oes saD em regioes de
estruturas em volta. Duas inser~oes foram bastante faceis de serem modeladas na densidade
eletr6nica ap6s

0

mapa modificado por promedia~ao e nivelamento do solvente mas a ultima

inser~ao sO foi possivel de ser incluida mais tarde no refinamento, atraves da analise baseada no
mapa de omissao.

Os sitios ativos das duas subunidades da TIM de B. stearothermophilus

contem

0

inibidor

2PG ( Figura 6.7 ). Os residuos Lys 10 e His 94 do sitio ativo estao bem posicionados para
executar a rea~ao enzimatica. 0 terceiro residuo essencial para a atividade da TIM, Glu 166,
adota a conforma~ao conhecida como "swung out" ( Xl=-55° na subunidade 1 e Xl=-58° na
subunidade 2 ) em ambas as subunidades, a qual e reportada como nao sendo a conforma~ao
requerida

para catalise ( Wierenga et al., 1991b ). A estrutura em volta flexivel adota a

conforma~ao fechada ( "closed" ) em ambas as subunidades em acordo com resultados previos
( Lolis et al., 1990, Wierenga et al., 1991b ).
A posiyao e interayao da molecula de 2PG e muito similar em ambas as subunidades, e
tambem com aquelas observadas nas estruturas de seus complexos previamente reportadas ( Lolis
et al., 1990, Mande et al., 1994) (Tabela 6.7 e Figura 6.7).
Os oxigenios do fosfato fazem ligayoes de hidrogenio com

0

grupo amino da cadeia

principal dos residuos Gly 172, Ser 212, Gly 233 e Gly 234 ( Figura 6.7).
anteriormente na seyao 6.6, Ser 212 tern a combinayao 4>,

ljI

Como mencionado

na regiao de helice de mao esquerda

no diagrama de Ramachandran. 0 grupo amino do residuo Ser 212 ( e Ser 512 na subunidade 2 )
faz tambem ligayOes de hidrogenio com

0

grupo carbonil do residuo Ala 170. A Ser equivalente

da TIM de levedura em complexo com 2PG ( Lolis et al., 1990 ), subunidade 2 da TIM de T.
brucei ern complexo com 2-fosfoglicerato ( Noble et ai., 1991a) e glicerol-3-fosfato ( Wierenga

et al., 1991b) tern a mesma combinayao 4>,
ligayao de hidrogenio com
com 2-fosfoglicerato

0

ljI.

Todas estas estruturas acima mostram a mesma

inibidor mas somente a estrutura da TIM de T. brucei em complexo

mostra a ligayao de hidrogenio com a correspondente

observado na estrutura da TIM de B. stearothermophilus.

Ala 170 como

Tabeia 6.7 - Relayao de atomos da molecula do inibidor e da TIM de B. slearolhermophilus
e as respectivas distancias em A.

011

His
Lys
His
GIn

OIl
012

012
013
014
014

015
016

021

021
022
022

023
024
024

025
026

94 NE2

lONZ

que interagem

2,98
2,76

94 NE2
166 OEI
Gly 233 N
Ser 212 N
Gly 172 N
Gly 234 N
Gly 233 N

2.89
2,77
3.28
2,91
2.66
3,00
2.97

His 94 NE2
Lys lONZ
His 94 NE2
GIn 166 OEI
Gly 233 N
Ser 212 N
Gly 172 N
Gly 234 N
Gly 233 N

2.82
2.70
2.99
3.10
3.31
2.79
2.87
3.66
3.19

Aparentemente esta e a conformayao requerida para a Ser 211 na ligayao do inibidor. 0
gropo carboxilico da cadeia principal do residuo Gly 211 ( Gly 210 na sequencia da levedura )
esta apontando para

0

gropo hidroxila da Tyr 209 ( Tyr 208 na sequencia da levedura ) fazendo

uma ligayao de hidrogenio. Tambem
com

0

0

gropo hidroxila da Tyr 209 faz uma ligayao de hidrogenio

grupo amino da cadeia principal da Ser 177 ( a qual e Ala 176 na TIM de levedura )

Ambas as interayoes citadas sac observadas na TIM de levedura em complexo com 2PG ( como
ja mencionado ), subunidade 2 da TIM de T. brucei em complexo com glicerol-3-fosfato, sulfato
e 2-fosfoglicerato.

Por outro lado estas interayoes nao sac observadas nas estruturas de TIM

humana ( Mande et al., 1994; em ambas as subunidades, a despeito do fato de a subunidade 2
estar em complexo com 2PG ), E. coli ( Noble et ai., 1993 ) e galinha (Banner et ai., 1975 ) e
subunidade 1 da TIM de T. brucei em complexo com 2-fosfoglicerato (Noble et ai., 199Ia),
sulfato e glicerol-3-fosfato

( Wierenga et ai., 1991b ). Importante

salientar aqui que nas

subunidades 1 destas estruturas citadas acima nao se observa a ligayao do inibidor devido ao
contato cristalino que a estrutura em volta flexivel da subunidade 1 faz com subunidade

relacionada por operayao de simetria. No caso da estrutura da TIM humana apesar do cristal ter
sido crescido na presenya do inibidor, este foi montado em urn liquido mae sem
provavelmente

afetou

0

inibidor,

0

que

estado de ligayao do mesmo ( comunicayao pessoal com Dr. Shekhar

0

Mande ). Em todas as estruturas nas quais Ser 211 nao esta na mesma conformayao como na TIM
de B. stearothermophilus,

o atomo N'

Tyr 209 nao tern parceiro para a ligayao de hidrogenio.

do residuo Lys 10 do sitio ativo faz uma ligayao de hidrogenio com urn dos

oxigenios do grupo carboxilico da molecula de 2PG. 0 atomo NE2 da His 94 faz duas ligayoes
de hidrogenio com ambos os oxigenios do grupo carboxilico da molecula de 2PG e OE2 do
Glu 166 faz uma ligayao de hidrogenio com

0

oxigenio carboxilico da molecula 2PG.

Residuo Gly 172 e 0 linico aminoacido da estrutura em volta flexivel que faz uma ligayao
de hidrogenio com a molecula 2PG. 0 C a da Gly 172 move cerca de 8 A de sua posiyao da
conformayao

"aberta" no modelo de substituiyao molecular da TIM de T brucei para a

conformayao "fechada" no modelo aqui determinado e refinado da TIM de B. stearothermophilus.
Outros contatos entre a estrutura em volta flexivel e a proteina envolvem somente interayoes de
van der Waals, mais extensivamente pelo residuo lIe 171.
Tambem a estabilidade do grupo fosfato da molecula de 2PG e fornecida pelo dipolo de
uma pequena helice 310

(

Hol et al., 1978 ), cujo N-terminal aponta diretamente para

o oxigenio carboxilico dos residuos

0

fosfato.

Gly 211 e Gly 511 apontam em direyao contraria ao

do fosfato da molecula de 2PG, em acordo com

0

reportado por Lolis et al. ( Lolis et al., 1990 )

para a estrutura da TIM de levedura em complexo com 2PG, que e a direyao oposta da estrutura
da TIM humana em complexo com 2PG ( Mande et al., 1994) e TIM de T brucei em complexo
com sulfato ( Wierenga et al., 1991b ). Este oxigenio carboxilico da Gly 211 ( e 51 1 ) aponta para
o grupo hidroxila da Tyr 209 na estrutura da TIM de B. stearothermophilus,

a qual esta em

distancia de ligayao de hidrogenio. A conformayao que este residuo deve adotar durante a
isomerizayao do substrato ainda permanece desconhecida.

Por outro lado a conformayao do

oxigenio carboxilico das Gly 211 e 511 podem estar na conformayao correta quando a enzima
TIM encontra-se em complexo com
ocupayao para

0

0

substrato pois a estrutura da TIM humana apresenta fraca

inibidor, que pode afetar a orientayao deste grupo. Tambem a estrutura da TIM

de T brucei em complexo com sulfato nao e similar ao complexo com
entao capaz de induzir a conformayao observada para

0

0

inibidor 2PG, nao sendo

oxigenio carboxilico da Gly 211 ( e 511 ).

6.7.3 Compara~io da TIM de B. stearothermophilus

com as outras TIM de Estruturas

Conhecidas
No geral a estrutura da TIM de B. stearothermophilus

e bastante

similar

a todas

as cinco

estruturas de TIM conhecidas (humana, galinha, T. brucei, E. coli e levedura). Diferenyas estao
presentes em regioes de estruturas em volta. 0 alinhamento das sequencias das TIM conhecidas
pode ser visto na Tabela 6.1. Uma lista das estruturas de TIM reportadas pode ser vista na
Tabela 6.8.

Fonte

Resoluyiio (A)

Fator R Solvente

Htunana

8.0-2.8

16,7%

Galinha

2.5

17,0%

T. brucei

6.0-1,83

18.3%

278

Levedura

10.0-2.5

18,0%

24

E. coli

25,0-2,6

11.9%

172

Tabela 6.9a - Raziio Arg/(Arg+Lys) para as enzimas TIM de estruturas conhecidas. Como pode ser visto.
TIM de B. stearothermophi/us apresenta a maior raziio.

Htunana ( bu )

0.286

Galinha ( cb )

0.259
0,370

T brucei ( tb )

0,276
0,310

Levedura ( ye )
E. coli ( ec )
B. stearothelmophi/us

( bs )

0,478

Tabela6.9b - Composi~o em porcentagemde aminoacidos por tipo nas seis sequencias de TIM de estruturas tridimensionais
conhecidas.
hu

ch

tb

ye

ec

bs

133
(53.6%)

133
(53.8%)

135
(54.2%)

128
(51.8%)

143
(56.3%)

139
(55.2%)

+3

27
(10.8%)
32
(12.9%)
21
(8.4%)
+6
+11
61
(24.5%)

29
(11.7%)
32
(13.0%)
32
(13.0%)
-3

2

29
(11.7%)
37
(15.0%)
30
(12.1%)
-1
+7
47
(19.0%)

24
(9.4%)
32
(12.5%)
31
(12.2%)
-7
+1
48
(18.8%)

23
(9.1%)
29
(11.5%)
32
(12.7%)

1

28
(11.3%)
32
(12.9%)
29
(11.7%)
-1

Hidrof6bicos
Carregados
+1
+2

Polares

54
(21.8%)

I His is considerada sem carga. 2 His considerada carregada
COdigos: hu - humana ch - galinha tb - T. brucei. ye -leveduraec

0

55
(22.3%)

-9
-3

52
(20.6%)

- E. coli. bs - B. stearothermophiJus

Tabela 6.9c - Composiyao em porcentagem de aminoacidos nas seis sequencias de TIM de estruturas conhecidas.
Resultados relevantes estilo em negrito.

Gly
Ala
Val
Leu
Ile
Ser
Thr
Phe
Tvr
Trp

Lys
Arg
His
Asp
Glu

Asn
Gin
Cys
Met

Pro

Hu

Ch

Tb

Ye

Ec

Bs

10,1
11,3
10,1
6,1
6,1
4,8
5,7
3,2
1,6
2,0
8,1
3,2
1,6
4,8
6,9
3,2
4,4
2,0
0,8
4,0

10,9
11,3
8,9
6,9
6,9
5,3
4.1
3.2

7,6
13,3
10,0
6,8
7,6
7,2
4,8
3.2
2,0
2,0
6,8
4,0
2,0
3,2
5,2
4,0
5,2
1,2
0,8
2,8

8,9
10,1
10,5
7,7
6,1
6,5
4,9
4.5
2.4
1,2
8,5
3,2
1,2
6,1
6,9
4,9
2,8
0,8
0,0
2,8

8,6
17,7
7,5
6.7
7,5
4,3
3.5
2.4
2,0
0,8
6,3
3,1
3.1

8,7
11,5
9,9
7,5
6,4
5,2
4,8
3,6
1,6
0,8
4,8
4,4
2,4
4,8
7,9
2,0
5,6
1,6
1,6
5,2

1,6
2,0
8,9
2,8
3,2
5,3
6,9
2,8
3,6
1,6
0,8
2,8

3,9
8,2
3,5
4,3
1,2
2,8
2,8

Fatores que afetam a estabilidade termica das proteinas tern sido objeto de nurnerosos
estudos (para urn revisao veja Ikai, 1980, Merker et al., 1981, Vihinen, 1987, Menendez-Arias

and Argos, 1989, Zhang et al., 1991, Eriksson et al., 1992, Matthews, 1993, Vriend e Eijsink,
1993 ).
Uma discussao sobre estruturas de proteinas de organismos termofilicos e mesofilicos, as
quais permitem uma comparayao detalhada na procura de fat ores de estabilidade termica, nao foi
feita com urn grande numero de estruturas como no presente estudo, no qual cinco estruturas
mesofilicas sao conhecidas, uma das quais sendo proxima ao grupo termofilico ( levedura ) e uma
termofilica. No entanto a comparayao fica parcialmente prejudicada pela existencia de apenas uma
estrutura ( a estrutura apresentada neste trabalho ) de organismos termofilicos, sendo que este
organismo e considerado atualmente como sendo de estabilidade termica apenas moderada.
TIM de B. stearothermophilus

e estavel ate a temperatura

de 65 ° C. Atualmente,

organismos que vivem em temperaturas mais altas saD conhecidos ( organismos de estabilidade
termica extrema), sobrevivendo a mais de lOO°C (para uma revisao veja Adams, 1993 ). Por
outro lado esta e a primeira oportunidade para se iniciar uma comparayao deste tipo,

0

que pode

servir como urn padrao para novas investigay5es na comparayao de estruturas da mesma proteina
de organismos de extrema estabilidade termiea.
Portanto existe aqui uma desvantagem neste tipo de comparayao devido ao fato do B.
stearothermophilus ser urn organismo de estabilidade termiea moderada,

0

que faz a analise muito

dificil ja que diferenyas como uma simples ponte salina poderia justificar as diferenyas
temperaturas

de estabilidade observadas

de

para este easo. Tambem a homologia entre todas

as estruturas de TIM ja eonheeidas e a de B. stearothermophilus

eneontra-se

ao redor de 40%

o que permite uma vasta modifieayao de residuos responsaveis pela estabilidade termiea.

E

claro que tambem limitayoes

as

saD aplieaveis na eomparayao

estrutural,

pois todas

estruturas de TIM foram determinadas por diferentes grupos, par diferentes metodos e refinada
por diferentes protoeolos

e it diferentes resoluyoes ( Tabela 6.8 ).

Desta forma, earaeteristieas
dependem eonsideravelmente

de eada estrutura,

eomo ligayoes de hidrogenio,

do programa usado no refinamento,

que

devem ser levadas em

eonsiderayao no momenta de uma eomparayao mais detalhada.
A eomposiyao de aminoaeidos

para todas as sequeneias de TIM com estruturas

eonhecidas pode ser vista na Tabela 6.9. A razao Arg/(Arg+Lys) foi referida eomo sendo elevada
para proteinas eom estabilidade termiea ( Merker et al., 1981 ) . De todas as sequeneias
eonheeidas, a TIM de B. stearothermophilus
No entanto esta razao

e alta devido

apresenta a mais aIta razao (Tabela

6.1 e 6.9a ).

mais ao baixo numero de Lys do que ao alto numero de Arg

( Tabelas 6.9b e 6.ge ).
A analise de 74 sequeneias de proteinas de B. stearothermophilus mostrou urn valor medio

de 0,44 para a razao Argl(Arg+Lys), sendo que a mesma analise para 62 proteinas de E. coli
mostrou urn valor medio de 0,47 ( Figura 6.11 ). Uma analise mais critica do trabalho de Merker

et al. ( Merker et ai., 1980 ) mostra que a razao Arg/(Arg+Lys)

nao se sobressai

significativamente nas proteinas de organismos mesofilicos quando comparadas com organismos
termofilicos. Tambem

0

universo de sequencias usado nao foi significativo para uma generaliza<rao

desta regra ernpirica.

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

R4tiD R/( R+K)

(b)

proteins

B. ~iL1.LS
10

I

~.2

0.0

I

0.2

I

0.4

0.6

I

O.ll

RediD R/(R+K)

Figura 6.11 - Analise de: (a) 62 sequencias de proteinas de E. coli disponiveis no banco de sequencias do programa
GCG mostrando a distribuiyao da razao Arg/(Arg+Lys), a qual apresenta 0 valor medio de 0,47: (b) 74 sequencias de
proteinas de B. stearothermophiJus disponiveis no banco de sequencias do programa GCG mostrando a distribuiyao
da razao Arg/(Arg+Lys). a qual apresenta 0 valor medio de 0,44. A escolha das proteinas foi feita para se ter urn
maximo de proteinas homologas dentro da analise.

o
I

0.0

,

I

I

I

0.1

,

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

RD.tio R/(R+K)
Figura 6.12 - Distribuiyllo da razllo Arg/(Arg+Lys) nas 20 sequencias de TIM conhecidas ( todas as sequencias
presentes na Tabela 6.1 e duas outras nllo incluidas no banco de dados, B. subitilis e B. megaterium ). Esta distribuiyllo
mostra valor mOOiode 0,32, sendo aparente a diferenya relativa a todas as razBes das outras sequencias de TIM e a de
B. stearothermophi/us, que apresenta a razllo de 0,478 ( Tabela 6.9a ).

Na Figura 6.12 pode ser vista a distribuiyao da razao Arg/(Arg+Lys)
sequencias

para as 20

de TIM conhecidas, sendo incluidas todas as sequencias de TIM utilizadas no

alinhamento na Tabela 6.1 mais as duas outras nao incluidas no banco de dados ja reportadas, B.
megaterium ( Schlapfer e Zuber, 1992 ) e B. subitilis ( Leyva-Vasquez e Setlow, 1994 ). Fica
claro que a rwo

Arg/(Arg+Lys) na TIM de B. stearothermophilus

sobressai as outras razoes e

este resultado e devido principalmente ao baixo numero de Lys do que a urn alto numero de Arg
quando comparada as outras sequencias de TIM, como pode ser visto na Tabela 6.9b e 6.9c
Uma descriyao detalhada das interayoes de todas as Arg em ambas as subunidades pode
ser vista na Tabela 6.10. Quase todas as Arg na TIM de B. stearothermophilus

estao localizadas

na superficie e fazendo ou ligayoes de hidrogenio com Asp ou Glu ou ao menos proximas destes
residuos, equilibrando desta forma a carga eletr6nica. De 22 Arg em ambas as subunidades, 10
nao fazem pontes salinas com Asp e Glu, 5 delas sem qualquer ligayao de hidrogenio com atomos
NE, NHI ou NH2, e somente 1 sem qualquer ligayao de hidrogenio, mas encontra-se numa regiao
proxima a Asp ou Glu. Tambem, somente Arg 190 ( Arg 490 ) esta completamente inacessivel
ao solvente na estrutura. Esta arginina faz ponte salina com Asp 228 e ligayoes de hidrogenio com
os grupos carboxilicos dos residuos Ala 202, He 205, e com 001 da Gin 226. Ha tambem
interayoes hidrofobicas com mais 6 residuos ( Tabela 6.10 ). Tambem a Arg 1 encontra-se muito
proxima it Arg 190 a qual pode justificar a presenya do Glu 203 proximo it Arg 1. Glu 547 de uma
subunidade relacionada por simetria encontra-se proximo a Arg 190 provavelmente contribuindo

para a estabi1iza~ao de todas as cargas nesta regiao.
Os fatores de temperatura para quase todas as argininas estao no intervalo de 2,8 a
46,0

A2.

Somente Arg 195, Arg 219, Arg 250, Arg 495 e Arg 550 estao no limite superior dos

valores para os fatores de temperatura. Todas estas argininas citadas tern apenas uma liga~ao de
hidrogenio ou mesmo nenhuma.
Varios autores tern recentemente reportado uma estatistica de intera~5es de Arg em
proteinas ( Nandi et al., 1993, Borders et al., 1994, Flocco e Mowbray, 1994 ). Argininas na TIM
de B. stearothermophilus estao em born acordo com os resultados apresentados por Nandi et al.,
1993 ). A intera~ao mais frequente e com

0

grupo carboxilico carregado negativamente ( O' )

0

qual ocorre 12 vezes num total de 19 intera~5es na subunidade 1 e 20 na subunidade 2. Todas as
outras intera~5es do grupo guanidinio da arginina sao feitas com grupos carboxilicos de cadeia
principal. A intera~ao mais extensiva e feita pela Arg 190 a qual faz 3 Iiga~5es de hidrogenio com
grupos carboxilicos de cadeia principal dos residuos Ala 202, Ile 205 e GIn 226. Mais tres
argininas apresentam liga~5es de hidrogenio de urn tinico tipo: Arg 97/Thr 374, Arg 98/Cys 125
e Arg 206/Lys 2. Todas estas intera~5es sao tambem encontradas na subunidade 2 com a adi~ao
de mais uma: Arg 348/Ala 352 ( Tabela 6.10 ). Esta amilise parece sugerir que Arg 190 pode ter
uma fun~ao estrutural apresentando intera~5es como as reportadas por Borders et al. ( Borders
et al., 1994 ) mas esta arginina e conservada em todas as sequencias de TIM, uma tinica exce~ao
observada na TIM de Moraxela, onde e uma Lys (Tabela 6.1 ), a qual pode exercer tambem urn
papel estrutural como em alguns casos reportados por Borders et al. ( 1994 ).
TIM de B. stearothermophilus mostra a mesma intera~ao descrita entre argininas e aneis
aromil.ticos de cadeias laterais ( Flocco e Mowbray, 1994 ), como Arg 97 e Phe 101, na qual
plano do grupo guanidinio da Arg 97 e

0

0

anel da Phe 101 estao fazendo urn angulo de

aproximadamente 30° e uma forte intera~ao de van der Waals com distancias ao redor de 3,5

A.

Por outro Iado esta intera~ao nao e observada entre Arg 133 e os residuos Tyr 165 e Trp 169.

o grupo

OH da Tyr 165 estil. em distancia de liga~ao de hidrogenio do NH2 da Arg 133, nao

obedecendo, no entanto, a geometria de liga~ao de hidrogenio. 0 anel da Tyr 165 esta quase no
mesmo plano do gropo guanidinio da Arg 133. JiI.no caso da Trp 169, os pIanos estao quase
perpendiculares entre si, fazendo intera~5es de van der Waals com distancias ao redor de 3,5

A.

,
~

Tabela 6.10a.- InterayOes das Argininas da subunidade 1 na estrutura da TIM de

B. stearothermophiJus

Residuo

Atomo

Acess.
(N)

FatorB
(N)

Lig. deH

Contatos

Arg1

NE
NHI
NH2

5,4
ocluido
25,9

27,3
36,8
32,7

OD2Asp228

Pro3,ArgI90,GIu203,
Ala204,Arg206,Asp228

Arg48

NE
NHI
NH2

1,7
22,7
14,9

31,2
38,4
39,4

OD2Asp347

LeuI5,ValI9,Phe45,
Leu46, Val50,GIn51,
Ala52,Asp347,GIn351

NE
NHI
NH2

oc1uido
23,0
4,9

10,7
3.1
4,0

Arg97

Arg98

OEI Asp347
OE1 GIn351

o

Thr374

o Thr374
OE2 GIu376

NE
NHI
NH2

7.0
5.2
6.0

8,3
11,6
12,5

Argl18

NE
NHI
NH2

4.3
19.9
17.7

26.9
30.5
39,6

Arg133

NE
NHI
NH2

3.9
16.9
6.7

34.1
35,0
39,5

OE2
OD1
OE2
OD2

Argl90

NE
NHI

ocluido
ocluido

19.6
27.1

NH2

ocluido

29.8

OEI Gln226
o Ala202
o Ile205
o Gln226
OD2Asp228

Argl95

NE
NHI
NH2

11.5
19.8
21.9

71.0
82,5
75.9

Arg206

NE
NHI
NH2

11.9
ocluido
12.3

16.7
30.9
33.4

NE
NHI
NH2

6.7
17.6
17.0

84.7
88.4
91,0

NE
NHI
NH2

7.7
19,0
19.3

83,2
97,9
98.1

Arg219

Arg250

• Relaciooado por opera,.ao de simetria

o

CysI25

Phe101,Glu103,Thr374
Gly375,Glu376

GIy93,His94,Ser95,GIu96,
Met! OO,GIul03 ,Asp 105,
Val108,CysI25,GInI45
Asp69 ,Pro79, Val80,
Lys83,Alal 14Alal 15,
Phe116,Leu120

GIu128
Asp181
Glu128
Asp181

G1u128.Ser 129,Leu 130,
GIuI31,Ala135,Gly136,
Thr138,TyrI65,TrpI69,
Asp181
Argl,GlyI87JIisI88,
Va1l92,Va1l93,SerI94,
Ala202,Ile205,Ile207,
Gln226.Asp228
SerI91,Vall92,ValI93,
Phe 197. Glu54 7"

0 Lys2

Arg I.Lys2.Ile4Jle36,
Val 162.Ilel63.Asp228

Asn217 ,Phe22 1Leu222.
Ala223
ODI Asp220
Glu34.Va135.Val246.
Glu247 Ala248

Tabela 6. IOb- Intera90es das Argininas da subunidade 2 na estrutura da TIM de B. stearothemlOphilus
Residuo Atomo

Acess.

Fator B

(N)

(N)

Lig. deH

Contatos

Arg301

NE
NHI
NH2

5.7
1.4
17.6

29.1
39.4
32.5

OD2 Asp528

Arg4 90.Ala504. Ile505.
Gln525.Asp528

Arg348

NE
NHI
NH2

2.4
21.3
14.1

32.6
46.0
41.8

OD2 Asp47

Asp47. Gln51.Lcu3 15.
Va1319.Phe345.Leu346.
VaI350.Gln351.Ala352

NE
NHI
NH2

ocluido
17.9
17.8

23.6
2.0
4.7

0 Thr74

NE
NHI
NH2

10.1
6.6
6.5

2.8
7.3
18.2

NE
NHI
NH2

1.4
16.5
16.7

20.1
18.9
11.7

ODI Asp369
OD2 Asp369

Asp369.Pro379.Va1380.
Lys383.Ala414.Ala415.
Phe416.Leu420

Arg433

NE
NIIl
NH2

3.8
19.2
7.1

21.1
29.3
21.0

OE2 Glu428
ODI Asp48 1
002 Asp48 I

Glu428.Ser429.Leu430.
Glu431.Ala435.Glv436.
Thr438.T)'T465.Aip481

Arg490

NE
NHI

ocluido
ocluido

8.3
4.4

NH2

ocluido

7.9

Arg30 I. Cys486. Gly487.
His488. VaI492. Va1493.
Ser4 94 .Ala502 .Ile50 5.
Ile507.Gln526.Asp528

NE
NHI
NH2

6.4
23.5
12.8

OEI Gln526
0 Ala502
0 Ile505
0 Gln526
002 Asp528

74.2
86.7
85.5

NE
NHI
NH2

10.6
ocluido
18.2

19.1
24.4
29.4

NE
NHI
NH2
NE
NHI
NH2

10.1
16.1
22.0
6.2
15.3
11.1

19.1
24.4
29.4
80.8
89.7
87.6

Arg397

Arg398

Arg418

Arg495

Arg506

Arg519

Arg550

• Relacionada por opera~o

de simetria

nDI Asp47
0 Ala352

0 Thr74
OE2 Glu76

0

Gly393

Thr7 4.Glu76. Thr364.
llis394.Ser395.Gln399.
Phe40 I.Ala402. Glu403

Gly393.His394.Scr395.
Glu3 96.Met400. Glu403.
Asp405.VaI408.Cys425

Asp54 ".Ser491.VaI492.
Va1493.Phe497
001 Asp54"

0

Lys302

Lys302.Ile304Jle336.
VaI462.Ile463.Asp528

Asn517.Phe521.Leu522.
Ala523.Ala548
Glu334.Glu547.Ala548

Ha na TIM de B. stearothermophilus
outrasestruturas

duas argininas que nao saD observadas nas

de TIM: Arg 48 e Arg 219. Arg 48 esta fazendo uma ponte salina inter-

subunidade com Asp 347 (Tabela 6.10). Arg 219 esta tambem fazendo uma ponte salina mas
com

0

Asp 220, ambosexpostos ao solvente. Vma analise detalhada das mesmas regioes das

pontes salinas Arg 48/ Asp 347 na TIM de B. stearothermophilus

foi feita para todas as outras

estruturas de TIM. As cinco estruturas foram superpostas sobre a TIM de B. stearothermophi Ius
atraves do programa 0 (Jones et al., 1991 ). As estruturas da TIM humana, galinha e levedura
mostram

uma ponte salina na mesma regiao, entre os residuos Lys 18 na sequencia da TIM

humana (Lys 17 nas sequencias de levedura e de galinha ) e Asp 349 ( Asp 346 na sequencia de
levedura,

Asp 348 na sequencia

de galinha ). A funyao da Arg 48 na TIM de B.

stearothermophilus e substituida pela Arg 18 em E. coli, que faz uma ponte salina com Asp 350.
Somente a TIM de T. brucei nao mostra qualquer ponte salina intersubunidade nesta regiao.
Mesmo que quase todas as argininas na TIM de B. stearothermophilus

estao fazendo urn numero

extensivo de interayoes, sendo estas reportadas como frequentes em argininas, nao se pode
concIuir que estas interayoes sejam os fatores determinantes para

0

aumento da estabilidade

termica. Portanto e muito dificil concluir neste caso como as argininas ou mesmo a razao
Arg/(Arg+Lys)

esteja contribuindo para

0

aumento na estabilidade termica da TIM de B.

stearothermophilus quando comparada com as outras estruturas. 0 aumento na razao neste caso
e urn resultado do baixo numero de lisinas ao inves de urn alto numero de argininas quando
comparado com as outras estruturas.
Desta forma a conhecida regra empirica a respeito da razao Arg/(Arg+Lys) realmente nao
se aplica para

0

caso da TIM de B. stearothermophilus

em termos concIusivos. Possivelmente

esta observayao nao seja valida nem mesmo de uma forma mais generica, como ja discutido e
mostrado para

0

caso de uma media feita para proteinas de B. stearothermophilus

e E. coli (

Figura 6.11 ). Esta mesma concIusao foi tambem obtida pelo Dr. R. Jaenicke de uma forma mais
geral

(comunicayao

pessoal ), ao analisar urn grupo maior de sequencias de organismos

termofilicos.
Da Tabela 6.9 e claro que a TIM de B. stearothermophilus
prolinas ( 5,2 % ), sendo proxima
TIM ( 2,8 %).

a da humana

Vanos investigadores

tern

0

mais alto numero de

( 4,0 % ) e sendo muito superior ao das outras

tern reportado

que prolinas saD responsaveis por

estabilidade termica, decorrente do decrescimo dos graus de liberdade da cadeia principal ( Hardy
et aI., 1993, Nicholson et al., 1992, Watanabe et al., 1991 ). De 13 prolinas na TIM de B.
stearothermophilus
terminal

uma e eneontrada em N-terminal, 5 entre helices ex e fitas

de helices ex, 1 em fita

p,

1 em C-terminal

de fita

p

p,

4 em N-

e 1 em uma longa heliee

dobrada ( 21 residuos distantes do N-terminal da helice e 5 residuos distante do Cterminal da helice ) ( Figura 6.13 ). Estas prolinas parecem estar exercendo urn papel
importante na manuten9ao de uma estrutura tridimensional mais rigida para cada
monomero, contribuindo portanto para a estabilidade termica da TIM de B.
stearothermophilus.

Figura 6.13 - Distribuiyao das pro1inas na estrutura da TIM de B. stearothermophi/us. Nesta tigura so estao
representadas estruturas secundarias proximas as prolinas. que sao predominantemente helices.

TIM hurnana tern 10 prolinas das quais urna no N-terminal, 2 em N-terminal de helices
curtas e 7 entre helices a e fitas

p. Todas

as outras estruturas de TIM tern apenas 7 prolinas. TIM

de T. brncei tern 2 prolinas no N-terminal, 3 entre helices a e fitas

p,

1 no N-terminal de helices

e uma na posiyao 2 do N-terminal de uma helice e na posif;;io 5 do C-terminal da rnesrna helice.
TIM de E. coli tern 1 prolina no N-terminal, 4 entre helices a e fita

P,

1 em fita pel

em N-

terminal de helices. TIM de galinha tern 1 no N-terminaL 4 entre helices a e fitas p e 2 em Ntenninal de helices. TIM de levedura rnostra 6 prolinas entre helices a e fitas pel

em N-terminal

de helice. Portanto prolinas aparecern como urn fator de estabilidade, sendo que este fator
encontra-se aumentado no caso da TIM de B. stearothe17TNJ1fJhilusquando cornparada com todas
as outras estruturas de TIM.
Urn calculo de todas as ligayoes de hidrogenio de todas as seis estruturas disponiveis
mostra que a TIM de B. stearothermophilus nao apresenta uma diferenya significativa relativa as
outras estruturas. As estruturas das enzimas TIM de T. brvcei e E. coli rnostram rnais ligayoes
de hidrogenio que a TIM de B. stearothermophilus.
quando os programas WHATIF (Vriend,

Estes resultados estao em born acordo

1990) e XPLOR (Brunger,

1990a) sao usados. A

qualidade e energia das liga¢es de hidrogemo sao de dificil cornparayao pois a resoluyao de cada
estrutura

e rnuito diferente ( de 1,83

Aa

2,8

A)

ou (\ refinamento foi feito com diferentes

programas para cada estrutura, dando entao tratamento diferenciado as ligayoes de hidrogenio.
Portanto uma anillise detalhada da contribuiyao das ligayOes de hidrogenio a estabilidade termica
e dificil devido aos fatores descritos acima e nao foi perseguida com rnais detalhe.
Pontes salinas foram calculadas pelo programa WHATIF (Vriend, 1990). A TIM de B.

stearothermophilus e a quinta em nUmero de pontes salinas As pontes salinas inter-subunidades
SaD rnuito conservadas em todas as estruturas de TIM conhecidas ( para rnais detalhes nesta
analise veja Wierenga et al., 1992 ). Sornente a enzirna de E. coli apresenta uma ponte salina a
mais quando histidinas SaDconsideradas carregadas. Ponanto
pode

ser considerado

stearothermophilus.

como urn fator de estabilidade

0

numero de pontes salinas nao

termica positivo na TIM de B.

Por outro lado as diferenyas nas ~"'trUturas das pontes salinas devido

a

diferenyas nos limites de resoluyao assim como no protocok'l de refinamento tomam as conclusoes
dificeis.
A interayaO hidrof6bica tern sido mencionada por vanos autores como sendo a mais
importante interayao para estabilidade de proteinas ( para uma revisao bast ante abrangente veja
Dill, 1990, Sharp, 1991a,b ) e tern sido reportada como sendo
termica nas proteinas de organismos termofilicos de extrema

0

fator principal em estabilidade

estabilidade ( Kirino et al., 1994 ).

A determinayao da superficie hidrof6bica acessivel de todas as enzimas TIM com estruturas
conhecidas foi feita atraves da diferenya entre a superficie acessivel dos monorneros e do dimero.
Como a estrutura em volta flexivel ocupa diferentes confonnayoes

nas seis diferentes estruturas

de TIM e por encontrar-se proxima

a interface

de contato dos monomeros esta foi removida

durante a determinal;:ao da superficie acessivel. A determinal;:ao foi feita atraves do programa
MSCON ( Connolly, 1983 ) A TIM de B. stearothermophillis

mostra a mais baixa superficie

hidrof6bica acessivel por monomeros mas no entanto mostra a mais aha superficie hidrof6bica
acessivel dos monomeros que se torna inacessivel ao solvente na formal;:ao dos dimeros: 124 a
262

A2

a mais de superficie hidrofobica inacessivel ao solvente do que as outras estruturas de

TIM. Se for usado

0

valor estimado de 25 cal mol-I k2 do ganho em energia por inacessibilidade

de residuos ao solvente ( Cothia, 1974, Richards, 1977 ) hc'lurn ganho de 3,1 a 6,6 Kcal motl em
estabilidade. Usando-se

0

valor estimado de 43 cal mol,l

1991b, De Young et al., 1990 )

0

k2

Sharp et al., 1991 a, Sharp et at.,

(

ganho e ate mesmo maior, sendo de 5,3 a 11.3 Kcal motl em

estabilidade. Portanto mais urn dos fatores que a TIM de B. stearothermophillis
usando para

0

pode estar

aumento de estabilidade termica e a interal;:ao hidrofobica entre os monomeros no

processo de dimerizal;:ao,

0

que portanto estabilizaria mais

0

dimero, em adil;:ao ao efeito das

prolinas que dariam uma estabildade maior aos monomeros.
Pela analise das sequencias de todas as enzimas TIM disponiveis, Lys 13 em
stearothermophillis

B.

e conservada em todas as estruturas como Gly, sendo somente Leu ou Ala

em Corynebacterium glutamicum e Moraxella !'p. Esta Lys tern uma densidade eletronica muito
bem definida e urn baixo fator de temperatua ( 22,1

A2

para

0

N( ) e faz uma forte ligal;:ao de

hidrogenio com urn grupo carboxilico da cadeia principal da Leu 237 da mesma subunidade
( disHincia da ligal;:ao de hidrogenio de 2,64

A)(

Figura 6.14 ). No entanto a mesma Lys e

encontrada nas sequencias de TIM de B. subitilis e B. megaterium, duas proteinas mesofilicas
reportadas recentemente ( Leyva-Vasquez e Setlow, 1994, Schlapfer e Zuber, 1992 ). Portanto
o que este resultado

sugere e que a mutal;:ao GlylLys nao e unica na TIM de B.

stearothermophi Ius.

o residuo His

12 na TIM de B. stearothermophilus

e conservado sendo Asn em todas as

outras TIM de sequencias conhecidas reportadas ate agora incluindo as duas ja mencionadas
acima. Este residuo tem uma densidade eletronica bem definida e baixo fator de temperatura. Esta
His faz interal;:oes hidrof6bicas na interface das subunidades. Este residuo tern 23,1

A2

de

superficie que se torna inacessivel ao solvente durante a dimerizal;:i'io, contribuindo para uma
estabiliza9i'io de 0,6 Kcal mol,l.
Urna conclusi'io clara deste resultado pode ser derivada do fator ja discutido anteriormente
da superficie hidrof6bica que se toma inacessivel ao solvente durante
Devido

a homologia

0

processo de dimeriza9i'io.

de apenas 40% entre as enzimas TIM de estruturas conhecidas pode-se

derivar a conclusi'io que as mutal;:oes nos residuos da interface foram tais que contribuiram para

o aumento das intera~oes hidrof6bicas e a muta~ao Asn/His e uma das que contribuiu mais,
individualmente, para este resultado. Portanto uma an31isemais detalhada dos residuos que
compoem a interface entre os mon6meros poderia levar it mesma conclusao ja observada, da
estabiliza~aodo dimero por intera~oes hidrof6bicas.

I

Figura 6. I 3 - Par de muta980 Gly/Lys e Asn/His.

Como apresentado anteriormente ha varios fatores que contribuem para a estabilidade
termica. Tambem em alguns casos certos autores tern report ado que somente pontes salinas foram
as diferem;as principais entre proteinas hom610gas de organismos termofilicos e mesofilicos
( Kelly et al., 1993 ). No entanto nenhum autor discutiu ate agora uma compara9ao de tao grande
numero de estruturas no intento de analisar a estabilidade termica de proteinas, baseado na
estrutura das proteinas. Desta forma, as conclusoes observadas por certos autores restringem-se
ao caso particular da estabilidade de uma proteina com sua hom610ga e nao urn caso mais geral
de desenvolvimento evolutivo do fator estabilidade termica.
Portanto

da analise feita aqui e baseado em todos

os fatores de estabilidade termica

conclui-se que os fatores principais de estabilidade termica para a TIM de B. stearothermophilus
sao 0 numero aumentado de prolinas, que decresce a flexibilidade dos monomeros e a intera9ao
hidrof6bica entre as subunidades na dimeriza9ao estabilizando desta forma 0 dimero. Apesar da
razao Arg/(Arg+Lys) ser significativamente elevada para a TIM de B. stearothermophilus

nao e

claro, baseado numa analise detalhada das intera90es das argininas, de que forma estes residuos
estao contribuindo para a estabilidade. Esta razao e elevada na TIM de B. stearothermophilus
devido a urn decrescimo no numero de Lys, mais do que urn elevado numero de argininas.
Portanto esta razao nao representa urn resultado geral para estabilidade termica de proteinas
como defendido par Merker et al. ( Merker et al., 1981 ) e como foi concluido por analise feita
neste trabalho e por outros autores ( Dr. R. Jeanike, comunica9ao pessoal ). 0 resultado de
Merker et al. baseia-se em urn numero muito limitado de proteinas e ainda 0 valor da razao nao
se sobressai significativamente em seu trabalho para concluir que esta razao seja uma regra geral.
Uma analise evolutiva poderia ser aqui derivada baseada nas pressoes seletivas que
dirigiram 0 aparecimento de diferen9as entre as proteinas mesofilicas e termofilicas. As bacterias
como organismos menos evoluidos foram pressionadas a viverem em urn ambiente de elevada
temperatura no inicio da vida terrestre. Com a constante queda da temperatura terrestre para os
patamares que observamos hoje, houve uma pressao da natureza para a passagem de organismos
de extrema estabilidade termica para organismos mesofilicos. Qual seria a justificativa desta
pressao,

ou melhor, como se justificaria esta necessidade de mudar de termofilicos para

mesofilicos?
enzimatica

Segundo certos autores as proteinas termofilicas apresentam baixa atividade

a

temperatura ambiente, apresentando picos de atividade enzimatica a mais altas

temperaturas ( Dr. G. Petsko, comunica9ao pessoal ). Devido

a rigidez destas

proteinas, requerida

para a estabilidade termica, estas se tornam menos ativas a mais baixas temperaturas. Desta forma

a pressao da natureza dirigiu as muta~oes de forma a diminuir a rigidez destas proteinas para
manter 0 nivel de atividade das enzimas.
Desta forma, como conclusao final, a TIM de B. stearothermophilus

apresenta dois

fatores principais de estabilidade termica ja mencionados acima somados a fatores relativamente
sutis em rela~ao as outras enzimas TIM com estrutura conhecida. Estes fatores foram obtidos
provavelmente por pequenas muta~oes durante a evolu~ao que neste caso foram decrescendo a
estabilidade termica e convergindo para a grande maioria dos organismos mesofilicos que hoje
habit am 0 planeta. Vale lembrar aqui tambem que diferentes proteinas apresentam diferentes
fatores de estabilidade termica, inclusive no mesmo organismo, 0 que sugere que as diferentes
proteinas usam diferentes processos para obter a estabilidade termica. Urn trabalho extensivo na
aruilisede estabilidade de proteinas e feito pelo Dr. B. Matthews atraves da anillise por muta~ao
sitio dirigida em lisozima. Conclusoes

deste trabalho tern extrema importancia

para 0

entendimento dos fatores envolvidos na estabilidade proteica. Por outro lado muito dos fatores
apresentados como estabilizantes pelo trabalho do Dr. Matthews nao foram os usados pela TIM
de B. stearothermophilus,

mostrando desta forma que cada proteina encontra urn estado de

estabilidade atraves de mecanismos que dependem principalmente de sua particular estrutura
tridimensional. Desta forma cada proteina deve ser tratada isoladamente no caso da anillise de
estabilidade termica e comparada com suas hom610gas para conclusoes que possarn justificar os
fatores envolvidos na estabilidade. Para 0 caso particular da TIM, conclus5es rnais definitivas que
possarn permitir uma analise evolutiva dos fatores de estabilidade termica para esta
devem ser obtidas quando da obten~ao da estrutura da TIM de urn organisF
estabilidade termica

protl;';l1'"
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