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RESUMO 
 
 
 

 A doença do sono é causada pelo parasita Tripanosoma brucei. Considerada uma doença 

negligenciada, mata milhares de pessoas todos os anos na África subsaariana. O T.brucei não 

apresenta resposta imune pronunciada, o que dificulta o desenvolvimento de vacinas, e os 

medicamentos disponíveis são escassos. Os tripanossomatídeos são comprovadamente sensíveis 

ao stress oxidativo causado pelo radical superóxido. Assim, as enzimas superóxido dismutases 

(SODs) são a primeira linha de defesa contra esse radical. As SODs são metalo enzimas (EC 

1.5.1.1) capazes de catalisar a dismutação do superóxido em oxigênio molecular e peróxido de 

hidrogênio. São classificadas de acordo com o metal incorporado na estrutura: cobre e zinco 

(CuZnSOD), ferro ou manganês (Fe/MnSOD) e níquel (NiSODs).  Neste trabalho de mestrado, a 

enzima TbFeSODB2 de T.brucei foi, expressa, purificada, cristalizada e teve sua estrutura 

resolvida. A estrutura cristalográfica da enzima do parasita foi comparada com a enzima humana 

análoga contendo manganês (HuMnSOD), onde foram evidenciadas as principais diferenças 

entre as duas estruturas  que podem ser exploradas para o desenho do novos inibidores seletivos. 

Foi realizada uma análise de acoplamento estatístico, onde com base em um alinhamento 

múltiplo dessas enzimas determinou-se resíduos que são capazes de interferir na seletividade do 

metal incorporado e estado oligomérico das SODs. 

 

Palavras-chave: Tripanossomíase. Superóxido dismutase. Cristalografia de proteínas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 
 
 
 

Sleeping sickness, caused by the parasite Tripanosoma brucei, is considered a neglected disease, 
killing thousands of people every year in subsaharian Africa. T. brucei does not generate a 
pronounced immune response, difficulting the development of vaccines.  Furthermore,  available 
medicines are scarce. Tripanosomatides are known to be sensitive to oxidative stress caused by 
the superoxide radical. Therefore, the superoxide dismutase enzymes (SODs) are a primary line 
of defence for the parasites against this radical. SODs are metalloenzymes (EC 1.5.1.1) capable 
of catalyzing superoxide dismutation into molecular oxygen and hydrogen peroxide.  SODs are 
classified according to the incorporated metal: copper/zinc (CuZnSOD), iron/manganese (Fe or 
MnSOD) and nickel (NiSODs). In the work presented here,  TbFeSODB2 from T. brucei was 
expressed, purified, crystallized and its 3D structure solved.  The crystal structure of the parasite 
enzyme was compared to the homologous human enzyme containing manganese (HuMnSOD), 
revealing evidence for differences between both structures which could be exploited in the design 
of new selective inhibitors.  In addition, a statistical coupling analysis was performed on the 
entire Fe/MnSOD superfamily, based on a multiple sequence alignment. It was shown that this 
technique was able to identify novel residue determinants of metal selectivity and oligomeric 
state.  
 
Keywords: Trypanosomiasis. Superoxido dismutase. Protein Crystallography. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Doenças tropicais, quadro atual e perspectivas 

 

A lista de doenças denominadas tropicais, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

corresponde a 10 moléstias infecciosas: tripanossomíase africana, dengue, leishmaniose, malária, 

esquistossomose, tuberculose, doença de Chagas, lepra, filariose linfática e oncocercíase. Com a 

melhoria nos meios de transportes e o aumento no número de pessoas viajando ao redor do 

mundo, algumas dessas doenças tornaram-se problemas em outras regiões do globo, como é caso 

da malária e tuberculose. Essas doenças matam todos os anos 14 milhões de pessoas, e 

atualmente estima-se que existem 2 bilhões de pessoas contaminadas com o agente causador da 

malária 1 1. Avanços na ciência, especialmente genômica parasitária e desenho racional de drogas 

baseadas em estruturas cristalográficas, abriram possibilidades para o desenvolvimento de novos 

fármacos. Por outro lado, os custos elevados dos programas de desenvolvimento de drogas 

tornam cada vez mais difíceis a promoção e sustentação da pesquisa e desenvolvimento na 

economia global atual. O controle dessas doenças requer uma ação conjunta de diversos setores, 

saúde pública, educacional, sócio-política, pesquisa e desenvolvimento. Atualmente a produção 

de medicamentos voltados a essas doenças, também denominadas doenças negligenciadas, é 

insuficiente. O Setor de pesquisa e desenvolvimento de fármacos constitui um dos setores de 

maior risco de investimentos e, seguindo a lógica empresarial, os altos investimentos implicam 

na produção de fármacos que ofereçam maior segurança de retorno financeiro. As grandes 
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empresas farmacêuticas estão concentradas em países desenvolvidos, onde os maiores produtores 

mundiais de medicamentos são respectivamente América do Norte (50%), Europa (24%) e Japão 

(13%) 2. Nesses países, a proporção maior dos gastos com P&D tem sido direcionada ao 

atendimento de demandas de suas populações, por exemplo, doenças crônico-degenerativas ou 

problemas como calvície, enxaqueca, depressão, substâncias que, eventualmente, atuariam no 

adiamento do envelhecimento ou no controle da obesidade. Toda América Latina é responsável 

por apenas 5% dos medicamentos produzidos. Por outro lado, 80% da população mundial 

encontra-se em regiões subdesenvolvidas e de risco, e são responsáveis pelo consumo de cerca de 

20% dos medicamentos produzidos, onde apenas 10% das pesquisas de saúde são dedicadas a 

doenças negligenciadas 2, 3. Segundo o documento denominado Desequilíbrio Fatal, produzido 

pela organização: Médicos Sem Fronteiras (MSF) e pelo Drugs for Neglected Diseases (DNDi) 

das 1393 novas drogas descobertas entre 1975 e 1999, apenas 13 destinaram-se a doenças 

negligenciadas, cerca de 1%, apesar de essas doenças representarem mais de 12% das 

enfermidades mundiais 4. Dentre os 13 medicamentos produzidos para doenças tropicais nesse 

período, 6 foram feitos com apoio do programa Treinamento para Doenças Tropicais (TDT) 

financiado pela Organização das Nações Unidas (ONU), Banco Mundial e Organização Mundial 

de Saúde, que destinou U$ 30 milhões anuais para o TDT. Além disso, a maioria das doenças 

parasitárias, não promove uma resposta imune pronunciada, portanto, poucas vacinas têm sido 

produzidas e o processo tende a ser vagaroso e muito difícil. Nesse sentido fármacos terapêuticos 

aparecem como componentes essenciais para ambos os programas de gerência clínica e controle 

de doença. Porém, em muitos casos são fármacos antigos, com mais de 50 anos de descoberta, 

com eficiência questionável e muitos efeitos colaterais. As tendências atuais apontam uma 

parceria pública-privada no desenvolvimento de novos fármacos destinados a doenças tropicais, 

estabelecendo uma rede multidisciplinar entre pesquisadores, indústrias e o setor público de 
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países desenvolvidos e em desenvolvimento1. No Brasil as pesquisas ainda estão restritas a 

universidades públicas e algumas poucas instituições de pesquisa governamentais nas áreas de 

Saúde Pública 3.  

 

1.2 A Doença do Sono 

 

A tripanossomíase africana, também chamada de doença do sono. Embora conhecida 

desde 1800, teve seu agente etiológico estabelecido apenas um século depois quando R. M. 

Forde, em 1902 detectou pela primeira vez tripanossomos no sangue de um europeu que viajava 

no Rio Gâmbia. Foi em 1907 que Dr. David Bruce (figura 1.2.1), oficial médico do Exército 

Britânico, corretamente reconheceu que os tripanossomos eram os agentes causadores da doença 

do sono, transmitida aos humanos, através de picadas da mosca tsé-tsé do gênero Glossina 

palpalis  5. 

        
 (a)                                                         (b) 

Figura 1.2.1: Sir David Bruce (a), médico oficial do exercito britânico, nascido em 29 de maio de 1885, Melbourne, 
foi patologista e microbiologista, estudou a febre de malta e tripanossomíases, onde identificou as causas da doença 
do sono. Foi ganhador da medalha Leeuwenhoek em 1915 e faleceu em 27 de novembro de 1931 aos 76 anos de 
idade. (b) Áreas de atuação das duas subespécies do parasita que infectam o homem: Tripanosoma brucei 
rhodesiense (leste da África), responsável pela forma mais aguda da doença e Tripanosoma brucei gambiense 
(geralmente encontrado na parte central da África). 
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As moscas do gênero Glossina, vetor de transmissão, também transmitem outras 

tripanossomoses (sub-espécie T. brucei brucei) do gado e da fauna bravia, com forte impacto 

sobre as atividades agropecuárias, uma vez que essas parasitoses destroem rebanhos de gados e 

muitos animais domésticos 6. Em conseqüência, as fontes de alimentação protéica são reduzidas, 

além de tornar-se muito difícil, ou impossível em certas áreas, o uso da força animal na produção 

e nos transportes das zonas rurais atingidas por tais flagelos 7. Os focos da doença espalham-se 

por várias regiões do continente africano, existindo duas sub-espécies do parasita que infectam o 

homem: Tripanosoma brucei rhodesiense (leste da África), responsável pela forma mais aguda 

da doença e Tripanosoma brucei gambiense (geralmente encontrado na parte central da África), 

responsável pela forma mais crônica da doença (figura 1.2.1). Segundo os dados de 2001 - 2003 

da Organização Mundial da Saúde, 60 milhões de pessoas vivem em regiões consideradas de 

risco, sendo que em 2003 estimava-se um número entre 300.000 e 500.000 de pessoas infectadas, 

com 50.000 mortes anuais. O parasita existe na saliva das moscas tsétsé (Glossina) e é ejetado 

quando estas se alimentam de sangue humano. Ao contrário do (T.cruzi), o tripomastigota T. 

brucei não invade as células (nem assume forma de amastigota), alimentando-se e multiplicando-

se enquanto tripomastigota nos fluidos corporais, incluindo sangue e fluido extracelular nos 

tecidos. Esse processo ocorre nas primeiras fases da doença, estendendo sua distribuição ao 

sistema nervoso central posteriormente. Uma nova mosca Glossina é infectada quando se 

alimenta de indivíduo contaminado. Ao longo de cerca de um mês, o parasita assume várias 

formas (epimastigota principalmente) enquanto se multiplica no corpo da mosca, invadindo 

finalmente as glândulas salivares do inseto. 

Nos seres humanos a invasão cerebral é responsável pelo distúrbio do sono e outras 

desordens neuropsiquiátricas, sintomas que dão origem ao nome da doença. Se não tratada, a 
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tripanossomose africana pode progredir levando ao aumento da sonolência e severos danos 

corporais, culminando em coma e morte 8. 

 

1.3 O Trypanosoma brucei 

 

T.brucei é um parasita eucariota unicelular pertencente ao reino protista, filo Euglenozoa, 

sub-filo Mastigophora, classe Kinetoplastea, ordem Trypanosomatidea e espécie Trypanosoma, 

cujo gênero inclui ainda o T.cruzi. Existem três sub-espécies desse parasita T.b.brucei, 

T.b.gambiense and T.b.rhodesiense. O parasita possui dois hospedeiros no seu ciclo de vida, um 

inseto atuando como vetor, e um mamífero, hospedeiro definitivo. Com uma grande diferença na 

natureza desses hospedeiros, o parasita passa por complexas mudanças morfológicas e 

bioquímicas para a adaptação. A estrutura da célula é semelhante às células de eucariotos. Todas 

as principais organelas podem ser observadas, incluindo núcleo, mitocôndria, retículo 

endoplasmático, complexo de golgi etc 9. A principal diferença é a presença de uma grande e 

única mitocôndria com DNA condensado, denominada cinetoplasto. Este encontra-se associado 

ao flagelo, que confere mobilidade ao parasita. A célula é recoberta de glicoproteínas pouco 

imunogênicas denominadas VSGs (variant surface glycoprotein). O parasita é capaz de variar a 

composição destas proteínas, permitindo o passar despercebido pelo sistema imune 10. O parasita 

apresenta uma organela especializada, chamada glicossomo, característica da família 

Trypanosomatidae. Esta organela apresenta praticamente todas as enzimas da via glicolítica do 

protozoário, razão pela qual foi denominada glicossomo 11. 



 23 

    
(a)                               (b) 

Figura 1.3.1: (a) As possíveis morfologias assumidas pelas células dos tripanossomatídeos, (b) T.brucei assume a 
forma o tripomastígota (comprimento de  aproximadamente 20µm), no sangue humano. 

 

Os protozoários do gênero Trypanossoma caracterizam-se por possuírem vários estágios 

morfológicos: amastigota, arredondada e com flagelo degenerado que permanece dentro da 

célula do parasita ou mesmo está ausente (forma que o T.brucei não assume); promastigota, 

onde o cinetoplasto e o cinetossomo estão na extremidade anterior, sem a presença de membrana 

ondulante; epimastigota, que apresenta cinetoplasto e cinetossomo anteriores e próximos ao 

núcleo, com a membrana ondulante iniciando a partir dele; e tripomastigota, aparentemente a 

forma mais avançada, que apresenta cinetossomo posterior, e o flagelo forma a borda de uma 

membrana ondulante que se desenvolve junto a célula do parasita 9 (Figura 1.3.1). 

O genoma do Trypanosoma bruce é composto por 11 cromossomos contendo entre 1 e 6 

mega pares de bases, 6 cromossomos intermediários com 300 a 600 quilo pares de bases e 

aproximadamente 100 mini comossomos, com 50 a 100 quilo pares de base. Os cromossomos 

maiores contem a maioria dos genes, enquanto os cromossomos menores carregam os genes 

envolvidos na variação antigênica, incluindo os genes das glicoproteínas variantes na superfície 
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(VSGs). O genoma mitocondrial é encontrado condensado no cinetoplasto, um fato único para a 

classe kinetoplastea 12.  

 

1.4 Tratamento 

 

 A doença do sono é difícil de ser tratada. Para a quimioterapia da tripanossomíase 

africana existem apenas cinco drogas clinicamente aprovadas (figura 1.4.1), isotionato de 

pentamidina, suramina, melarsoprol e eflornitina, mas estes medicamentos são escassos 13, 14, 

tóxicos, e enfrentam resistência do parasita 15, 16, sendo que três delas foram introduzidas a mais de 

50 anos. 

• A Suramina (introduzida em 1916) é usada exclusivamente na fase inicial da infecção por 

T. b. rhodesiens, e causa uma série de efeitos colaterais, sobretudo reações alérgicas e 

complicações renais. 

• A Pentamidina (introduzida em1937) é um medicamento caro usado nos primeiros 

estágios da infecção por T. b. gambiense. Essa droga também pode ser utilizada nas 

infecções pela sub-espécie T. b. rhodesiense, com menor eficácia, sendo apenas usada em 

pacientes com contra indicação à sumarina 17.  

• O Melarsoprol (introduzido em 1946), um derivado do arsênico, foi sintetizado há mais 

de 50 anos e tem seu uso restrito à segunda fase (neurológica) da doença, tanto para a 

infecção por T.b. gambiense quanto por T. b. rhodesiense. É um medicamento perigoso e, 

devido à sua insolubilidade, a administração é extremamente dolorida. É tão tóxico que 

degrada seringas de plástico e mata um em cada 20 pacientes tratados. Apesar dos graves 

efeitos colaterais e da resistência crescente do parasita a este fármaco, o Melarsoprol 
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continua sendo o medicamento mais amplamente usado para tratar o estágio avançado da 

doença do sono. 

• A Eflornitina (introduzido em 1977), um medicamento com menos efeitos colaterais, é 

uma alternativa mais segura e eficaz para o estágio avançado do T.b. gambiense. Suas 

propriedades contra tripanossomas foram descobertas por acaso, e seu sucesso espetacular 

em tirar pessoas do coma fez com que fosse denominado “Remédio da Ressurreição”. 

Entretanto, teve sua produção interrompida pelos fabricantes em 1995, pois não era 

lucrativa. Em 2001, depois de alguns anos de pressão pública internacional liderada por 

Médicos Sem Fronteiras (MSF) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o 

fabricante original (laboratório Sanofi-Aventis) finalmente reiniciou a produção de 

Eflornitina. Além disso, o fabricante também concordou em transferir a tecnologia e dar 

assistência técnica para potenciais produtores contínuos do medicamento. 

• Nifurtimox, (introduzido em 1964) é utilizado no tratamento para o estágio crônico da 

doença. Substância atualmente registrada em alguns países da América Latina para o 

tratamento da Doença de Chagas. Embora seu uso clínico não seja aprovado para o 

tratamento da tripanossomíase africana, seu uso é feito em casos restritos de ineficácia do 

tratamento com Melarsoprol ou Eflornitina 18. 
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Figura 1.4.1: Estrutura dos fármacos usados para o tratamento das fases aguda (a, b) e crônica (c, d, e) da 
tripanossomíase africana. A maioria dessas drogas são antigas, apresentando uma série de efeitos colaterais, e para 
várias deles já são encontradas cepas resistentes. 
 

 

1.5 Sistemas de defesa antioxidante 

 

Mesmo conhecidas há mais de um século, o tratamento das doenças de Chagas, do sono e 

malária restringe-se a poucas e antigas drogas, geralmente apresentando baixa eficácia, 

promovendo muitos efeitos colaterais e com mecanismos de ação, na maioria das vezes, pouco 

compreendidos. Além disso, o uso desses fármacos por vários anos tem comprovado a seleção de 

parasitas resistentes às mesmas. Nesse sentido, a busca de novos alvos para o desenvolvimento de 

fármacos mais eficientes contra esses males tem-se intensificado nos últimos anos, devido 

principalmente ao avanço do entendimento da biologia básica e a projetos de seqüênciamento do 
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genoma desses parasitas 19,  20. Dentre os potenciais alvos estudados e propostos, encontram-se as 

enzimas compartimentalizadas nos glicossomos dos tripanosomatídeos. Várias atividades 

metabólicas ocorrem nessa organela (ausente no homem), tais como a glicólise, a β-oxidação de 

ácidos graxos, a biosíntese de lipídeos e a via de recuperação de purinas 21.  

Por exemplo, T. brucei quando na circulação sangüínea do hospedeiro, apresenta uma 

mitocôndria atrofiada, porém, apresenta uma grande quantidade de microcorpos (glicossomo). 

Este fato permitiu que Opperdoes e colaboradores 22 isolassem esta organela e procedessem a sua 

caracterização bioquímica, mostrando que praticamente todas as enzimas da via glicolítica do 

protozoário estavam nela localizadas. Algumas dessas enzimas glicossomais que têm sido muito 

estudadas são a triose-fosfato isomerase (TIM) 23, gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase 

(GAPDH) 24 e fosfoglicerato quinase (PGK) 25. Além das enzimas glicolíticas, outras enzimas 

pertencentes ao metabolismo de nucleotídeos 26, bem como algumas proteases 27, 28, também têm 

sido propostas como potenciais alvos. Finalmente, enzimas envolvidas nos processos 

antioxidantes têm sido consideradas alternativas para o desenvolvimento de novos agentes 

antimicrobianos. 

Reconhecidamente, esses parasitas estão constantemente expostos a espécies reativas de 

oxigênio (“ROS - Reactive Oxigen Species”), seja devido a processos endógenos ou provenientes 

do mecanismo de defesa imune do hospedeiro. Nesse sentido, as enzimas responsáveis pela 

proteção contra o estresse oxidativo desempenham um papel crucial na sobrevivência desses 

parasitas, o que torna atrativo o estudo dessas enzimas como potenciais alvos, principalmente 

considerando-se as diferenças entre os mecanismos antioxidantes dos parasitas e seus 

hospedeiros.  

Organismos aeróbicos desenvolveram dois tipos principais de defesas para minimizar os 

danos oxidativos devidos à presença de oxigênio em seu ambiente: utilização de antioxidantes de 
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baixo peso molecular e de defesas enzimáticas 29. Em células de mamíferos, o estresse oxidativo é 

controlado por quatro enzimas antioxidantes principais: (1) enzimas superóxido dismutase de 

cobre e zinco (CuZnSOD) 30, encontrada no citoplasma; (2) enzimas superóxido dismutase 

contendo manganês (MnSOD) 31, com a mesma ação da CuZnSOD, mas somente encontrada na 

matriz mitocondrial; (3) glutationa peroxidase (GSH), responsável pela redução do peróxido de 

hidrogênio e hidroperóxidos que utiliza glutationa reduzida como doador de hidrogênio 32 e (4) 

catalase, a enzima que catalisa a dismutação do peróxido de hidrogênio para oxigênio e água 29. 

A atividade da glutationa peroxidase requer glutationa reduzida (GSH) que é oxidada 

durante a redução dos peróxidos. Portanto, uma outra enzima, a glutationa redutase, tem o papel 

de reduzir a glutationa oxidada, numa reação NADPH - dependente, para manter os níveis de 

glutationa reduzida em estado estacionário 33. Parasitas protozoários apresentam mudanças 

essenciais em termos de suas defesas antioxidantes, não somente comparados com seus 

hospedeiros mamíferos mas entre eles mesmos. Tanto os tripanosomatídeos, quanto Plasmodium 

não possuem a enzima catalase. Com relação à enzima glutationa peroxidase, uma isoforma 

Selênio dependente foi encontrada em Plasmodium 34, mas ela está ausente em todos os 

tripanossomatídeos 35, sendo somente encontrada em T. cruzi e T. brucei uma forma não-selênio 

dependente de peroxidase. No entanto essas formas de glutationa peroxidases reagem somente 

com peróxidos orgânicos, mas não com peróxido de hidrogênio 36,  37. 
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(a)                                                                       (b) 

 Figura1.5.1: Reações enzimáticas antioxidantes em células de mamíferos (a), as SODs são responsáveis em 
dismutar o radical superóxido em H2O2 e oxigênio molecular, a partir daí, duas vias podem ser utilizadas para 
eliminar o H2O2, através da enzima catalase, ou através da oxidação da glutationa (GSH) em glutationa oxidada 
(GSSG). (b) Metabolismo antioxidante em Kinetoplastida. Estas células possuem a enzima superóxido dismutase 
contendo ferro, (FeSODs) e um conjunto único de enzimas envolvidas no metabolismo de peróxidos. Duas vias 
interligadas podem eliminar o H2O2, via ascorbato peroxidase, ou via triparedoxina peroxidase, a tripanotiona é um 
metabólito encontrado unicamente no parasita tripanossomatídeo.  

 

Nesse sentido, para lidar com o metabolismo do peróxido de hidrogênio proveniente da 

dismutação do radical superóxido, os membros da ordem kinetoplastida dependem inteiramente 

de um sistema antioxidante tiol-dependente (Figura1.5.1). A tripanotiona é formada pela união de 

duas glutationas (GSH), através de uma molécula de espermidina. Todos os tripanosomatídeos 

sintetizam tripanotiona, que é único nos membros da ordem kinetoplastida. Embora o potencial 

de redução de grupos tiol seja o mesmo que o da glutationa, seu pKa é uma unidade de pH menor 

que o da glutationa livre, o que pode explicar a reatividade distinta da tripanotiona. Por exemplo, 

dehidroascorbato, o produto de oxidação do ácido ascórbico, pode ser reduzido por uma 

tripanotiona, mas não por uma glutationa. Similarmente, tripanotiona reduz diretamente a 

triparedoxina oxidada, um tipo de tioredoxina encontrada em tripanosomatídeos que desempenha 

um papel central no metabolismo de peróxidos  38, 39. Dessa forma, a ação combinada das enzimas 

tripanotiona redutase, triparedoxina e tripanotiona peroxidase (enzima responsável pela redução 
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da tripanotiona) desempenha um papel central na manutenção de níveis estacionários da 

concentração de H2O2, análoga a GSH peroxidase e GSH redutase em mamíferos. 

 

1.6 O radical superóxido e espécies reativas de oxigênio (R.O.S.) 

 

Embora o radical superóxido não seja muito reativo por si mesmo, este radical é o 

precursor de dois potentes oxidantes. O superóxido pode reagir com óxido nítrico produzindo o 

peróxinitrito (ONOO-), um agente oxidante e nitrificante gerado pelos macrófagos e usado como 

a primeira linha de defesa durante a fagocitose. Os fagócitos produzem o radical superóxido com 

auxílio da enzima leucócito NADPH oxidase, que catalisa a redução por um elétron do O2 com 

gasto de uma molécula de NADPH 40, segundo a reação (1):   

2O2 + NADPH                        2O2
·-  + NADP+   H+                               (1) 

O radical anion superóxido formado é um bactericida fraco, capaz de inativar proteínas 

ferro-sulfurosas das bactérias, porém, gera alguns produtos que possuem forte atividade 

antimicrobiana, tais como ácido hipocloroso (HOCl), peróxido de hidrogênio (H2O2) e 

peróxinitrito (ONOO–) que são os principais responsáveis pelo combate a corpos estranhos 41. O 

superóxido é precursor do peróxido de hidrogênio, que por sua vez, na presença de metais de 

transição, é responsável pela formação do radical hidroxila (•OH). O radical hidroxila é um forte 

e não-específico oxidante que pode atacar e danificar proteínas, lipídeos e ácidos nucléicos. No 

DNA ele ataca tanto as bases nitrogenadas quanto a desoxirribose (Figura1.6.1). O ataque ao 

açúcar pode ser realizado por abstração de um dos átomos de hidrogênio e quase sempre leva à 

ruptura da cadeia de DNA 40. A interação com as bases nitrogenadas acontece por adição a 

insaturações em sítios de alta densidade eletrônica.  
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Figura1.6.1:: Danos causados pelo radical hidroxila a desoxirriboses que constituem o DNA. O ataque ao açúcar 
pode ser realizado por abstração de um dos átomos de hidrogênio (a,b e c) e quase sempre leva à ruptura da cadeia 
de DNA. O mecanismo dessa ruptura tem como principais produtos 5'-8-ciclo-2'-desoxiadenosina (d) e 5'-8-ciclo-2'-
desoxiguanosina (e).  
 

Sob condições normais, todas essas espécies reativas são mantidas em concentrações 

controladas pelos mecanismos descritos anteriormente. Nesse contexto, a enzima ferro 

superóxido dismutase (FeSOD) dos parasitas representa a primeira linha de defesa contra o 

ataque por espécies reativas de oxigênio do hospedeiro, sendo que a mesma difere-se não só 

estruturalmente, mas também em seus perfis de inibição das SODs dos hospedeiros vertebrados. 

Embora existam poucos relatos de ligantes desenhados racionalmente para explorar essas 

diferenças 42, o modo de ação de diversos fármacos tripanocidas, anti-leishmaniais e anti-

malariais envolvem a geração de espécies reativas de oxigênio (ROS). Além disso, foi 

demonstrado, através de experimentos de RNA antisense, a importância da FeSOD para a 

sobrevivência e crescimento intracelular das Leishmanias 43 . Nesse trabalho, parasitas deficientes 

em SOD mostraram-se mais sensíveis que os selvagens a geradores de O2
-, bem como H2O2, em 

culturas axênicas. Mais importante, foi demonstrado uma redução na sobrevivência nas formas 

(a) (b) (c) 

(d) (e) 
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amastigotas do parasita SOD-deficiente em macrófagos de ratos. As evidências apontam  que a  

enzima superóxido dismutase é fundamental no desenvolvimento dos parasitas ao longo de seu 

ciclo de vida, assim inibidores  para esta enzima podem significar um eficiente mecanismo de 

ação contra esses parasitas. 

 

1.7 A enzima Fe-superóxido dismutase 

 

Organismos aeróbicos utilizam oxigênio molecular (O2) como aceptor de elétrons na 

cadeia respiratória. Entretanto, durante o curso normal do metabolismo essa espécie molecular 

pode, tal como observado por Fridovich 44, ser facilmente reduzida e assim formar uma outra 

entidade molecular, o radical superóxido (O2
-.). Como descrito anteriormente, este oxi-radical 

produz efeitos danosos nas células, seja por si próprio ou através de reduções adicionais de um ou 

dois elétrons, dando origem às espécies H2O2 e .OH. Outros processos metabólicos e a interação 

de radiação ionizante com tecidos biológicos são fontes adicionais de O2
-.. Por esta razão, como 

descrito anteriormente, os organismos aeróbicos têm desenvolvido, durante toda a evolução, 

mecanismos de defesa que permitem resguardar as células dos efeitos deletérios dos radicais 

livres44. Uma das mais importantes e conhecidas enzimas do sistema de defesa anti-oxidante é a 

superóxido dismutase (SOD, EC 1.15.1.1), a qual catalisa a transformação do citotóxico radical 

superóxido em oxigênio molecular e peróxido de hidrogênio (H2O2), através de alternadas 

redução e oxidação do metal do sítio ativo 45: 
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Mn+ + O2
-                           M(n-1) + + O2

                                          (1) 

 M(n-1) +  + O2
- + 2 H+                                           Mn+ + H2O2                                               (2) 

As enzimas superóxido dismutases, são metaloproteínas classificadas de acordo com o 

metal presente no sítio ativo: (CuZnSOD) cobre-zinco superóxido dismutases, que incorporam 

simultaneamente cobre e zinco em seu sítio ativo; ferro/manganês superóxido dismutase 

(Fe/MnSOD) que incorporam ferro ou manganês em seu sitio ativo. Dentro dessa segunda classe 

existem enzimas capazes de incorporar tanto Fe como Mn de acordo com a disponibilidade 

desses metais no meio em que o organismo se encontra. Essas enzimas são denominadas 

cambialísticas. Existe ainda uma classe dessa enzima isolada da espécie Streptomyces, que 

contém níquel (NiSOD)  46. As NiSODs são oligômeros hexaméricos, onde o íon metálico 

incorporado está na porção N-terminal da unidade monomérica. A estrutura da unidade 

fundamental é composta somente de hélices que adquirem uma disposição espacial anti-paralela 

tipo cima-baixo-cima-baixo, como pode ser observado na figura1.7.1 47.   

As CuZnSODs são encontradas na forma de dímeros, onde as subunidades assumem uma 

estrutura composta predominantemente por fitas β anti-paralelas torcidas formando um arranjo 

tipo barril. Uma pequena porcentagem da estrutura assume conformação do tipo hélice e, essas, 

encontram-se em regiões externas, não participando do contato na interface dimérica 48 (figura 

1.7.1).  
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(a)                                                                    (b) 

       
(c)                                                                    (d) 

Figura1.7.1: Estrutura cristalográfica da Cu/ZnSOD de S.mansoni (1TO4) (a). MnSOD de T.thermophilus, dimérica 
(1MNG) (b). NiSOD hexamérica de Streptomyces seoulensis (1Q0D) (c). MnSOD tetramérica de Methanobacterium 
thermoautotrophicum (1MA1) (d).  
 

 

As enzimas da classe Fe/MnSOD apresentam um arranjo conformacional bastante 

conservado. A estrutura é dividida em dois domínios: domíno N-terminal, composto por duas 

hélices antiparalelas, as quais contribuem cada uma com um resíduo ligado ao íon metálico 

presente no sítio ativo; domínio C-terminal é uma estrutura mista, tipo α/β (figura 1.7.1), onde se 

encontram os dois últimos dos quatro resíduos ligados ao metal.  O metal incorporado no sítio 

ativo resulta em uma estrutura bipirâmide trigonal onde o quinto ligante é uma molécula de 

solvente (figura 1.7.2).  As SODs dessa classe são necessariamente dímeros para estarem ativas 49, 

sendo que algumas assumem estruturas tetraméricas (compostas por dois dímeros) na unidade 
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biológica, como é o caso de FeSOD Methanobacterium thermoautotrophicum (1MA1 – figura 

1.7.1). A razão pela qual determinado metal, Fe ou Mn, é incorporado à estrutura ainda não é 

totalmente esclarecida. Alguns resíduos exercem forte influência na seletividade, como por 

exemplo, o par Gln69 e Ala141 (seqüência de E.coli -1isa), são descritos como resíduos 

específicos de enzimas que incorporam ferro. Enzimas que incorporam manganês apresentam 

nestas posições os resíduos Gly e Gln respectivamente. Nos dois casos, o resíduo Gln é 

responsável por uma ligação de hidrogênio com a molécula de solvente coordenada no centro 

metálico, como pode ser observado na figura 1.7.2. Essas interações exercem forte influência no 

potencial de redução do metal, que deve apresentar um valor de aproximadamente 360mV vs 

NHE (eletrodo padrão de hidrogênio) para completa eficiência na catálise 50.  

 Complexos análogos de Fe e Mn apresentam maiores valores de potenciais médios de 

redução, quando incorporam Mn. Enzimas que normalmente incorporam Fe, podem ser 

reconstruídas com Mn, originando estruturas denominadas Mn(Fe)SOD. Essas estruturas 

apresentam distorções na geometria do sítio ativo, e nenhuma atividade em pH nativo, porém, 

adquirem uma baixa, mas significante atividade com o aumento de pH 51. O que demonstra que as 

Fe(Mn)SODs e Mn(Fe)SODs tem um forte deslocamento em seus potenciais de redução médios, 

como pode ser observado na tabela 1.7.1 52. 

Tabela 1.7.1: Potenciais médios de redução de complexos análogos de Fe e Mn, em mV vs MHE. (Fe)SOD e 
(Mn)SOD são enzimas de  E.coli que em sua forma nativa incorporam Fe e Mn, respectivamente. 
 

Ligante Fe Mn Diferença 

(H2O)6 770 1510 740 

EDTA 96 825 730 

(Fe)SOD 220 900 670 

(Mn)SOD -240 290 540 
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Figura 1.7.2: Estrutura do sitio ativo da subunidade A da enzima EcFeSOD e E.coli (1isa). O ferro coordenado 
assume um arranjo bipirâmide trigonal. É representada também a ligação de hidrogênio que o resíduo Gln69 realiza 
com a molécula de solvente coordenada ao metal.  
 

 Vários mecanismos de ação das enzimas Fe/MnSODs foram propostos, sendo que Lah e 

colaboradoes 53 apresentaram em seu trabalho um esquema com algumas modificações em relação 

aos anteriores. Este novo mecanismo (Figura1.7.3) melhor relaciona os dados espectroscópicos e 

as observações estruturais (com base na estrutura cristalográfica da FeSOD de E.coli) de ambas 

as formas da proteína, oxidada e reduzida, podendo ser descrito da seguinte forma: 1 - O ferro 

(Fe3+) na enzima oxidada coordena um ligante na posição axial, proposto ser OH- em pH neutro. 

2 - O superóxido liga-se ao sítio de coordenação parcialmente aberto, trans ao Oδ2 do resíduo 

Asp156, formando um octaedro distorcido. Uma transferência de elétron subseqüente gera o 

grupo de saída diooxigênio. 3 - A protonação do ligante de solvente axial restaura a carga total +1 

no agrupamento. Neste ponto, a enzima encontra-se reduzida com geometria do tipo bipirâmide 

trigonal e está pronta para receber um segundo radical superóxido. 4 - Em seguida, o segundo 

ânion superóxido coordenado é reduzido e recebe dois prótons, sendo que um deles vem da 

Asp156 

His26 
 

His160 
 

His73 
 

H2O 

Gln69 
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molécula de H2O também coordenada, que sai como peróxido de hidrogênio. Com isso, a SOD 

retorna ao seu estado de oxidação inicial. 

 

Figura1.7.3: Mecanismo de dismutação do radical superóxido catalisado pela SOD, proposto por Lah. M. e 
colaboradores53.  

 

 

1.8 Fe-superóxido dismutase de Trypanosoma brucei 

 

 

 Foram identificadas 4 FeSODs no T.brucei, denominadas TbFeSODA, TbFeSODB1, 

TbFeSODB2 e TbFeSODC. Duas dessas enzimas são encontradas predominantemente na 

organela específica do parasita, o glicossomo (TbFeSODB1 e TbFeSODB2 com 198 e 210 

resíduos respectivamente) possuem entre elas 90% de similaridade com diferenças significantes 
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apenas da porção C-terminal, figura 1.8.1, enquanto as duas restantes são encontradas na 

mitocôndria (TbFeSODA e TbFeSODC com 238 e 308 resíduos respectivamente) 54. 

  

 
Figura1.8.1: Alinhamento seqüencial entre quatro FeSODs de T.brucei, E.coli (1isa)  e da HuMnSOD (superóxido 
dismutase humana 1n0j). 
 

 

1.9 Objetivos 

 

 Esse trabalho tem como objetivo: expressar, purificar, cristalizar, resolver e refinar a 

estrutura da enzima TbFeSODB2 de T.brucei.  

 Avaliar, em conjunto com as estruturas de FeSODs de parasitas resolvidas anteriormente 

por M.V.A.S Navarro e  R. K. Bugs, a viabilidade do desenho de novos inibidores, frente a uma 

comparação com a enzima análoga humana  HuMnSOD. 
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 Através do método de análise de acoplamento estatístico (SCA), propor uma nova 

abordagem relacionando a especificidade do metal incorporado e estado oligomérico, 

encontrados na classe das Fe/MnSODs. 

  Concluindo assim um projeto que se iniciou em 2003, com a colaboração dos profs. 

Daniel Dive e Eric Viscogliosi do Instituto Pasteur, Lille – França, e com o prof. Pascal Hoffman 

da Université Paul Sabatier, Toulouse – France, com o objetivo de cristalizar e resolver a 

estrutura de quatro enzimas superóxido dismutase de parasitas tropicais; TcFeSODB (T.cruzi), 

TbFeSODB2 (T.brucei), PfFeSOD1 (P.falciparum) e TvFeSOD (Trichomonas vaginalis). 
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2 METODOLOGIA 

 

 

2.1 Sub-clonagem  

 

 O fragmento de DNA que codifica a enzima TbFeSODB2 foi pelo prof. Eric Viscogliosi 

(Laboratorie de Biologie des Protistes, Institut Pasteur - Lille). O mesmo estava subclonado em 

um sistema de expressão que contém dois plasmídeos compatíveis: pGp1-2 e pT7-7. Devido aos 

baixos níveis de expressão da proteína de T. brucei dentro do sistema que nos foi enviado, 

realizou-se a subclonagem do fragmento correspondente a TbFeSODB2, no vetor pET-28a(+) 

(Novagen). Esse sistema de expressão, baseado no promotor T7 viral, produz proteínas 

fusionadas com uma cauda de seis histidinas, geralmente em grandes quantidades e solúveis 55. 

Procedimento foi realizado por M.V.A.S. Navarro, durante seu doutorado. O fragmento foi 

extraído do vetor pT7-7, e inserido no vetor pET-28a(+), nos sítios de restrições NdeI e XhoI. Os 

oligonucleotídeos utilizados para a subclonagem do fragmento em questão no vetor pET28a(+) 

encontra-se na tabela 2.1.1. 

Tabela 2.1.1. Oligonucleotídeos utilizados para a subclonagem do gene TbFeSODb2 no vetor de expressão 
pET28a(+). Os sítios de restrição encontram-se destacados em azul. 

 
Oligonucleotídeo Sítio de Restrição Seqüências dos oligos 5’-3’ 

TbFeSODB2  “sense” NdeI 5’ - ∆Ga att cca tat ggc ttt cag cat tcc acc - 3’ 

TbFeSODB2 “antisense” XhoI 5’ – cgc cgc tcg agt tac aag tca cta tgc ∆Gt - 3’ 

 



 41 

 Essa construção resultou numa proteína com sítio de clivagem para trombina. Como 

conseqüência, 3 resíduos  remanescentes do sítio de clivagem são adicionados a seqüência nativa 

da TbFeSODB2 na porção N-terminal, o sítio de clivagem é representado na figura 2.1.1. 

 

Construção da TbFeSODB2+6His-tag no pET28a(+) 

 

6xHis-tag        sítio para trombina                                TbFeSODb2  
MGSSHHHHHHSSGLVPR/GSHMAFSIPPLPWGYDGLAAKGISKEQVTFHYDKHHMGYVTKLNA
AANSNPALAAKSVEEIIRTEKGPIFNLAAQIFNHNFYWESMSPNGGGEPSGKLAEAIRASFGS
FAKFKEEFTNAAVGHFGSGWAWLVQDTTTKKLKVFQTHDAGCPLTEADLKPILACDVWEHAYY
IDYKNDRPAYVQTFWNVVNWDHAENQFTRKRNPGAPHSDL 

    
Figura 2.1.1: Em azul, estão destacados os seis resíduos de aminoácidos do sítio de reconhecimento da trombina. A 
clivagem, indicada pela barra ocorre entre os resíduos R e G. A construção possui 3 resíduos ( G S H)  somados à 
seqüência na porção N-terminal da TbFeSODB2. 

 

 

2.2 Expressão 

  

Para os ensaios de expressão, células competentes de E. coli BL21(DE3) foram transformadas 

com o plasmídeo TbFeSODB2-pET28. Essa linhagem bacteriana carrega o lisógeno DE3 do fago 

lambda, o qual contém o gene lac I, uma pequena porção do gene lac Z e o gene codificador da 

enzima T7 RNA polimerase, esta última sob controle do promotor lacUV5 (seqüência de DNA 

reconhecida pela RNA polimerase bacteriana). Esta linhagem foi escolhida, pois a expressão de 

genes clonados no vetor pET28a(+) é regulada pelo promotor T7 (região reconhecida pela T7 

RNA polimerase) e operador lac (seqüência específica de DNA reconhecida pela proteína LAC 

I). Tanto o promotor lacUV5 quanto o operador lac do vetor pET28a(+) encontram-se 

constitutivamente reprimidos pela proteína LAC I. Portanto, torna-se necessária a dissociação do 
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complexo DNA / LAC I para a ativação da transcrição gênica. Essa dissociação ocorre através de 

mudanças conformacionais promovidas na estrutura da proteína LAC I quando a mesma liga-se à 

lactose, sendo que, após a hidrólise do dissacarídeo, o complexo DNA / LAC I é restituído. Dessa 

forma, para a expressão de proteínas clonadas no vetor pET28a(+) em BL21(DE3), geralmente 

usa-se o indutor sintético IPTG (isopropil-β-D-tiogalactosídeo), um análogo estrutural da lactose, 

porém, não hidrolisável. Com isso, a expressão contínua da proteína de interesse, após a indução 

com IPTG, é assegurada 56.  

 Um teste inicial de indução foi feito adicionando-se IPTG para uma concentração final de 

1 mM. Nesse experimento, inicialmente foi preparado um pré-inóculo com as bactérias 

BL21(DE3) transformadas com o plasmídeo TbFeSODB2-pET28, o qual foi previamente 

introduzido nas bactérias por choque térmico. Em seguida, incubou-se esse pré-inóculo a 37oC 

por 16 horas, sob agitação em “shaker” a 250 rpm, em tubos “Falcon” contendo cerca de 5 mL 

de meio de cultura LB e kanamicina (30 µg/mL) e FeSO4 (100 mM). Uma vez crescidas as 

bactérias, foi feita uma diluição 1:100 do pré-inóculo em um frasco contendo 500 mL de meio 

LB + kanamicina 30 µg/mL + FeSO4 100mM. O frasco foi mantido, sob agitação (250 rpm), a 

37oC. A absorbância da cultura foi monitorada a 600 nm até que atingisse 0,6 densidade óptica 

(OD), sendo então adicionado o indutor sintético IPTG (400mM). 

Após 16 horas de indução, o meio de cultura foi centrifugado a 4000 x g por 30 minutos 

(4oC), sendo o sobrenadante descartado e a fração insolúvel, “pellet”, ressuspendida em 10 mL 

de tampão Tris-HCl 50 mM pH 7,5 e NaCl 100 mM. As amostras foram lisadas, com o auxílio de 

um sonicador Sonic Dismembrator (Fisher Scientific). Feito isso, o lisado foi centrifugado por 15 

minutos a 20.000 x g (4oC), a fim de separar o sobrenadante. As frações foram submetidas à 

eletroforese desnaturante, em gel de poliacrilamida a 15% (SDS-PAGE)  57, confirmando a 

expressão da proteína. 
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2.3 Purificação 

 

 O primeiro passo de purificação foi uma cromatografia por afinidade, utilizando-se a 

resina “Ni-NTA Superflow” (Qiagen). Para tanto, a fração solúvel foi aplicada à coluna de 

afinidade (2,0 ml de resina), previamente equilibrada com 5 mL do tampão de eluição Tris-HCl 

50 mM, NaCl 100 mM, CaCl2 2,5 mM (pH 8,0). Em seguida, foram realizadas duas lavagens 

com 20 mL do tampão de eluição (sem imidazol e contendo 5 mM de imidazol, respectivamente) 

para a retirada das proteínas que não se ligaram à resina ou que interagiam fracamente com a 

mesma. O protocolo final foi a eluíção da coluna com duas aplicações de 10 mL do mesmo 

tampão contendo 100 mM de imidazol e uma aplicação final de 10 mL com 150 mM de imidazol.  

 A purificação de 200mL de pellet, forneceu em média 14,0mg da enzima 6xHis-

TbFeSODB2. Com esse rendimento para a clivagem da cauda utilizou-se em média 90 unidades 

de trombina por purificação (por definição do fabricante, 1 unidade de trombina cliva 0,1 mg de 

uma proteína de fusão) porém, um rendimento superior foi obtido, utilizando-se em média 0,5u 

por 0,1mg de proteína fusionada. A clivagem foi feita a temperatura ambiente por 16 horas sob 

agitação leve. A proteína então foi novamente concentrada até aproximadamente 10mg/mL (neste 

processo a porção clivada contendo a 6xHis-tag é eliminada, uma vez que possui massa 

consideravelmente inferior ao corte da membrana do concentrador Amicom)  e aliquotada em 

eppendorfs contendo 50µL de solução cada. Posteriormente congelada a -80oC sem o uso de 

glicerol. 
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2.4 Cálculo da concentração protéica 

 

 A concentração protéica foi determinada através do coeficiente de extinção molar teórico 

em 280 nm calculado pelo servidor expasy usando a ferramenta PROT PARAM, a partir da 

composição de aminoácidos em cada cadeia 58. O valor do coeficiente de extinção molar teórico, 

bem como outros parâmetros pertinentes, tais como massa molecular e valores de pI teórico são 

encontrados na tabela 2.4.1: 

Tabela 2.4.1: Parâmetros da enzima TbFeSODB2 e 6xHis-TbFeSODB2 calculados pelo servidor expasy, onde ε é o 
coeficiente de extinção molar, M.M. massa molecular  e pI é ponto isoelétrico da cadeia. 
 

Proteína ε (M-1 cm-1) M.M. (Da) pI 
TbFeSODB2 50.545 23547.4 6.58 

6xHis-TbFeSODB2 50.545 25429.4 6.97 
 

 

2.5 Testes de atividade enzimática 

 

 O ensaio de atividade enzimática foi realizado num espectrofotômetro de UV-Vis Hitachi 

de duplo feixe, e baseou-se na rápida auto-oxidação do pirogalol (1,2,3-benzenotriol) 

intermediado pela formação do radical superóxido 59. O pirogalol é relativamente estável em pH 

4,5 (solução de estoque preparada), quando misturado ao meio reacional (100 mM Tris, 0,4 mM 

pirogalol, pH 8,0) gera uma coloração amarelada fruto do processo da auto oxidação, 

intermediado pela formação de radicais superóxido. Onde é observada uma curva crescente, 

monitorada em 420nm. Com adição da enzima superóxido dismutase ao meio reacional, observa-

se uma supressão quase total da curva de auto oxidação do pirogalol em virtude da dismutação do 
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radical superoxido. A concentração de enzima utilizada nos ensaios foi de 10 µg/mL,  e após leve 

agitação da mistura, em uma cubeta de quartzo a reação foi monitorada durante aproximatamente 

3 minutos. Os gráficos de absorbância, em função do tempo, foram feitos no programa SciDAVis 

(http://scidavis.sourceforge.net/) .  

 

2.6 Cristalização 

 

 A cristalização de macromoléculas biológicas é um procedimento empírico uma vez que 

tal processo dependente de inúmeros parâmetros, variáveis físicas como: tempo, pressão, 

temperatura, etc, e químicas: homogeneidade e pureza da amostra, ponto isoelétrico, agente 

precipitante, pH, força iônica, etc. Devido à complexidade de uma proteína e aos inúmeros 

parâmetros envolvidos, a determinação teórica das condições de cristalização é até hoje 

imprevisível. Nesse sentido, torna-se necessária uma variação sistemática das condições nesse 

espaço multiparamétrico visando o estabelecimento de combinações favoráveis de variáveis 

envolvidas na cristalização. Uma série de técnicas foi desenvolvida para a cristalização de 

macromoléculas, destacando-se difusão de vapor em gotas suspensas “hanging drop”, 

representado na figura 2.6.1 e gotas sentadas “sitting drop”. Independente da técnica empregada, 

o princípio básico da cristalização envolve uma transição de fase, da proteína em solução para um 

estado ordenado (cristalino). Em geral, tal transição ocorre uma vez que moléculas de água que 

solvatam as proteínas são abstraídas pelos agentes precipitantes, induzindo a formação de 

agregados ordenados. Uma descrição completa das técnicas, bem como nos parâmetros 

envolvidos na cristalização de macromoléculas pode ser encontrado em Bergfors (1999)  60. Os 
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ensaios de cristalização realizados nesse trabalho utilizaram a metodologia de difusão de vapor 

em gotas suspensas. 

 

 

Figura 2.6.1: Representação do experimento de cristalização por difusão de vapor em gotas suspensas. A gota 
contendo a proteína em solução apresenta igual composição ao reservatório do poço, porém, com metade da 
concentração, dessa forma, esta, tende a perder solvente lentamente, até que as concentrações da gota e do poço 
adquiram uma condição de equilíbrio. 
 
 Triagens iniciais foram realizadas empregando soluções dos kits “Nextal – The Classic 

Suite” e “Nextal – The PEG's Suite” (Nextal) totalizando 180 condições. Essa abordagem (matriz 

esparsa) baseia-se na seleção de condições de cristalização conhecidas para macromoléculas. 

Dessa forma, foi possível realizar vários testes de cristalização, abrangendo uma grande 

variedade de condições. 

 As condições de cristalização envolveram gotas de 2 µL da solução contendo enzima 

TbFeSODB2 10 mg/mL em 50 mM Tris-HCl, pH 8,0 e 100mM NaCl,   misturadas a 2 µL da 

solução do poço, equilibradas contra 500 µL  das soluções de cristalização. Os ensaios foram 

preparados em placas de cristalização de 24 (Hampton) e 28 poços (desenvolvidas pelo CBME) a 

18 oC. Os resultados obtidos nesses ensaios iniciais foram considerados na elaboração de ensaios 

de refinamento para a cristalização da enzima. Cristais foram obtidos na condição 88 do kit “the 

Classic Suite” Nextal, que consiste em 30% PEG 4000, 0,2 M MgCl2, 0,1M Tris-HCl pH8,5,a 

partir da qual foi feita uma otimização. Neste  caso variou-se as porcentagens de PEG entre 20% 
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e 34%, em intervalos de 2%,  e pH entre 7,5 a 9,0, em intervalos de 0,5. Todas as soluções foram 

filtradas utilizando membranas de 0,45 µm (Millipore).  

            Outras otimizações foram feitas, variando a composição do tampão (HEPES), e diferentes 

tipos de PEG (3350, 4000, e 8000, com intervalos de 2,5%) com a finalidade de variar a 

morfologia dos cristais. Devido às inúmeras vezes em que os experimentos foram realizados, 

com a finalidade de reduzir o consumo de reagentes uma nova metodologia foi adaptada às 

realidades do experimento. Utilizou-se como agente desidratante uma solução concentrada de 

NaCl no poço, variando entre 0,5M e 2,0M em intervalos de 0,5M.  

  

 

2.7 Coleta e processamento de dados de difração 

 

Os dados de difração foram coletados em uma placa de imagem mar345dtb, com diâmetro 

de 345mm e tamanho dos pixels de 150 µm x 150µm. Foi utilizada uma fonte convencional de 

raios X (Rigaku ultra X18), constituída por um ânodo rotatório de cobre operando a 50 kV de 

tensão e 100mA de corrente. Neste sistema, a monocromatização é feita por um espelho confocal 

(OSMIC Blue) e a colimação de feixe é feita através de um colimador de 0,5x0,5mm de abertura. 

Antes de montados a cabeça goniométrica para as coletas, os cristais foram imersos em solução 

crioprotetora, contendo 20%glicerol 30%peg 4000 tampão TRIS pH 8,0, 100mM de NaCl. Foram 

coletadas 220 imagens com variação de 1 grau, e tempo de exposição da placa de 10 minutos por 

imagem, num total de 37 horas de coleta. 
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 O conjunto de dados coletado foi processado no programa Mosflm 61, o qual executa as 

seguintes rotinas: indexação das reflexões, refinamento dos parâmetros do cristal e detector, e 

integração das intensidades das reflexões. Em seqüência, o programa Scala 62 foi utilizado para 

reduzir à mesma escala relativa as intensidades medidas em diferentes imagens e simetricamente 

relacionadas. Nesta etapa, 5% das reflexões foram separadas para o cálculo do parâmetro Rfree. 

 

2.8 Substituição molecular  

 

Dentre os métodos comumente utilizados para a solução do problema das fases em 

cristalografia, podemos destacar:  

1. Métodos diretos, que são usados para a solução de estruturas pequenas, com 

aproximadamente 200 átomos (embora em alguns casos podem chegar a 1000 átomos 63) 

e dados de difração a alta resolução, superior ou próxima a 1,0 Å, ainda hoje 

impraticáveis em cristalografia de proteínas.  

2. Método dos átomos pesados, onde as fases α(hkl) são obtidas devido ao espalhamento 

diferenciado dos raios X por átomos de elevado peso atômico.  

3. Método do espalhamento anômalo, que depende da presença de átomos espalhadores 

anômalos no cristal, como selênio, por exemplo em uma fonte de comprimento de onda 

vaviável.  

4. Método da substituição molecular, MR (molecular replacement), que utiliza um modelo 

tridimensional já conhecido para resolver a estrutura de interesse, supondo que exista 

semelhança entre eles. 



 49 

A substituição molecular, é atualmente o método mais utilizado e também o mais rápido 

na resolução de estruturas cristalográficas de proteínas. Para tal, dois pré-requisitos são 

essenciais: um conjunto de dados cristalográficos de uma estrutura desconhecida, molécula alvo, 

e as coordenadas atômicas de uma estrutura com razoável identidade estrutural em relação à 

estrutura desconhecida, molécula molde. A resolução estrutural por MR envolve o 

posicionamento da molécula molde dentro da célula unitária do cristal da molécula alvo, de tal 

forma que o padrão de difração teórico emergente desse modelo assemelha-se com o 

experimental. Resumidamente, esse método envolve a determinação de seis parâmetros (três 

rotacionais e três translacionais), os quais descrevem totalmente a maneira como a molécula 

molde deve ser orientada dentro da célula unitária do cristal da molécula alvo. Em princípio, uma 

simples busca nesse espaço de seis dimensões poderia determinar a correta posição da molécula 

alvo, o que resultaria na melhor concordância entre os fatores de estrutura observados e 

calculados. No entanto, tal busca é computacionalmente difícil, mesmo com o alto poder de 

processamento dos computadores atuais, com exceções de alguns casos em que a simetria do 

cristal reduz o número de parâmetros 64.  

Tal problema foi solucionado por Rossmann & Blow (1962) analisando as propriedades 

da função de Patterson  65 e dividindo o problema em duas etapas (rotação e translação) que são 

resolvidas separadamente.  O mapa de Patterson é um mapa de vetores interatômicos. Self-

Patterson vectores (que são relativamente curtos) conectam átomos pertencentes à mesma 

molécula e são usados na primeira etapa para descobrir a orientação correta da molécula na cela 

unitária (ou seja, resolver o problema da rotação). Na prática, isto é feito estabelendo um raio 

máximo para a função de Patterson a ser considerada no cálculo da função de rotação de tal 

forma a eliminar ao máximo “cross vectors” (vetores entre átomos pertencentes as moléculas 

diferentes).  Se uma das funções for mantida fixa e a outra rotacionada, podemos encontrar a 
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orientação correta quando houver a maior concordância entre os dois mapas. Na segunda etapa, 

“cross vectors” são usados para localizar a molécula na cela unitária, através de uma busca de 

translação em três dimensões. Uma vez que a molécula alvo encontra-se corretamente 

posicionada, fases podem ser calculadas desse modelo e combinadas com as amplitudes dos 

fatores de estrutura determinados experimentalmente. Este modelo inicial deverá ser 

cuidadosamente analisado no intuito de identificar se há ou não choques entre as moléculas na 

rede.  

O processo de substituição molecular foi realizado em duas etapas utilizando-se o 

programa Molrep. Na primeira etapa foi realizada uma busca para a substituição molecular da 

TbFeSODB2 utilizando-se a estrutura dimérica da TcFeSODB, aplicando-se as funções de 

rotação e translação (resolução mínima de 30.0 Å e máxima de 2.28Å). Devido ao coefiente de 

Matthews apontar um tetrâmero na unidade assimétrica, realizou-se uma busca onde a primeira 

solução obtida foi utilizada como modelo fixo. 

 

 

 

2.9 Refinamento 

 

 A partir da substituição molecular um modelo aproximado para a estrutura da proteína 

pode ser obtido, no qual as características mais marcantes da arquitetura molecular tornam-se 

aparentes. Fatores de estrutura calculados com base nesse molde geralmente discordam dos 

fatores de estrutura observados. O índice de acordo entre fatores de estrutura calculados e 
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observados é comumente representado por um parâmetro denominado Rfactor, ou simplesmente 

“R”, definido por : 

100
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||||||
×

−
=

∑
∑
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calcobs

F

FF
R

                                    (3) 

 De forma similar Rfree é um parâmetro quantitativo que também indica quão bom é o 

modelo gerado. Ele é calculado da mesma forma que R, porém com uma porcentagem das 

reflexões separadas propositalmente durante o processo de escalonamento para essa finalidade 

(em torno de 5% a 10%). As reflexões utilizadas para calcular Rfree não são utilizadas no processo 

de refinamento e, portanto, este sempre assume valores maiores do que o de R. O parâmetro Rfree 

é muito importante  para monitorar o processo de refinamento,  permitindo  verificar se  existe 

um “over refinement” ou  não no modelo construído.  

 O refinamento é o processo de ajuste do modelo para se chegar o mais próximo  possível 

do acordo entre esses fatores de estrutura observados e calculados. Os seguintes ajustes nesse 

modelo consistem na mudança de parâmetros posicionais (troca, inserção ou remoção dos 

resíduos de aminoácidos) e em fatores de temperatura para todos os átomos na estrutura. No 

refinamento da estrutura de TbFeSODB2, foi adotada a seguinte metodologia: refinamento de 

restrição posicional (“restrained”), fatores de temperatura isotrópicos, faixa de resolução máxima 

30Å e mínima de 2 Å, priorisando-se a informação das fases. As amplitudes e coordenadas 

vibracionais foram separadas por grupos de átomos em uma matriz (arquivo TLS) 66. A estrutura 

da TbFeSODB2 contém 4 subunidades e assim a cada uma dessas foi atribuído um grupo de 

átomos, sendo que ao quinto grupo foi atribuído as moléculas de solvente presentes no modelo. 

Para isso foi utilizado o programa Refmac5 67, alternando-se com a inspeção visual e manipulação 

do modelo, no programa Coot 68.  Após os modelos serem considerados essencialmente corretos, 
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moléculas de água foram introduzidas gradualmente e de maneira automática no modelo pelo 

programa ARP/wARP 69 incluído no  pacote CCP4. A busca por moléculas foi realizada 

procurando picos acima de 3σ no mapa de diferença |Fo| - |Fc|, em posições propícias para a 

formação de ligações de hidrogênio com a proteína, ou outras moléculas de solventes no modelo. 

Cada ciclo de refinamento consecutivo foi feito através de inspeção de mapas de densidade 

eletrônica 2|Fo|-|Fc|, contornado a 1σ, e |Fo|-|Fc|, contornado a 3σ (programa Coot). 

Para a verificação da qualidade do modelo durante o refinamento, foram utilizados dois 

critérios, sendo o primeiro baseado no parâmetro estatístico Rfree. Durante o processo de 

refinamento conduzido adequadamente, os valores de R e Rfree tendem a diminuir. Esse processo 

depende de vários fatores, como resolução do modelo e uso de simetria não cristalográfica. 

Embora não exista uma relação direta, usualmente o valor de Rfree de um modelo, no final do 

processo de refinamento deve ser próximo do valor da resolução dividido por dez, ou seja, para 

um padrão de difração com 2.Å de resolução,  estima-se que o valor de Rfree seja próximo de 0.20 

ao final do refinamento. Outro parâmetro foi à avaliação estereoquímica do modelo no decorrer 

do refinamento, realizado com o auxilio do programa Procheck 70.  

 

2.10 Análise e comparações estruturais 

 

 Os alinhamentos múltiplos realizados nesse trabalho foram feitos com o programa 

MAFFT 71 e editados no programa Jalview 72.  Os cálculos de rmsd posicionais advindos das 

sobreposições estruturais foram feitos com o programa LSQKAB (CCP4). Os fatores de 

temperatura foram calculados com o programa Baverage (CCP4). Os programas SFCHECK 

(CCP4) e o servidor SAVS foram utilizados para avaliar a qualidade final do modelo gerado. As 
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figuras geradas de estruturas tridimensionais e representações de densidade eletrônica foram 

feitas com o programa PyMOL 73. 

 

2.11 Análise de acoplamento estatístico (SCA) 

 

 Como anteriormente mencionado, a razão pela qual as Fe/MnSODs assumem 

determinados estados  oligoméricos e possuem especificidade por um dado metal ainda não é 

bem estabelecida. No intuito de investigar a possível relação entre posições estatisticamente 

relacionadas e a especificidade pelo metal/estado de oligomerização, foi realizada uma análise de 

acoplamento estatístico (SCA) para a classe Fe/MnSOD como um todo. Este método é baseado 

em um alinhamento múltiplo de seqüências (MAS), e permite calcular dois parâmetros: a 

conservação posicional (∆Gstat), que mede o quanto a distribuição de aminoácidos numa posição 

distancia-se daquela encontrada na natureza (ou seja, em proteínas de uma forma geral); e o 

acoplamento estatístico entre duas posições (∆∆Gstat), que quantifica o quanto a distribuição de 

aminoácidos numa posição depende de uma condição pré-estabelecida em outra posição. Esta é a 

primeira vez em que tal metodologia, desenvolvida por Ranganathan e colaboladores em 1999 74 é 

aplicada à família de superóxido-dismutases. Após calcular as ocorrências de cada tipo de 

aminoácido em cada posição do alinhamento, pode-se calcular o primeiro parâmetro, ∆G, que, 

quanto mais longe de zero, reflete uma distribuição muito diferente da encontrada na 

natureza 74, 75. 
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                                           (4) 

 A conservação (∆Gstat) para a posição i é feita então calculando-se um somatório sobre 

todos os vinte aminoácidos (x=ALA,CYS, etc.) das probabilidades binomiais de encontrar o 

aminoácido x no número de vezes observado para o número existente de seqüências, sobre a 

probabilidade binomial calculada para encontrar tal aminoácido no alinhamento. Os termos kT* 

ln(P) são provenientes da equação de Boltzmann que relaciona a energia  de um processo 

associado com a probabilidade de sua ocorrência, neste caso, kT*  é uma constante arbitrária de 

energia. A probabilidade binomial é dada por: 

                              (5) 
 

Onde, n é número de vezes em que o evento ocorre, N é número de possibilidade do 

evento ocorrer, px é a probabilidade do evento ocorrer uma vez. Como exemplo, a probabilidade 

de obter sete vezes o número 5 ao jogar um dado dez vezes é obtido calculando a probabilidade 

binomial com N=10 (número de experimentos), n=7 (número de ocorrências) e px=1/6 

(probabilidade de obter o número 5 em um dado de faces iguais). Para o cálculo de ∆G, N é o 

número total de seqüências, n é o número de seqüências em que o aminoácido x está presente na 

posição i e px é a probabilidade de encontrar o aminoácido x na natureza. 

Para o acoplamento estatístico ( G∆∆ ) entre duas posições (i, j), deve-se definir uma 

perturbação, i.e., uma condição em uma dada posição do alinhamento. Por exemplo, definindo 

como perturbação a ocorrência de uma histidina na posição 125, o acoplamento estatístico entre 

essa posição e outra posição arbitrária, será alto quando a distribuição de aminoácidos nessa 
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segunda posição mudar consideravelmente, quando comparado com a distribuição observada sem 

impor nenhuma perturbação. A definição de ∆∆G é dada por: 

                          (6) 

Onde os parâmetros são definidos como em 5 e 6, e “|δj” significa “na ocorrência da 

perturbação em j”. Os programas utilizados nos procedimentos descritos foram escritos em C++, 

por L.Bleicher com base nos trabalhos de Ranganathan e colaboradores. 

Definindo-se um número de perturbações e calculando-se o valor de ∆∆G em relação às 

demais posições do alinhamento, obtém-se uma matriz que dá a correlação entre todas as 

posições em relação às perturbações definidas (onde as diagonais da mesma são eliminadas, já 

que representam o acoplamento de uma posição com ela mesma, sem significado físico). Essa 

matriz pode ser clusterizada de forma a encontrar grupos de posições que têm padrões 

semelhantes de correlação (isto é, que estão correlacionadas às mesmas posições), o que 

identifica um grupo de posições que, por motivos estruturais ou funcionais, evoluiu em conjunto. 

Para a clusterização dos dados (valores G∆∆ ) e construção da matriz foi utilizado o 

programa MatLab Ver. 7.0 (Mathworks), utilizando as rotinas gentilmente cedidas por 

Ranganathan. Para a edição da matriz e corte percentual foi utilizado o programa Origin 

(OriginLab).  

  

 

 



 56 

2.12 Base de dados 

 

Uma base de dados ideal para a aplicação deste método (SCA) deve ser um alinhamento 

de seqüências variadas e em grande número, o qual não sofre variação considerável na 

distribuição de aminoácidos em uma posição qualquer, com a adição de novas seqüências. A base 

de dados contendo os códigos das seqüências de Fe/MnSODs, foi obtida inicialmente no servidor 

Pfam 76. Esse servidor alinha as seqüências com base na similaridade de domínios depositados 

com a seqüência de referência.  A partir dos códigos, as seqüências completas foram obtidas no 

servidor Expasy 77. Muito embora o servidor Pfam seja, em princípio, uma base de dados não 

redundante, o alinhamento obtido apresentava os seguintes problemas:  

1. Seqüências iguais, porém com códigos de identificação diferentes. 

2. Seqüências de mutantes, apresentando apenas um resíduo diferente da seqüência 

selvagem. 

3. Um número considerável de fragmentos de seqüências e fragmentos redundantes de 

seqüências completas, já depositadas na base de dados.   

O alinhamento inicial contendo 2027 seqüências foi alinhado no programa MAFFT. Os 

fragmentos foram eliminados manualmente no programa Jalview. Utilizando-se a seqüência da 

enzima TbFeSODB2 como referência os gaps causados por regiões não conservadas foram 

excluídos (deixando o alinhamento com 208 posições), e eliminando-se seqüências com 

identidade percentual acima de 90%, o que resultou em 502 seqüências.  
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2.13 Mapeamento dos resultados na estrutura tridimensional 

 

A região denominada “altamente conservada” foi determinada a partir dos valores de 

∆Gstat obtidos. Por serem unidades arbitrárias, esses valores foram normalizados e expressos 

como uma porcentagem do valor máximo. Apenas posições com valores maiores ou iguais a 80% 

foram consideradas parte da estrutura “altamente conservada”. Os modelos dos clusters foram 

construídos com base nos valores de ∆∆G obtidos. Uma perturbação foi considerada significativa 

se a mesma apresentasse um valor de pelo menos 70% do máximo valor da matriz de correlação 

entre posições e perturbações definidas. O mapeamento na estrutura tridimensional foi feito com 

o programa PyMOL e a estrutura da TbFeSODB2 foi usada como referência. 

 

 

2.14 Determinação da especificidade através do SCA 

 

A interpretação dos clusters obtidos foi feita com base nos resíduos já descritos na 

literatura como influentes na especificidade pelo metal e estado de oligomerização. Com isso foi 

possível não apenas interpretrar os clusters obtidos como também identificar novos resíduos não 

descritos pela literatura com potencial para identificação de estado oligomérico e especificidade 

de metal. Para isso foram verificadas as freqüências desses resíduos em um conjunto de 

seqüências com estado oligomérico e especificidade por metais definidos experimentalmente, 

avaliando-se a fidelidade com que são capazes de identificar ou não, tais características. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO: ESTRUTURA DA ENZIMA 

TbFeSODB2  

 

 

 

3.1 Transformação das células, expressão e purificação 

 

 A transformação das células por choque térmico foi bem sucedida para a incorporação do 

plasmídeo recombinante de 6His-TbFeSODB2 nas duas linhagens utilizadas, BL21 e DH5α. 

Aproximadamente 24 horas depois, as células foram selecionadas na superfície da placa que 

apresentou inúmeras colônias. Oito colônias foram isoladas e propagadas, e os testes de 

expressão realizados. Mesmo em pequena escala, estes demonstraram bons níveis de expressão 

das proteínas 6xHis-TbFeSODB2. O processo de expressão e purificação resultou em um 

rendimento de aproximadamente 120mg de proteínas para cada litro de cultura utilizado. A 

purificação em apenas um passo, na coluna de resina “Ni-NTA Superflow” (Qiagen), tornou o 

processo bastante rápido e facilitado, obtendo-se um grau satisfatório de pureza nas amostras, 

como pode ser observado na figura 3.1.1. 
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Figura 3.1.1: Gel de eletroforese mostrando as etapas de purificação; (1) aplicação de 5µL de extrato bruto ; (2) 
lavagem da coluna com tampão contendo 5 mM de imidazol; (3,4) lavagem da coluna com tampão contendo 50 mM 
de imidazol; (5,6) lavagem da coluna com tampão contendo 100mM de imidazol; (7,8,9) lavagem da coluna com 
tampão contendo 150mM de imidazol; (10) Marcador de massa molecular.    
 

As diferenças de massa entre as amostras antes e após a ação da trombina permitiram a 

diferenciação das mesmas na análise de SDS-PAGE (figura 3.1.2-a).  Esta etapa apresentou 

excelentes resultados com uma clivagem efetivamente completa da 6xHis-tag. O teste de 

atividade realizado após a clivagem da 6xHis-tag, demonstra que a enzima encontra-se ativa 

(figura 3.1.2-b). 

         
(a)                                                              (b) 

Figura 3.1.2: Gel de eletroforese mostrando as etapas de clivagem (a); (1) Marcador de massa molecular; (2)  
proteína purificada da resina de afinidade Ni-NTA; (3) TbFeSODB2 após 16 horas de clivagem com 5u de trombina 
por mg de substrato; (4,5) Aplicação 3x mais concentradas das as amostras (2) e (3) respectivamente  no gel. (b) 
Teste de atividade da enzima por inibição da autoxidação do pirogalol. (1) Curva controle de autoxidação do 
pirogalol, concentraçao de 0,4 mM, (2)  Autoxidaçao do pirogalol na presença de 10µg/mL da enzima TbFeSODB2. 
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1          2          3           4          5           6           7         8           9          10 

1 

2 
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3.2 Cristalização 

 

 Após 4 semanas da montagem das placas de cristalização com soluções de “kits” Classic 

Suite e PEG Suite,  foi obtido um cluster  na condição 88 – Classic Suite,  cuja composição era 

30% PEG4000, 100 mM Tris-HCl pH8,5 e 0,2M de MgCl2 (Figura 3.2.1). Apesar da aparência 

irregular um dos pedaços desse cluster, foi utilizado nos experimentos de difração, que 

forneceram dados de excelente qualidade. Outros cristais (pedaços do mesmo cluster) testados 

posteriormente apresentavam boa intensidade de difração e resolução, no entanto, tinham micro 

trincas que tornavam os padrões de difração inviáveis para a coleta.  

 Para estabelecer um protocolo de reprodutibilidade do cristal obtido, foram testadas 

inúmeras variações da condição inicial. De uma forma geral,  os resultados obtidos eram sempre 

precipitados ou clusters pequenos e mal formados que não presenteavam nenhum padrão de 

difração quando testados.  Foi então que pequenos pedaços do cluster obtido inicialmente foram 

utilizados como sementes para a obtenção de novos cristais (técnica denominada “Macro 

Seeding”) 60, o que resultou primeiramente em gotas repletas de agulhas, e que posteriormente 

foram também utilizadas para o aperfeiçoamento da técnica, e a obtenção de novos cristais. Os 

experimentos de seeding foram bastante satisfatórios, e essa foi a principal via de obtenção de 

cristais da enzima TbFeSODB2.  

Os experimentos utilizando-se NaCl como agente desidratante foi possível apenas porque 

as condições de cristalização não contêm elementos voláteis, como acetato, por exemplo. Com 

isso foi possível um uso racional dos reagentes disponíveis, e embora ainda necessite de alguns 

ajustes na padronização para a reprodutibilidade, apresentou bons resultados. 
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(a)                                               (b)                                              (c) 

Figura 3.2.1: Diferentes resultados obtidos na condição de cristalização (cuja composição era 30% PEG4000, 100 
mM Tris-HCl pH8,5 e 0,2M de MgCl2 ) da TbFeSODB2, (a) o cluster obtido inicialmente, que forneceu os padrões 
de difrações utilizados nesse trabalho, (b)  Agulhas obtidas  meses depois na tentativa de reproduzir os resultados  
obtidos, e (c) cristal na forma de agulha bem maiores que os obtidos inicialmente  com o “seeding”  feito a partir de 
pedaços do primeiro cluster obtido. 
 

 

3.3 Coleta de dados e resolução da estrutura 

  

 As imagens coletadas apresentaram algumas reflexões duplicadas e com alguns pontos 

ligeiramente ovalados. A estratégia adotada com base nas imagens preliminares, figura 3.3.1, foi 

a coleta de 90o até 310o com variação de 1o, totalizando assim 220 imagens coletadas.  A 

mosaicidade foi estimada de 0.64o que se encontra dentro do intervalo que permite uma boa 

qualidade nos padrões de imagens coletados. Durante a indexação das imagens ficou evidente 

que o cristal pertencia ao sistema monoclínico primitivo, já que o mesmo apresentava menor 

penalidade com maior simetria. Dessa forma, existem duas possibilidades para o grupo espacial - 

P2 e P21. 
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Figura 3.3.1: Primeira imagem coletada do Cristal da TbFESODb2. Embora as imagens coletadas tenham 
apresentado alguns pontos ligeiramente ovalados, o processamento do conjunto coletado resultou em boas 
estatísticas.  

 

A análise de ausências sistemáticas de reflexões dentro do conjunto coletado mostrou 

claramente tratar-se do grupo especial P21, uma vez que as reflexões do tipo (0k0), para valores 

impares k não são observadas.  O sucesso do processamento nesse grupo espacial veio confirmar-

se com o êxito no processo de faseamento e interpretação dos mapas de densidade eletrônica 

realizados posteriormente. Os dados do processamento e coleta podem ser observados na tabela 

3.3.1.  

 



 63 

Tabela 3.3.1: Dados obtidos durante a coleta do cristal e processamento das imagens.  Entre parênteses estão os 
valores dos parâmetros na faixa de alta resolução.  
 

Estatísticas da coleta de dados TbFeSODb2 

Grupo espacial  P21 

Parâmetros de Cela a = 68.3Å, b = 76.5Å, c = 77.0Å    
  β = 92.75 

Faixa de resolução (Å) 30.3 - 2.0 
Número de reflexões observadas 234952 
Número de reflexões únicas 52914 
Completeza (%) 99.7 (97.1) 
multiplicidade 4.4 (4.2) 
Rsym(%) 8.0 (29.8) 
I/sig(I)  17.4 (3.8) 

 

O conteúdo da unidade assimétrica foi analisado com base no coeficiente de Matthews CM 

(Matthews, 1968), calculado pelo programa Matthews_coeff (CCP4). Tal análise permite 

determinar o número de subunidades e porcentagem de solvente na unidade assimétrica. 

Matthews reportou que, na maioria dos casos, CM varia entre 1,7 e 3,5  Å3/Da, e freqüentemente 

assume valores em torno de 2,11 Å3/Da., com unidades assimétricas de cristais protéicos 

contendo por volta de 40% a 60% de solvente. Dessa forma, comparando os dados obtidos 

(tabela 3.3.2) com os valores previstos por Matthews, conclui-se que a unidade assimétrica pode 

conter, 3, 4 ou 5 subunidades da enzima TbFeSODB2. Porém, esta enzima é um dímero em 

solução e o grupo espacial não possui eixos de rotação pura de ordem 2. Logo, 4 subunidades 

estão presentes na unidade assimétrica.  

 
Tabela 3.3.2: Determinação do coeficiente de Matthews CM (Matthews, 1968), realizado pelo programa 
Matthews_coeff, pacote CCP4, os valores para o coeficiente devem ficar entre 1,7 e 3,5 Å3/Da. 
 

Nmol/asym Matthews Coeff %solvent 
1 9.02 86.37 
2 4.51 72.74 
3 3.01 59.11 
4 2.25 45.48 
5 1.80 31.86 
6 1.50 18.23 

 

 Apesar da ocorrência de uma série de estruturas de Fe/MnSODs resolvidas e depositadas 

no banco de dados (PDB), o modelo escolhido para a substituição molecular foi a estrutura 
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resolvida em nosso grupo, da superóxido dismutase de T.cruzi, TcFeSODB, que apresenta um 

dímero em sua unidade assimetria.. O coeficiente de correlação e fator R, apresentados na 

solução final foi de 77.4%, e 42.4% respectivamente. O empacotamento cristalino gerado pelas 

operações de simetria do grupo espacial P21 sobre as moléculas de TcFeSODB posicionada 

dentro  da unidade assimétrica não apresentou sobreposição ou impedimentos estéricos  entre as 

moléculas dos cristais.  O empacotamento dentro da rede monoclínica pode ser observado na 

figura 3.3.2. 

 
 

  
eixo x                                             eixo y                                            eixo z 

 
Figura 3.3.2: Empacotamento cristalino da proteína TbFeSODB2 dentro da rede monoclínica. A figura mostra a rede 
ao longo de três eixos cartesianos.  
 

 

3.4 Refinamento da estrutura da TbFeSODb2 

 

Os primeiros 10 ciclos de refinamento no programa Refmac5 resultaram em valores 

inicias para R e Rfree de 33.0 e 40.0, respectivamente. Foi feita então a edição da seqüência 

correta pelo programa Coot e em seguida o modelo foi submetido a novos ciclos de refinamento 



 65 

no programas Refmac5. Nos primeiros ciclos de refinamento foi utilizado o recurso de “restrições 

de simetria não cristalográfica” (Non-Crystallographic Symmetry (NCS) restraints), sendo a 

cadeia A usada como referência. Outro recurso importante utilizado no refinamento da estrutura 

foi o fator de temperatura separado no arquivo TLS. Ao final do refinamento a estrutura 

apresenta 788 resíduos de aminoácidos (198 por subunidade, nomeadas de A, B, C e D), quatro 

átomos de ferro, além de 708 moléculas de água na unidade assimétrica. Os três resíduos 

remanescentes da clivagem com trombina, não são observados no N-terminal de nenhuma das 4 

subunidades. Os últimos 11 resíduos da porção C-terminal também não são observados no mapa 

de densidade eletrônica. Análises feitas posteriormente por espectrometria de massas 

demonstraram que a proteína utilizada nos ensaios de cristalização estava íntegra. Dessa forma, a 

falta desses resíduos é atribuída à região de grande mobilidade provavelmente devido à exposição 

ao solvente. Um fato muito semelhante ocorreu com Boucher et al e paralelamente Navarro et al, 

na resolução da estrutura da superóxido dismutase de P.falciparum, onde resíduos equivalentes 

na porção C-terminal não foram observados nos respectivos mapas de densidade eletrônica 78. 

Alguns resíduos na superfície da proteína apresentaram dupla conformação, como Arg100-B, 

Glu112-B, Glu151-B, Glu189-C, Glu56-D, e Glu189-D, a esses resíduos foram atribuídos meia 

ocupância para cada conformação, e ao contrário do fato ocorrido na resolução da superóxido 

dismutase de P.falciparum por M.V.A.S. Navarro, nenhum resíduo da interface dimérica 

apresentou dupla conformação. De uma forma geral, o modelo apresenta o mapa de densidade 

eletrônica bem definido e facilmente interpretável, o que permitiu excelentes arranjos das cadeias 

dentro do mesmo. A subunidade D foi a única a apresentar deficiências no mapa de densidade 

eletrônica na região onde se encontra o resíduo Ala152. Ao final do refinamento os valores de R 

e Rfree convergiram para 18.3% e 21.9% respectivamente. O baixo valor médio para o fator de 

temperatura (b = 20.7) indica baixa desorganização da estrutura dentro dos cristais. Dessa forma 
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os resultados condizem com a boa qualidade dos mapas de densidade eletrônica que 

possibilitaram a quase total construção do modelo. As estatísticas finais do refinamento 

encontram-se na tabela 3.4.1: 

 
Tabela 3.4.1: Estatísticas do refinamento do modelo da TbFeSODB2. 
 

Estastísticas do Refinamento TbFeSODB2 
No. De átomos da proteína 7034 

No. de moléculas de solvente 708 
No. de Fe3+  4 
Rfactor (%) 18,3 
Rfree (%) 21,9 

Fatores de temperature médios (Å2)  
Cadeia principal  20,15 
Cadeias laterais 21,18 

Moléculas de Solvente 21,98 
Desvios quadraticos médios (r.m.s)  

Comprimento das ligações (Å) 0,014 
Angulos (°) 1,421 

Diagrama Ramachandran   
Mais favorecidas 91,1% 

Adicionalmente permitidas 7,5% 
Generosamente permitidas  0,6% 

Proibidas 0,6% 

Através da análise do diagrama de Ramachandram, figura 3.4.1, observa-se que a 

distribuição dos ângulos torcionais Φ e Ψ no modelo refinado apresenta valores bastante 

favoráveis. A estrutura possui 91.1%, ou seja, 625 resíduos excluindo-se glicinas e prolinas, 

dentro das regiões mais favoráveis do diagrama, 51 resíduos (7,5%) encontram-se dentro da 

região adicionalmente permitida, 4 resíduos (0,6%) encontram-se em generosamente permitidas 

e, 4 resíduos (0,6%) em regiões proibidas do diagrama. Os resíduos Asp144 das 4 cadeias 

encontram-se com uma configuração de Φ e Ψ energeticamente desfavoráveis. Tal configuração 

é também observada nas estruturas de TcFeSOD e PfFeSOD. Esses resíduos encontram-se na 

região de interface dimérica, realizando uma ponte salina com o resíduo His143 da outra sub-

unidade do dímero. 
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(a)                                                                                               (b) 

Figura 3.4.1: Estrutura cristalográfica da TbFeSODb2 (a), através da análise do diagrama de Ramachandram (b), 
observa-se que a distribuição dos ângulos torcionais Φ e Ψ no modelo refinado apresenta uma estrutura com 91.1%  
dos resíduos dentro das regiões mais favoráveis do diagrama, 7,5% dos resíduos dentro da região  adicionalmente 
permitidas, 0,6%  resíduos na região generosamente permitidas  e, 0,6% em regiões  proibidas do diagrama. 

 

As interações nesta região foram classificadas por M.V.A.S. Navarro em 4 classes: (1) 

Asp[x]/His[x-1]; (2) Asn[x]H2O/Asn[x]; (3) Hid[x]/Hid[x]; (4) Asn154/Pro131; onde x é o 

número do resíduo e Hid refere-se a resíduo hidrofóbico. A estrutura resolvida neste trabalho 

encontra-se na primeira classe, junto com as estruturas de PfFeSOD, TcFeSOD, FeSOD de 

P.berghei e MnSOD de A.fumigatus. A segunda classe é mais povoada e, das estruturas 

disponíveis no banco de dados, 13 são pertencentes a essa classe, incluindo a enzima MnSOD 

humana. Os resíduos Asp144 apresentam uma ótima complementaridade com os mapas de 

densidade eletrônica e, portanto está de acordo com o esperado, como pode ser visto na figura 

3.4.2. 

Diagrama Ramachandran  
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Figura 3.4.2: Regiões da TbFeSODB2 que apresentam configuração desfavorável no diagrama de Ramachandran 
(mapa de densidade eletrônico 2|Fo| - |Fc|, em azul, contornado em 1.5σ); (a) Ponte salina entre resíduos His143 e 
Asp144; (b) Lisina 172 no loop que conecta as hélices α5 e α6 na região da interface; (c) Lisina 135 no início da 
torção que forma a fita β2. 
 

 Nas regiões generosamente permitidas também estão às lisinas 172 das quatro cadeias. 

Esses resíduos assumem uma conformação do tipo fita β de mão esquerda e posicionam-se em 

um “loop” de três resíduos (...KND...), sendo o resíduo Asn173 altamente conservado entre as 

SODs. O loop desempenha papel importante, conectando as hélices α5 e α6 (figura 3.4.2) e 

participando da interface dimérica em contato com a hélice α1 na posição em que sofre um 

aneurismo. Outro conjunto de resíduos presentes na região adicionalmente permitida são as 

lisinas na posição 135 das quatro cadeias, estas se encontram no final de um curto “loop” que liga 

His143 A 

His143 B Asp144 A 

Asp144 B 

Asn173 A 

Lys172 A 

Lys136 A 

Lys135 A 

Thr134 A 

(a) 

(b) (c) 
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a fita β1 à fita β2 e é exposto ao solvente. Tal resíduo apresenta boa complementaridade com o 

mapa de densidade eletrônica. 

 

3.5 Análises Estruturais  
 
 
 

Como em outras FeSODs o monômero consiste de dois domínios conectados por um 

“loop” que começa em Met83 e vai até Gly93, possuindo uma seqüência rica em glicinas. O 

domínio N-terminal é composto de duas hélices antiparalelas, denominadas α1 e α2, que são 

conectadas por um “loop” que contém duas pequenas hélices ortogonais entre si (α1´ e α1´´), de 

acordo com a divisão de domínios que surgiu com a resolução das primeiras estruturas 79, 80. O 

domínio C-terminal possui um enovelamento do tipo α/β e consiste de 3 fitas β anti-paralelas com 

as hélices α 3, α 4, α 5, α 6, e α 7 na lateral ( figura 3.5.1).  
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Figura 3.5.1: Estrutura do monômero A da TbFeSODB2. A estrutura é composta por 7 hélices grandes, compatíveis 
com as estruturas conservadas das FeSODs; duas pequenas hélices presentes no “loop” o qual liga α1 e α2 (região 
bastante variável entre as  proteínas dessa classe); E por último 3  estruturas tipo fitas beta, presentes no domínio C-
terminal. O íon Fe3+ é representado como esfera, na região que divide os dois domínios da estrutura. 

 

O domínio N-terminal estende-se do resíduo Met1 até Ser82, é composto basicamente por 

hélices, sendo que os primeiros 14 resíduos dessa região formam uma estrutura anti-paralela 

estendida em contato com a hélice α 1 (Figura 3.5.1). Os próximos 7 resíduos formam uma região 

de “loop” antes do início da hélice α1. As hélices α1 e α2 contribuem cada um com um ligante do 

sítio metálico (His28 e His76 respectivamente). A hélice α1 possui uma distorção na região dos 

resíduos Asp30, Lys31 e His32 onde ocorre um aneurismo da hélice que permite a acomodação 

de oito resíduos em duas voltas de hélice, fazendo com que a cadeia lateral do resíduo Tyr36 

fique mais próxima do sítio ativo, e que a His28 ligue-se adequadamente ao metal (figura 3.5.2).  

α1’ 

α1’’ 

Fe 
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Figura 3.5.2: Distorção que leva a um aneurismo na hélice no domínio N-terminal, representado na figura em cor 
azul. Essa distorção é comum para outras SODs, e permite que  os resíduos  His28, His32   e Try36  estejam na 
posição favorável  para  interagirem com o sitio ativo.  

 

Entre as duas grandes hélices do domínio N-terminal (α1 e α2), encontra-se uma região 

que desempenha um importante papel na oligomerização das Mn/FeSODs, tal região não possui 

seqüências nem estrutura tridimensional conservadas, porém observa-se uma diferença marcante 

entre as Mn/FeSODs diméricas e tetraméricas. As estruturas tetraméricas apresentam nesta região 

duas longas hélices e que são fundamentais para a oligomerização (formação de tetrâmeros 

biológicos), uma vez que formam feixes de 4 hélices entre subunidades adjacentes da enzima 81. 

As estruturas diméricas nesta região, apresentam um “loop”, que na TbFeSOD inicia-se no 

resíduo Ser46, e termina em Gly64 e possui duas pequenas hélices ortogonais entre si (α1’ e α2’’ 

figura 3.5.1).  

O domínio C-terminal enovela-se numa estrutura α/β, consiste de uma folha β de três fitas 

anti-paralelas, cercada por cinco hélices α (3,4,5,6 e 7) de um lado, e um “loop” conectando as 
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fitas β1 e β2 do outro. O fim da fita β 3 e o início da hélice α5 contribuem com os últimos dois 

ligantes do átomo de ferro, Asp161 e His165, respectivamente, por conta disso e do pequeno 

“loop” que liga as hélices α5 e α6, a hélice α5 possui conformação distorcida. As quatro 

subunidades do modelo da TbFeSODB2 são muito parecidas, não apresentando valores de R.m.s. 

na sobreposição das cadeias maior do que 0.150 Å. A sobreposição das subunidades da 

TbFeSODB2 e outras estruturas importantes utilizadas nesse trabalho podem ser observadas na 

tabela 3.5.1.  

Tabela 3.5.1: Desvio quadrático médio em Å, da superposição dos carbonos alfa entre monômeros da TbFeSODB2 
comparada com as SODs dos outros parasitas e da enzima humana. Onde Pf, Tb, Tc e Hu são respectivamente 
PfFeSOD1, TbFeSODB2, TcFeSODB, e HuMnSOD. 
 

   Pf-A   Pf-B   Tb-A   Tb-B   Tb-C   Tb-D   Tc-A   Tc-B   Hu-A   Hu-B  

 Pf-A  X      0.28      0.77      0.76      0.78      0.78      0.70      0.67      1.78      1.73  

 Pf-B     X      0.73      0.75      0.75      0.77      0.66      0.66      1.83      1.73  

 Tb-A       X      0.12      0.06      0.12      0.25      0.24      1.66      1.55  

 Tb-B         X      0.14      0.04      0.26      0.23      1.69      1.54  

 Tb-C           X      0.14      0.27      0.27      1.63      1.55  

 Tb-D             X      0.26      0.22      1.35      1.39  

 Tc-A               X      0.15      1.51      1.51  

 Tc-B                 X      1.79      1.72  

 Hu-A                   X      0.24  

 Hu-B                     X  

 

 

3.6 Estrutura Quaternária e a interface dimérica 

 

 A TbFeSODB2 é composta por um homodímero onde a interface apresenta grandes 

semelhanças com as SODs previamente resolvidas neste projeto. As interações envolvem um 

total de 25 resíduos de cada uma das cadeias de forma que os principais contatos encontrados na 

interface monômero-monômero ocorrem entre resíduos localizados na hélice α1, hélice α5, nos 

“loops” que ligam a hélice α4 à fita β1, fita β2 à fita β3, e no loop que liga a hélice α5 à hélice α6. 
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A figura 3.6.1 mostra as 9 interações polares que ocorrem na interface e seus respectivos 

comprimentos de ligação.  

Tabela 3.6.1: Interações, medidas em angstroms, dos resíduos que participam diretamente da interface dimérica. 
Onde Tb-A e Tb-B diz respeito a subunidade A e B da TbFeSODB2, respectivamente.   
 

Pontes Salinas na interface 

 # Tb-B Dist. [Å] Tb-A 

1 
B:HIS 143[ Nε2] 2.70 

A:ASP 144[ Oδ2] 

2 
B:ASP 144[ Oδ2] 2.67 

A:HIS 143[ Nε2] 

3 
B:GLU 164[ Oε2] 2.77 

A:HIS 165[ Nδ1] 

 4  
B:HIS 165[ Nδ1] 2.69 

A:GLU 164[ Oε2] 

Ligações de Hidrogênio na Interface. 

# Tb-B Dist. [Å] Tb-A 

5 
B:HIS  32[ Nε2] 2.63 

A:TYR 168[ OH ] 

6 
B:SER 123[ Oγ ] 2.96 A:SER 123[ Oγ ] 

7 
B:GLU 164[ Oε1] 2.99 

A:HIS 165[ N  ] 

8 
B:HIS 165[ N  ] 2.89 

A:GLU 164[ Oε1] 

9 
B:TYR 168[ OH ] 2.63 

A:HIS  32[ Nε2] 

 

Figura 3.6.1: Um mapa das ligações de hidrogênio presente na interface, em vermelho são representadas interações 
diretas entre resíduos de subunidades diferentes e em azul interações com moléculas de solvente presente na 
interface.  

 
Dentre os principais resíduos responsáveis por interações significativas na interface, 5 são 

altamente conservados: His32, Ser123, Glu164, His165 e Tyr168. O par Glu164 e His165 (hélice 

α5) que realizam uma ponte salina entre os mesmos resíduos da outra subunidade. Esse mesmo 

par também realiza uma ligação de hidrogênio entre os átomos Oε1 do Glu164 com o N da cadeia 

principal da His165, como mostra a figura 3.6.2, onde o resíduo His165 por sua vez, está 

diretamente ligado ao átomo de ferro, coordenado no sítio ativo.   

H165-A 
H165-B 

E164-B 
E164-A 

Y168-B Y168-A 

S123-A S123-B 

H32-A 

H32-B 

D144-A D144-B 

H143-A 

H143-B 

Fe -A 
Fe- B 

G122-A G122-B 
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Figura 3.6.2: Interações entre os resíduos Glu164 e His165 na intertace (representadas em vermelho). O resíduo 
His165 por sua vez liga-se diretamente ao átomo de ferro coordenado na estrutura (ligações representadas em cor 
azul).  

 

O resíduo Ser123 (presente no loop que conecta a hélice α4 à fita β1) realiza com o 

mesmo resíduo da outra subunidade uma ligação de hidrogênio.  Os resíduos His32 (na hélice α1 

da subunidade A) e Tyr168 (na hélice α6 da subunidade B) realizam a última ligação de 

hidrogênio listada na interface. No loop que liga as fitas β2 e β3, encontram-se o par de resíduos 

His143 e Asp144, os quais realizam um par de pontes salinas com os resíduos equivalentes da 

outra subunidade.  

Na região da interface, são encontradas moléculas de água, que estão fortemente 

associadas à estrutura através de uma rede de ligações de hidrogênio com os resíduos Gly122, 

Ser123, Asp143, His144, Glu164 His165 e Arg175 das duas subunidades (figura3.6.1) . Essas 

moléculas de solvente são encontradas em outras estruturas de SODs dessa classe com disposição 

espacial bastante próximas, o que mostra que as duas subunidades não são perfeitamente 

complementares e que essas moléculas de solvente contribuem para uma estabilização adequada 

da interface dimérica. 

O canal que leva ao sítio ativo é formado por resíduos das hélices α1 e α3 de uma cadeia e 

por resíduos da hélice α5 da outra cadeia. Nesse ponto, a estrutura apresenta, expostos ao 
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Fe Fe H2O 
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solvente, 11 resíduos da cadeia A e 7 da cadeia B na composição do canal (figura 3.6.3),  sendo 

que seu vértice é ocupado pelos resíduos His28 e Tyr36 que bloqueiam o acesso direto ao 

solvente. Estudos indicam que a omissão da cadeia lateral do resíduo da Tyr36 permite o acesso 

do substrato ao metal sugerindo que tal resíduo pode mover-se permitindo, dessa forma, a 

passagem do substrato 82. 

 
Figura 3.6.3: Resíduos que constituem o canal que leva ao sitio ativo, em vermelho estão representados resíduos que 
não fazem contato direto na interface, o “buraco” presente na parte mais interna do canal é ocupado por moléculas de 
solvente presas a interface.  

 

3.7 Sítio ativo 

 

 O mapa de densidade eletrônica apresenta excelente definição nas regiões que 

compreendem os sítios de ligação do átomo de ferro, como pode ser observado na figura 3.7.1. O 

sítio ativo da enzima TbFeSODB2, assim como os de outras SODs dessa classe é penta 

coordenado em pH 8,5, com os ligantes arranjados em uma geometria distorcida do tipo 
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bipirâmide trigonal (figura 3.7.1). Três dos quatro átomos ligantes das enzimas, Nε2 da His76, 

Oδ1 da Asp161, e Nε2 da His165 formam a base trigonal plana, sendo o quarto átomo, Nε2 da 

His28, coordenado numa posição axial. Uma molécula de solvente, trans a His28 axial, ocupa a 

quinta posição na coordenação do átomo de ferro.   

 
Figura 3.7.1: Representação do mapa de densidade eletrônico 2|Fo| - |Fc| (azul), contornado em 1.5σ, em torno dos 
ligantes átomos de ferro no sitio ativo da subunidade A da TbFeSODB2.  

 

A distância entre o metal e os ligantes nessa estrutura está em amplo acordo com as várias 

Fe/MnSODs resolvidas e pode ser comparada com  as subunidades A, das enzimas TcFeSODB e 

HuMnSOD humana (1n0j) na tabela 3.7.1.  

Tabela 3.7.1: Distâncias dos átomos coordenados no centro metálico da TbFeSODB2, comparadas com as distâncias 
nos sitios das estruturas da TcFeSODB e da HuMnSOD. Os valores são referente à subunidade A de cada uma das 
enzimas. 

TbFeSODb2 TcFeSOD HuMnSOD 
resíduo  distancia (Å) resíduo distancia (Å) resíduo distancia (Å) 
His28 2.25 His27 2.14 His26 2.1 
His76 2.12 His75 2.1 His74 2.08 
His165 2.09 His164 2.07 His163 2.09 
Asp161 1.97 Asp160 1.99 Asp159 1.94 

H2O 2.12 H2O 2.27 H2O 2.02 
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Como visto anteriormente, de acordo com o mecanismo proposto por Lah e 

colaboradores, a molécula de solvente coordenada no íon metálico desempenha um papel crucial 

no processo de catálise. Essa molécula de solvente, realiza uma ligação de hidrogênio com o 

resíduo Gln72, que por sua vez esta ligado aos resíduos Trp125, Tyr36, His32 da subunidade A, e 

Tyr168 da subunidade B, através de uma série de ligações de hidrogênio que envolvem uma 

segunda molécula de solvente, e está intimamente relacionada à comunicação entre os centros 

metálicos (figura 3.7.2). 49  

 
Figura 3.7.2: A água coordenada no sitio ativo participa de uma rede de ligações de hidrogênio envolvendo os 
resíduos Gln72, Trp125, Tyr36, His32  da subunidade A e Try168 subunidade B.   
 

Mutações pontuais feitas nos resíduos que participam dessa rede de ligações de 

hidrogênio apontam quase sempre forte perda de atividade enzimática.  O resíduo Y36 quando 

alterado, nos mutantes Y36S e Y36F, resultou na perda quase completa da atividade. O que 

evidencia que Tyr36 não apenas contribui para a rede com uma ligação de ligações de hidrogênio 



 78 

entre o resíduo Q72 e a molécula de solvente ligada ao resíduo H32, mas  atua como uma fonte 

doadora de prótons no ciclo catalítico. 

A alteração pontual do mutante Y168F,  assim  como para H32V, resulta na perda quase 

completa da atividade dessa enzima. O que mostra que essa rede de ligações que conecta as 

subunidades, está envolvida em um fino ajuste de interações na estrutura, para que o centro 

metálico adquira potencial médio de redução adequado 83, 84.Essas sutilezas na estrutura são uma 

evidência de que outras regiões, além do canal que leva o superóxido ao sítio ativo, podem ser 

exploradas  no desenho de novos inibidores. 

 

3.8 Comparações com a MnSOD humana 

 

 Uma série de indícios apontam a fragilidade de parasitas tripanosomatídeos  frente ao 

stress oxidativo. Dessa forma o ataque às enzimas responsáveis pela regulagem e controle dos 

níveis de radicais livres na célula torna-se uma alternativa para o desenho de novos possíveis 

inibidores. Então, torna-se fundamental uma análise comparativa entre a enzima do hospedeiro 

humano e as parasíticas, a fim de encontrar características distintas as quais possam ser 

exploradas na estratégia de inibir as enzimas alvo do parasita, sem causar danos ao hospedeiro. O 

radical superóxido é um dos menores substratos possíveis na natureza, é completamente inviável 

basear-se em sua estrutura a fim de projetar inibidores e, uma vez que essa classe de enzimas não 

apresenta um sítio de ligação natural de pequenas moléculas com características necessárias de 

um inibidor, existe um aumento na dificuldade em projetar novos inibidores. Tanto a enzima 

humana HuMnSOD como a enzima TbFeSODB2 possuem um enovelamento bastante 

semelhante, onde a mais significativa diferença encontra-se na região do “loop” que liga a hélice 
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α1 a hélice α2. Na estrutura da TbFeSODB2, esse loop inicia no resíduo Ser46 e termina no 

Pro65 onde conecta-se a hélice α2, composto por duas pequenas hélices que estão orientadas de 

forma ortogonal entre si e são compostas basicamente por resíduos hidrofóbicos. Na estrutura da 

HuMnSOD, a região equivalente é um prolongamento das hélices α1 e α2 em direção ao 

solvente, que desempenham papel importante na formação dos arranjos tetraméricos que a 

MnSOD humana assume 85 (figura 3.8.1 itens (5a) e (5b) ). Porém, nenhuma evidência aponta que 

esta região exerce influência na atividade desta enzima, provavelmente por encontrar-se a uma 

distância grande do sítio ativo (aproximadamente 20 Å). 

 
 

(a)                                                                                        (b) 
Figura 3.8.1: Comparação entre a  HuMnSOD, na forma dimérica (a),  e  TbFeSODB2 (b). As regiões onde são 
encontradas as principais diferenças estão enumeradas na figura, sendo 1 - canal que leva ao sítio ativo, 2 - região 
inferior da interface, 3 - região superior da interface, 4 - região lateral  e  5 – “loop” que conecta as hélices α1 e α2, 
respectivamente. 
 . 
 
 Várias outras regiões não conservadas foram identificadas na comparação da HuMnSOD 

e a TbFeSODB2. A área em torno do canal que leva ao sítio ativo apresenta diferenças na 

distribuição de cargas, basicamente em virtude da substituição dos resíduos K39 por N37 e G35 

por A33. O mapa de potencial eletrostático apresenta para a estrutura de TbFeSODB2 uma 

cavidade ligeiramente mais enxuta com um acúmulo de carga positiva na região inferior e 

inferior direita do canal (figura 3.8.2).  
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            Alguns inbidores seletivos para a PfFeSOD1, com IC50 na faixa de micro molar, foram 

reportados por Soulère e colaboradores 86. O mecanismo de ação desses inibidores ainda não é 

bem esclarecido, mas acredita-se que atuam bloqueando a entrada do canal que leva ao sítio 

ativo. 

 
(a)                                                                  (b) 

Figura 3.8.2: Comparação dos mapas de distribuição de cargas na TbFeSODB2 (a) e HuMnSOD (1n0j) (b), A 
substituição dos resíduos K39 por N37 e G35 por A33, resulta em um sitio ativo com um mapa potencial 
eletrostático mais enxuto e positivamente carregado na região inferior da cavidade da TbFeSODB2. 
  

 A estrutura da TbFeSODB2 apresenta um número aproximadamente igual de moléculas 

de solvente coordenadas na cavidade em relação ao modelo cristalográfico da enzima humana de 

mais alta resolução disponível no banco de dados (1luv). Utilizando o programa PyMOL, foi 

então feito mapeamento das ligações de hidrogênio entre os resíduos que formam as cavidades 

das duas enzimas, e as moléculas de água ligadas aos mesmos. A cavidade da enzima humana, 

quando sobreposta ao mapa de ligações de hidrogênio das moléculas de água coordenadas dentro 

da cavidade da TbFeSODB2, demonstra os mesmos sítios de ligação (variando-se no máximo 0,5 

Å), com exceção dos sítios dos resíduos K39 em TbFeSODB2 e N37 em HuMnSOD (figura 

3.8.3). 
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Figura 3.8.3: Mapeamento das ligações de hidrogênio entre as moléculas de solvente e os resíduos dentro da 
cavidade da TbFeSODB2 (em azul). Os resíduos equivalentes que formam a cavidade da HuMnSOD (violeta) foram 
sobreposto. Com exceção do resíduo K39, a enzima humana possui os mesmos sítios de ligações de hidrogênio 
dentro da cavidade. 
 
 Estas diferenças na entrada do canal, onde há uma cavidade suficientemente grande para 

um inibidor formar um número considerável de contatos, poderia ser explorado no planejamento 

de inibidores mais específicos. O  padrão de ligação de moléculas de água fornece informações 

de como explorar estas diferenças através de interações polares específicas entre o ligante e a 

proteína. As enzimas TcFeSODB e PfFeSOD1 possuem um canal que leva ao sítio ativo 

efetivamente igual a TbFeSOSB2, o que  possibilitaria através dessa estratégia, um inibidor 

comum  para as 3 estruturas.  

            A interface dimérica apresenta outras características que diferenciam as enzimas além da 

cavidade que leva ao sítio ativo. Na parte superior da interface (figura 3.8.1 itens (3a) e (3b)), as 

enzimas TbFeSODB2, TcFeSODB e PfFeSOD1, apresentam uma cavidade onde estão 

coordenadas moléculas de solvente. A ausência dessa cavidade na enzima humana é 

conseqüência da substituição de alguns resíduos em relação a TbFeSODB2: E23 por Q21, F27 

por L25, I169 por L167 e D170 por Q168, e das orientações diferentes assumidas pelos dois 

resíduos, K172(A) e K172(B), na enzima do parasita em relação a humana. Na TbFeSODB2 uma 

K39 

N37 (B) 
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molécula de solvente interage com I169 dentro da cavidade, como pode ser visto figura 3.8.4, 

itens (a) e (b).  

 Na enzima humana, a região inferior da interface (figura 3.8.1, iten (2a)) difere da enzima 

do parasita pela substituiçao do par  Pro141 e Asn142, por His143 e Asp 144, que 

diferentemente da ponte salina (encontrada no parasita), interagem entre si através de uma 

molécula de solvente (figura 3.8.4 intens (c) e (d)). 

  

 

 
Figura 3.8.4: Comparação entre as interfaces superiores, onde a TbFeSODB2 (a) apresenta uma cavidade ocupada 
por uma molécula de solvente, ausente em HuMnSOD (b). As diferenças na interface inferior destacam-se pela 
substituição do par His143 Asp144 em TbFeSODB2 (c) pelo par Pro141 Ans142 em HuMnSOD (d).  
 
 

 Estudos mostram que a atividade das Fe/MnSODs é dependente do estado dimérico 87, 

logo essas diferenças podem ser exploradas para o desenvolvimento de novos ligantes. Um 

exemplo bem sucedido dessa abordagem é o ácido 3-(2-benzotiazoliltio)-1-propanoesulfonico, 

que foi identificado como um inibidor da triosefosfato isomerase de T.cruzi, e que age 

bloqueando a dimerização da mesma. 88  
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 Grande parte das FeSODs apresentam sensibilidade frente ao peróxido de hidrogênio, que 

é capaz de inativá-las. No entanto as MnSODs apresentam pouca, ou nenhuma sensibilidade 

frente ao mesmo. A razão é atribuída ao resíduo aromático, conservado na posição 74 das 

FeSODs. Em PfFeSOD, por exemplo, assim como a maioria das FeSODs essa posição é ocupada 

por Trp, no entanto em TbFeSODB2 e TcFeSODB um Phe, e na HuMnSOD é ocupada por Ile. 

Assim como F74, o resíduo F78 também é altamente conservados entre as FeSODs, e é 

substituído por Ile na enzima análoga humana. Tanto F74 quanto F78 estão na superfície da 

proteína, na região lateral (figura 3.8.1 itens (4a) e (4b)), e apresentam consideráveis diferenças 

na distribuição de cargas quando comparado com a enzima humana. Estas diferenças de cargas, 

bem como a distribuição de moléculas de solvente coordenadas nas mesmas, de acordo com as 

estruturas cristalográficas, podem ser observadas na figuras 3.8.5. As FeSODs dos parasitas são 

comprovadamente sensíveis frente a ação do peróxido de hidrogênio52,53. Porém, em PfFeSOD, 

por exemplo, uma vez feita a mutação W71V, sua atividade é reduzida em 20%, mas se torna 

mais resistente frente a ação do peróxido de hidrogênio. Estes dados comprovam que mesmo à 

uma distância média de 12Å do centro metálico tal posição exerce considerável influência na 

atividade de tais enzimas. Assim esta região apresenta apreciáveis diferenças que podem ser 

exploradas no desenho de novos inibidores uma vez  comprovada sua influência na atividade  da 

enzima quando modificada. 
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Figura 3.8.5: A região ao redor da posição 74 é consideravelmente diferente para a TbFeSODB2 (a) frente a enzima 
humana (b). A primeira apresenta uma cavidade negativamente carregada ao redor dos resíduos F74 e F78, que estão 
expostos na superfície, já a segunda, ao redor de I72 e I76, apresenta uma cavidade predominantemente povoada por 
cargas positivas.  Existe também uma considerável diferença nas moléculas de solvente coordenadas  na duas 
enzimas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO: ANÁLISE DE ACOPLAMENTO 
ESTATISTICO 
 
 
 
  
 
 A análise de acoplamento estatístico realizada neste trabalho tem como objetivo 

investigar os padrões de seqüência que interferem na especificidade do metal e estados 

oligoméricos assumidos pelas Fe/MnSODs.  

 
 
4.1 Cálculos de ∆G 

 

A base de dados foi submetida a um programa que calcula a variação de freqüência de 

aminoácidos numa dada posição levando em consideração a distribuição dos aminoácidos na 

natureza (ou seja, em proteínas de uma forma geral), quantificada através do parâmetro ∆G. 

Resíduos altamente conservados, (ou razoavelmente conservados mas com uma baixa freqüência 

na natureza) são responsáveis por altos valores de ∆G. Para as Fe/MnSODs as posições com 

maiores valores de ∆G são as encontradas na região do sítio de ligação com o metal e na região 

de interface entre as subunidades. São ocupadas por resíduos comuns entre as FeSODs e 

MnSODs  89, 90. Essa região é composta por 13 posições ocupadas pelos seguintes resíduos: 

Trp125, His165, Trp188, His76, His28, Trp163, Trp80, Asp161, His32, Tyr36, Tyr168, Glu164 e 

His33. Os valores de ∆G para cada posição podem ser conferidos na figura 4.1.1.  
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Figura 4.1.1: (a) Gráfico de ∆G para cada posição do alinhamento, (b) Região altamente conservada entre as 
Fe/MnSODs determinada com valores de ∆G obtidos, as subunidade A e B são representadas em vermelho e azul 
respectivamente. (c) Distribuição de resíduos encontrados na posição 62 (barras em vermelho), comparados à 
distribuição de resíduos encontrada na natureza (barras em azul), indicando que a pressão evolutiva nesta posição é 
baixa.  

 

Baixos valores de ∆G correspondem a regiões contendo gaps ou regiões pouco 

conservadas onde a distribuição de aminoácidos se aproxima da distribuição global encontrada 

em proteínas. Nas Fe/MnSODs eles são encontrados de uma forma geral em posições ao longo da 

superfície da estrutura,  distantes do canal que leva ao sitio ativo e interface dimérica. A 

qualidade da base de dados em estudo pode ser mensurada pela ocorrência de baixos valores de 

∆G, em posições onde existe uma distribuição de aminoácidos o mais próxima da distribuição 

global 74
.   Isso por que se o número de seqüências for grande o suficiente o alinhamento deve 

apresentar posições onde a pressão seletiva é baixa e dessa forma nestas posições são encontradas 
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distribuições semelhantes a global. Na base de dados em estudo, a posição 62 possui o menor 

valor de ∆G, para uma posição onde menos de 15% dessa posição é ocupada por gaps (figura 

4.1.1 (a)).  Como pode ser visto, a distribuição observada é semelhante à global, indicando que o 

alinhamento é grande e diverso o suficiente para validar seu uso. 

Antes da aplicação do método de SCA propriamente dito, é necessário estebelecer quais 

perturbações tem significado estatístico e portanto podem ser realizadas.  Mais especificamente, é 

necessário determinar qual é a porcentagem mínima de ocorrências de um dado aminoácido numa 

dada posição para a mesma poder ser utilizada como perturbação.   Este critério pode ser 

estabelecido através de um teste simples, onde seqüências são sequencialmente e aleatoriamente 

retiradas do alinhamento e o valor de ∆G para as posições menos conservadas monitorada.  

Quando os valores de ∆G começam a aumentar, é um sinal de que o número de seqüências torna-

se insuficiente para a análise.  Se isto acontece quando X% das seqüências são removidos, toma-

se (100 – X)% como sendo a porcentagem mínima de ocorrencias necessárias para realizar uma 

perturbação.  O gráfico 4.2.1 mostra os valores médios de ∆G das cinco posições menos 

conservadas em função do número de seqüências retiradas. Nota-se que a partir de determinado 

momento as perturbações geram valores altos de ∆G em função das seqüências retiradas, o que 

significa que a partir deste momento a relevância estatística é duvidosa.  Dessa forma a 

freqüência mínima de um resíduo em uma dada posição para poder realizar uma perturbação, 

naquela posição foi determinado em 30%. Dessa forma, qualquer posição no alinhamento que 

apresenta mais de 30% de ocorrência de um determinado tipo de aminoácido X, permite efetuar 

uma perturbação nesta posição e, portanto, determinar como as freqüências dos resíduos em 

outras posições do alinhamento variam em resposta a tal perturbação. Evidentemente, é possível 

que em algumas posições seja possível realizar mais de uma perturbação: por exemplo, se na 
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posição j do alinhamento existem 38% de glicinas e 62% de alaninas, seria possível investigar o 

efeito das duas perturbações.  

 

Figura 4.1.2: Gráfico de ∆G médio para as cinco posições menos conservadas em função de seqüências retiradas. A 
seta no grafico indica o ponto de corte para a definição das perturbações para o cálculo de ∆∆G (mínimo de 27% de 
ocorrência). 

 
 
4.2 Cálculos de ∆∆G 
 
 
 

O parâmetro ∆∆G é calculado medindo-se a variação de freqüência de aminoácidos em 

uma posição “i”, quando um determinado resíduo é fixado em uma posição “j” do alinhamento 

(perturbação). Usando o critério de corte de 27%, descrito anteriormente, 167 perturbações 

podem ser determinadas para o alinhamento em estudo. Com base nas 167 perturbações feitas, foi 

construída uma matriz de dimensões 167 x 208 (número de posições no alinhamento), mostrando 

os valores de acoplamento em função da seqüência e perturbações feitas (Fig. 4.2.1 (a)). A matriz 

foi clusterizada, processo esse que tende a agrupar valores de acoplamento co-relacionados, 
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formando então clusters que representam resíduos cuja distribuição de aminoácidos é 

correlacionada, como pode ser visto na figura 4.2.1(b). Essa é uma importante ferramenta visual 

para encontrar as relações entre os acoplamentos na matriz. 

  
(a)                                                                                                         (b) 

Figura 4.2.1: Matriz obtida inicialmente (a), mostrando valores de acoplamento para as posições no alinhamento em 
função das 167 perturbações feitas. Matriz clusterizada (b) agrupando valores de acomplamentos correlacionados, 
formando clusters de posições acopladas.  
 
 

A título de exemplo, a figura 4.2.2 (b) mostra o gráfico de ∆∆G para a perturbação Q72: 

nela é possível observar como este parâmetro varia ao longo da seqüência quando o resíduo 

glutamina é fixado na posição 72. Alem do valor máximo observado na posição 72, que 

representa o acomplamento da perturbação Q72 com ela mesma (sem significado físico), dois 

grandes picos podem ser observados, o primeiro em 67 e outro na posição 170. A figura 4.2.2 (c) 

mostra a distribuição de resíduos para a posição 170 quando feita a perturbação na posição 72.   

A matriz obtida para o alinhamento em estudo mostra a presença de três clusters 

independentes (figura 4.2.2 (a)). 
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Figura 4.2.2: (a) Matriz após o processo de clusterização, onde os acoplamentos relacionados são agrupados 
formando clusters. Foram identificados três clusters que não apresentam  correlação. O cluster 1-D apresenta 
perturbações referentes à constituição de dímeros em geral, já as regiões de 3-Fe e 2-Mn são compostas por 
perturbações referentes a resíduos que caracterizam enzimas que incorporam Ferro e manganês respectivamente. (b) 
Gráfico de ∆∆G pra a perturbação Q72. É possível observar como cada posição muda sua distribuição de freqüências 
quando o resíduo glutamina é fixado na posição 72. Os altos valores observados indicam uma correlação evolutiva 
com a posição 72 quando esta é ocupada pelo resíduo glutamina. (c) Distribuição de resíduos para a posição 170, 
antes, em vermelho, e depois de feita a perturbação Q72, em azul. 
 
 

 

4.3 Interpretação da análise de acoplamento estatístico 
 

 

 Segundo Wintjens e colaboradores 90, algumas posições são conservadas de acordo com o 

metal incorporado, Fe ou Mn, e estado oligomérico, dímero ou tetrâmero. Esses resíduos foram 

os pontos de partida para a investigação da matriz, já que conhecendo os procedimentos adotados 

no SCA, esperava-se que esses resíduos iriam prover perturbações significativas, e a partir dessas 

perturbações, determinarem novas posições acopladas as mesmas. O cluster (1-D) é composto 
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pelas seguintes perturbações: E56, T24, F121, P148, e N68, todas elas acopladas com as 

seguintes posições 24, 121, 148 e 68, e estas posições estão associados os resíduos Thr, Phe, Pro, 

e Asn respectivamente, sendo os últimos quatro descritos na literatura como tipicamente 

formadores de dímeros sem nenhuma relação com a especificidade/natureza química do metal 

incorporado pela estrutura.  Este cluster de resíduos está fechado no sentido de que uma 

perturbação de qualquer elemento modifica drasticamente a distribuição de freqüências dos 

demais elementos do cluster (tabela 4.3.1). Exceto pelos resíduos E56 e P148, os resíduos desse 

cluster encontram-se na região da interface dimérica, onde ocorre uma interação direta entre os 

resíduos N68 e F121 como pode ser claramente observado na figura 4.3.1. Por sua vez E56 

encontra-se numa região importante para a formação da interface tetramérica (rica em resíduos 

hidrofóbicos), atrapalhando a formação da mesma, atuando assim, como um anti-tetrâmero.  

 
Tabela 4.3.1: Variação na freqüência dos aminoácidos devido às perturbações nas posições relacionadas a dímeros 
em geral, comparadas com as freqüências globais (coluna da esquerda). Duas posições estão relacionadas quando a 
freqüência de um dado resíduo aumenta significativamente para uma dada perturbação feita.  
 

     E56 P148 F121 N68 T24 
24 (T=60,8%) 94,3% 90,0% 91,2% 92,6% X 

68 (N=61,8%) 96,7% 95,3% 96,9% X 94,1% 

148 (P=63,6%) 98,0% X 97,5% 98,1% 95,1% 

121 (F=63,4) 98,8% 97,2% X 99,4% 94,1% 

 
 

Os clusters 2-Fe e 3-Mn, (Figura 4.2.2), partilham de perturbações diferentes relacionadas 

à uma mesma posição do alinhamento (posição 72), e estão associados a especificidades pelo 

metal incorporado por estruturas de superóxido dismutases. 
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Figura 4.3.1: (a) cluster de resíduos associados a estruturas diméricas, esses resíduos encontram-se separados 
espacialmente uns dos outros.  Sendo que N68 e F121 participam ativamente da interface dimérica, e E56 e P148 
encontram-se na região onde α1 e α2 interagem para a formação de tetrâmeros.  
 
 A literatura descreve os resíduos específicos para estruturas de manganês em geral como 

sendo; M25, G72, Q145, D146, que estão espacialmente dispostos perto do sítio de ligação do 

metal, onde D146 frequentemente forma uma ponte salina com o resíduo 67 que, por sua vez, é 

usualmente carregado positivamente, especialmente nas estruturas diméricas. De fato, 37,6% das 

seqüências da base de dados apresentam resíduos carregados positivamente nessa posição, sendo 

24,1% ocupados por argininas, e embora não seja uma perturbação significativa (uma vez que é 

menor que 27%) quando extrapolada, a perturbação R67 acopla com as principais posições e 

resíduos que determinam estruturas que incorporam Mn. Os resíduos, G71 e G72 estão 

enterrados na estrutura, e atuam na formação da hélice α 2, permitindo que haja o contato do 

resíduo Q145 com a molécula de solvente coordenado no centro metálico e simultaneamente 

interaja com W161 (que é altamente conservado).  Esses resíduos estão presentes no cluster 2-

Mn, diretamente associados às outras perturbações que podem ser observadas na figura 4.3.2. 

Tais perturbações estão associadas a resíduos conservados para estrutura de manganês em geral, e 

embora existam resíduos específicos para dímeros de manganês, esses não foram observados 
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como perturbações, uma vez que não havia um número significativo de seqüências com tais 

características no alinhamento. Tetrâmeros de manganês não apresentam resíduos específicos 

descritos na literatura. 89 

 A literatura recente 90 descreve um único resíduo como específico de estrutura que 

incorporam ferro em geral, Asp170, cuja perturbação está consideravelmente correlacionada à 

posição 72 quando esta é ocupada por uma glutamina. Tanto dímeros como tetrâmeros 

apresentam especificidades. Os resíduos considerados conservados para dímeros de ferro são: 

F67, A71, Q72, F78, e A145, tais resíduos estão presentes no cluster 3-Fe, associados com outras 

posições não descritas anteriormente na literatura, onde se destaca a posição W74 – como 

mencionado anteriormente, tal posição confere às FeSOD a sensibilidade frente ao peróxido de 

hidrogênio. Apenas dois resíduos são descritos como específicos para tetrâmeros de ferro, sendo 

eles L75 e H145, no entanto não existem seqüências suficientes disponíveis com essas 

características na base de dados, o que explica o fato de não observarmos as perturbações L75 e 

H145 na matriz.  
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Figura 4.3.2: (a) Cluster de resíduos associados a estruturas que incorporam Mn e (b) estruturas que incorporam Fe, 
no sitio ativo, os resíduos conservados associados à especificidade do metal descritos na literatura estão sublinhados 
na figura. 
 
 Com base nas perturbações e posições acopladas, o cluster foi mapeado na estrutura 

tridimensional, onde os resíduos pertencentes a cada cluster são representados como mapa de 

superfície (Figura 4.3.2). Nos dois casos os resíduos encontrados estão em contato com a região 

conservada. Dessa forma, ferro e manganês apresentaram clusters espacialmente diferentes, mas 

que convergiam para a região das posições 72 (que se encontra no domínio N-terminal, na hélice 

α2) e 145, no domínio C-terminal, no “loop” que conecta a fita β2 na fita β3. Embora estejam em 

Q72 
A145 

A71 

F67 

F78 

Fe 

A70 

W74 

D170 

Q72 
A145 

A71 

F67 

F78 

Fe 

A70 W74 

D170 

 G72 

Q145 

D146 

Mn 

G159 

A43 

G71 

G72 

Q145 

D146 

Mn 

G159 

A43 

G71 

M25 
M25 

(a) 

(b) 



 95 

domínios diferentes essas duas posições estão muito próximas espacialmente. A presença de 

clusters diferentes, encostados na região altamente conservada do sítio ativo sugere que estes 

podem ser responsáveis pelo ajuste fino do sítio ativo, capazes de influenciar o potencial de redox 

para o metal, assim determinando a atividade. 91 Em enzimas diméricas que incorporam ferro, 

essas posições são ocupadas por glutamina e alanina respectivamente, porém quando ocupadas 

pelos resíduos glicina e glutamina, respectivamente, estão associadas à especificidade de 

manganês em sua estrutura.   

 A perturbação G159 é particularmente interessante, ocorrendo na enzima cambialística de 

Porphyromonas gingivalis. Esta enzima apresenta atividade similar tanto com a incorporação de 

ferro como de manganês. Com a mutação G159T, a enzima adquire aproximadamente dez vezes 

mais afinidade por ferro. Tal fenômeno é coerente com nossos resultados, uma vez que uma 

treonina na posição 159 é identificada entre os resíduos apontados como específicos de ferro. A 

posição 159 faz fronteira com a região altamente conservada, porém encontra-se a uma distância 

de 8 a 10 Å do centro metálico, o que reforça a idéia de que regiões afastadas do sítio ativo 

influenciam a atividade dessas enzimas, e nossa proposta é que são estes os resíduos importantes 

para o ajuste fino da estrutura, possivelmente através do controle do potencial redox do metal. 

 A posição 159 aparece uma única vez no cluster, referente à perturbação G159, associada 

às estruturas que incorporam manganês. O cluster 3-Fe apresenta uma série de posições em uma 

forma agrupada, que vai da posição 72 até as posições W74 e F78 na superfície externa do 

dímero. Apenas um elemento do cluster encontra-se afastado do grupo (D170) mas, mesmo 

assim, está em contato com a fronteira da região altamente conservada. Como mencionado 

anteriormente, os dois clusters convergem para as posições 72 e 145, o que está de amplo acordo 

com a literatura, onde descreve essa região como diretamente ligada à especificidade do metal.  92 
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 A idéia de que a estrutura protéica em volta do sitio ativo pode influenciar 

significativamente o potencial redox do metal ganha apoio estrutural pelos estudos de Edward 

R.A e colaboradoesErro! Fonte de referência não encontrada..  Foi mostrado que a estrutura local do sitio 

ativo das enzimas FeSOD e MnSOD de E. coli são mais parecidas entre si do que quando Fe é 

incorporado à estrutura de MnSOD e comparada a MnSOD nativa.  Isto mostra que, em enzimas 

nativas, há uma compatibilidade entre a estrutura do polipeptídeo e o tipo de metal ligado, de tal 

forma que o potencial redox resultante do metal é compatível com a atividade catalítica.  

 Os clusters obtidos pela análise de acoplamento estatístico possuem posições não 

descritas no método de Wintjens et al 90 – E56 no cluster 1-D, A43, G159 e G71 no cluster 2-MN 

e A70 e W74 no cluster 3-Fe. O surgimento dessas posições adicionais sugere que elas possam 

também estar envolvidas na identificação de estado oligomérico ou preferência por metal. Para 

testar essa hipótese, verificou-se a ocorrência desses resíduos em tais posições para seqüências 

cujo estado oligomérico e metal associado já foram determinados experimentalmente 90. 

 Das 75 seqüências cujo estado oligomérico foi determinado por métodos experimentais, 

40 possuem um ácido glutâmico na posição 56, e todas elas são dímeros. Observando os dados 

pela ordem inversa, dos 51 dímeros presentes entre as 75 seqüências, 40 possuem um ácido 

glutâmico nessa posição. Infere-se então que o uso do critério E56 para determinação de estado 

oligomérico não resulta em falsos positivos, mas tem índice de 22% de falsos negativos. 

 Pelo mesmo critério, obtemos que a utilização dos resíduos A43, G159 e G71 como 

determinantes de preferência por manganês resulta em uma média de 14% de falsos positivos e 

20% de falsos negativos, o que é similar ao poder preditivo dos resíduos previamente descritos 

(D146, M25, Q72 e Q145), com uma média de 10% de falsos positivos e 23% de falsos 

negativos. 



 97 

 Nos resíduos adicionais do cluster 3-Fe, temos que a ocorrência A70 leva a apenas 12% 

de falsos positivos e 29% de falsos negativos. Esta última é similar aos resíduos previamente 

descritos (F78, A71, A145, Q72 e F67), com uma média de 27%, mas a taxa de falsos positivos 

para tais resíduos é nula. No caso do resíduo W74, embora não haja falsos positivos, a taxa de 

falsos negativos é extremamente alta (65%). Isso pode ser explicado pelo fato de, como 

previamente comentado, ser essa posição relacionada à inativação por H2O2, o que não ocorre em 

Mn-SODs. Assim, apesar desse resíduo só estar presente em Fe-SODs (daí a inexistência de 

falsos positivos), ele tem outras funções que não a determinação de preferência por metal. 

 Esses resultados mostram que a maioria dos resíduos adicionais identificados, que 

encontram-se acoplados estatisticamente àqueles previamente descritos, são determinantes de 

estado oligomérico/preferência por metal igualmente poderosos, podendo assim contribuir na 

confiabilidade dos métodos automáticos de anotação genômica. É importante ressaltar que as 

posições A43 e G159 não estão imediatamente próximas ao sítio de ligação ao metal, o que pode 

explicar o motivo deles não terem sido detectados no modelo anterior para previsão de afinidade 

por metal. 

 Resumindo, é possível afirmar que a análise de acoplamento estatístico foi capaz de 

identificar clusters independentes de posições acopladas em FeSODs e MnSODs.  Estes clusters, 

mapeam para regiões distintas da estrutura que apresentam uma sobreposição parcial em torno 

dos resíduos 72 e 145.  Além disso, os dois clusters fazem contato com a região conservada 

próximo ao sítio ativo, sugerindo que poderiam ter uma influencia no ‘ajuste fino’ do sítio ativo e 

assim controlando especificidade pelo metal através do potencial redox.  Um exemplo disso já foi 

visto com o mutante G159T  92, validando esta hipótese, de que resíduos distantes do sítio ativo 

possam ser essenciais para atividade catalítica.  Um fenômeno parecido já foi relatado no caso 

das serino proteases onde foi constatado que é necessário modificar muito além do bolsão S1 
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para alterar a especificidade da enzima 74.  Finalmente, a abordagem SCA foi capaz de identificar 

novos resíduos característicos que possam ser encorporados em métodos de previsão de 

especificidade por metal recém desenvolvidos 90 e  94. 
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5 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

5.1 Conclusões 

 

 Foi possível expressar, purificar e cristalizar a enzima TbFeSODB2 de T.brucei, obtendo-

se altos níveis de expressão, bem como aperfeiçoamento no protocolo de purificação. Também 

foi possível estabelecer um protocolo de cristalização para a mesma. O cristal obtido forneceu um 

conjunto de dados de excelente qualidade, onde o modelo cristalográfico final obtido possui 2,0 Å 

de resolução, com os parâmetros R= 18,1 e Rfree= 21,9, em amplo acordo com os critérios que 

avaliam a qualidade dos modelos depositados no banco de dados. Com isso, conclui-se um 

projeto, que se iniciou anos atrás, tendo como objetivo, a resolução de quatro enzimas superóxido 

dismutase de parasitas tropicais a fim de avaliar sua possível utilização como alvo para novos 

inibidores. As seguintes enzimas compunham o projeto, TcFeSOD de T.cruzi e PfFeSOD de 

P.falsiparum, resolvidas por M.V.A.S. Navarro, TvFeSOD de Trycomonas vaginalis, resolvida 

por Navarro e R. Bugs e,  por fim, a TbFeSODB2 de T.brucei. A estrutura da TbFeSODB2 

possui uma conformação em amplo acordo com as outras SODs  da classe  Fe/MnSODs, e 

apresenta uma grande semelhança com as SODs dos parasitas  resolvidas nesse projeto. Uma 

comparação minuciosa entre a TbFeSODB2, com a enzima humana, determinou algumas 

diferenças entre as duas estruturas que podem ser levadas em conta no desenho de novos 

inibidores. O canal que leva ao sítio ativo possui uma distribuição com acúmulo de carga 

positiva, em virtude da substituição dos resíduos K39 e G35 que na enzima humana são 

substituídos por  N37 e  A33, respectivamente. O mapeamento de interações polares dentro da 
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cavidade da TbFeSODB2, com base nas moléculas de solvente coordenadas na mesma, é 

perfeitamente compatível com a cavidade da enzima humana, o que indica que as duas cavidades 

possuem os mesmos sítios de ligação de hidrogênio, com a exceção dos sítios dos resíduos K39 

em TbFeSODB2 e N37 na enzima humana. Esta é uma importante diferença que pode ser levada 

em consideração no desenho de novos inibidores mais seletivos. A interface dimérica também 

apresenta outras diferenças: A cavidade ocupada por uma molécula de solvente na região do 

resíduo I169 em TbFeSODB2, e a substituição do par His143 Asp144, pelo par Pro141 Asn142 

na enzima humana. Estas podem ser características importantes no projeto de novos inibidores, 

uma vez que a dependência do estado dimérico é fundamental para o bom funcionamento das 

enzimas dessa classe. Dentre as características que diferenciam a TbFeSODB2 da HuMnSOD, a 

região onde encontram-se os resíduos F74 e F78, sem dúvida, é a mais saliente, Esta é uma região 

pouco conservada e, em conseqüência disso, as duas enzimas apresentam uma configuração 

espacial distinta, com mapas de potenial eletrostático predominantemente negativos para a 

TbFeSODB2 e positivos para a HuMnSOD. Esta se torna uma região particularmente atrativa no 

projeto de novos inibidores uma vez que a sensibilidade frente ao peróxido de hidrogênio nas 

FeSODs é em virtude da presença do resíduo aromático na posição 74. 

 Foi possível realizar com sucesso uma análise de acoplamento estatístico para a classe 

Fe/MnSODs, que forneceu resultados bastante interessantes. Determinaram-se três clusters 

independentes, um relacionado a dímeros de ferro, outro relacionado a tetrâmeros de Manganês e, 

por fim, um associado ao estado oligomérico em geral. O cluster correspondente ao estado de 

agregação está disperso na estrutura, na região da interface e na fronteira com a região dita 

altamente conservada entre as SODs dessa classe, e está de amplo acordo com as referências de 

resíduos conservados para dímeros em geral descritos na literatura, com a exceção do resíduo 
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E56. Este resíduo, juntamente com P148 encontra-se na região de interação com as hélices α1 e 

α2, quando as SODs assumem o estado tetramérico.   

Os clusters relacionados à especificidade do metal incorporado encontram-se na região de 

fronteira com a região altamente conservada. São compostos por perturbações e posições 

diferentes, porem ambos convergiram para uma região em comum ao longo da estrutura, as 

posições 72 e 145 que por sua vez são espacialmente próximas, descritas na literatura como 

fundamentais na especificidade do metal, uma vez que os resíduos nessa região fazem uma 

conexão com o centro metálico através de uma ligação de hidrogênio com a molécula de solvente 

coordenada no mesmo. No entanto, outras perturbações foram caracterizadas como reguladoras 

na incorporação do metal na estrutura, como G159 no cluster associado a estruturas que 

incorporam manganês, uma vez alterado na SOD cambialística de Porphyromonas gingivalis, 

modifica radicalmente a especificidade pelo metal. No cluster relacionado às estruturas que 

incorporam ferro, com exceção da posição D170, os resíduos encontram-se espacialmente 

concentrados numa região que vai do centro metálico (posições Q72 e A145) até a superfície 

(posições F74 e F78). Uma vez alterado por um resíduo de cadeia lateral alifática, o resíduo 

aromático na posição 74 prejudica a atividade da enzima, o que indica que esta região pode ser 

identificada como um centro alostérico nas estruturas de FeSOD e uma alternativa para o desenho 

de inibidores seletivos.   

 A utilização da análise de acoplamento estatístico como método de predição foi bastante 

satisfatória. A maioria dos resíduos adicionais identificados encontra-se acoplados 

estatisticamente àqueles previamente descritos como determinantes dos estados 

oligomérico/preferências por metal, e são igualmente poderosos no critério de determinação 

dessas características para uma dada seqüência.  Entre os resíduos encontrados, destacam-se A43 

e G159, que estão consideravelmente distantes do sítio ativo e talvez por essa razão não tenham 
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sido identificados antes por Wintjens e colaboradores no modelo anterior para previsão de 

afinidade por metal. 

 

5.2 Perspectivas futuras 

 

O uso da estrutura cristalográfica da TbFeSODB2 na otimização do desenho de inibidores 

específicos, através de experimentos de co-cristalização com compostos já conhecidos, cujos 

mecanismos ainda não são perfeitamente esclarecidos, ou com bibliotecas de fragmentos.  

A atual base de dados disponibilizou um número satisfatório de seqüências para a análise 

do acoplamento estatístico, onde dois importantes centros reguladores da atividade e 

especificidade pelo metal foram identificados. No entanto, os resultados devem ser considerados 

parciais, uma vez que não existem seqüências depositadas na base de dados suficientes para 

representar tetrâmeros de ferro nem dímeros de manganês, o que sugere que no futuro, com a 

ampliação dos projetos de genoma, a mesma análise poderá fornecer significativas informações 

adicionais.  

No futuro pretende-se usar mutagenese sítio dirigida dos resíduos identificados nos 

clusters específicos de cada metal e estado oligomérico, para avaliar o impacto na: 

- Atividade catalítica 

- Especificidade pelo metal 

- Estrutura local e eletrônica do sítio usando EPR 

- Potencial redox 

- Estrutura tridimensional. 
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O uso de mutações simples e em conjunto, envolvendo a troca de resíduos associados à 

especificiade de um dado metal por outro, serão usados para entender como a estrutura da cadeia 

polipeptídica influencia as propriedades catalíticas do sitio ativo.   
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