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Diagrama esquematico do motivo liEF-hand" de ligayao de calcio (a)
simbolizado pela mao direita (b).

Estrutura primaria da calgranulina C. As linhas pontilhadas indicam os
dois motivos liEF-hands" (HLH).

Alinhamento sequencial entre proteinas que ligam calcio do tipo S100
usando 0 sistema de Darwin (Gonnet, G.H., 1992). p-CAGC -
Calgranulina C porcina, h-CAGB- Calgranulina 8 humana, h-CAGA-
Calgranulina A humana, p-CaBP9K- Calbindina-D9k porcina, b-S100/3
-Cadeia ~ da proteina S100 bovina, h-CACL - proteina que Iiga calcio
de placenta humana, b-S100L- S100L bovina, h-CACY- Calciclina
humana, b-S100u- Cadeia u da proteina S100 humana, h-S100P-
SlOOP humana, p-Ca[1]- Cadeia leve da calpactina I porcina,h-S100D
-S100D humana, h-S100E- S100E humana, p-S100C- S100C porcina.

Projeyao estereogratica ao Iongo do eixo c. seyao polar k=180°, da
funyao de auto-rotayao calculadas com dados do cristal 1 no intervalo de
2.6-15A.

Formula estrutural dos substratos glutationa (A) e tripanotiona (8) , antes
e depois da reduyao pelas enzimas glutationa redutase e tripanotiona
redutase respectivamente .



Diagrama esquematico para indicar a regra de prote~o biol6gica no
metabolismo dos tripanossomatideos e onde a enzima tripanotiona esta
envolvida.

Alinhamento sequencial entre TR de Trypanosoma cruzi e GR
humana. Os residuos mais importantes para a catalise estao
salientados em vermelho.
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C58S TR + GSPd.

Distribuic;ao dos fatores de temperatura ao longo das cadeias
principais e laterais para ambas subunidades.

Mapa de amissae (omissao (Fobs-Fcalc, cxcalc" mapa calculado
excluindo as coordenadas da serina 58) ao nfvel de 3s.

Vista estereografica para GSPd e seu ajuste com 0 mapa de omissao
Fobs-Fcalc ( calculo do mapa omitindo as coordendas do ligante no
modele ao nivel 3cr. a) subunidade A b) subunidade B.

Superposi~o entre as moleculas de GSPd para as duas subunidades.
Em azul subunidade A e em vermelho subunidade B.

Distribui~o ao longo das subunidades para Rrs (espac;o real), isto e, 0

desvio entre a densidade eletronica e 0 modelo. Em rosa para a
subunidade A, em azul para a subunidade B.

"Luzatti plot". Distribui~o do R-factor cristalografico de acordo com a
resolu~o.



Fenilalanina 46 e seu correspondente mapa de amissae Fo- Fe ao nivel
de 30-.a) subunidade A, b) subunidade B.

Estrutura tridimensional para C58S TR + Gspd. Em vermelho subunidade
A, em azul subunidade B e em amarelo subunidade C.

Sequencia de aminoacidos para TR de T. cruzi e a correspondente
distribuic;ao quanta a estrutura secundaria.

Sitio ativo A para C58S TR + Gspd incluindo residuos fundamentais para
a catalise eo ligante Gspd.

Superposic;ao entre os sitios ativos de TR de T. cruz; e Gr humana
mostrando os residuos cataliticos para as duas enzima

Distribuic;ao eletrostatica para os sitios ativos do complexo mutante
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as cisteinas 53 e 58 ( Bond et ai, nao publicado) estao em liIas.



Oiagrama esquematico da a9flo da fosfolipase A2 sobre 0 fosfolipideo.
Extraido e adaptado de Voet & Voet (1995).

Empacotamento para as moleculas de BM-PLA2 na unidade
assimetrica.

Alinhamento sequencial para 10 diferentes fosfolipases: Bothrops
asper, pancreatica de porco, Naja naja naja, Agkistrodon, Crotalus
atrox, Abelha, Naja naja atra, Bothrops Jararacussu, pancreatica
bovina e humana.

Eletroforese em SOS-PAGE para 0 material enviado (coluna A) e as
duas amostras finais depois do procedimento de puifica980 (B e C)

Perfil cromatografico ao longo das fra90es eluidas da coluna
Superdex-75. Amostra inicial a 2mg/ml

Porcentagem de atividade hemolitica para BM-PLA2 sendo que 100%
corresponde a hem61ise total das celulas.

Alinhamento parcial da sequencia N-terminal entre fosfolipases A2

Crotalus Atrox e Bothrops moojeni I Niveis de confian9a: A= alta,[6: =
provavel/razoavel; ,A= possive!. A sequencia sublinhanda em azul
corresponde a sequencia N-terminal para fosfolipases A2 de Bothrops
moojeni. A setima cisteina e apontada pela seta.



Dimero para fosfolipase A2 de Bothrops moojeni encontrada em sua
forma cristalina.

Densidade eletronica para a ponte dissulfeto entre cisteinas 57 e 81.
Mapa de densidade ao nivel 1.0cr

Tipica curva de solubilidade para uma proteina, como uma fun~o da
concentra~o de sal ou qualquer outro parametro. Para melhores
resultados a proteina deveria ser subrnetida a urn baixo nivel de
supersatura~o que 0 necessariopara a forma~o do nucleo.

Gota suspensa ("hanging drop") .Tecnica de cristaliza~o de proteinas
pelo metoda de difusao de vapor

Representa<;aoesquematica da prepara~o do cristal para a coleta de
dados



Diagrama de Harker ilustrando a ambiguidade das fases para um unico
derivado

Exemplo de correl;oes ao fator de espalhamento devido ao
espalhamento anomalo ( curvas A e B). C corresponde a um oscilador
harmonico simples.

Diagrama de Argand mostrando as difrentes contribuil;oes para os
fatores de estrutura dos espalhadores anomalos P, normais Q e suas
respectivas fases.
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RESUMO

A cristalografia de raios-X e urn metodo de singular importancia para a determinayao da

estrutura de macromoleculas. A importancia em resolver estruturas de proteinas

continua a crescer em campos variando desde a bioquimica e biofisica basicas ate 0

desenvolvimento farmaceutico e biotecnologia.

o presente trabalho esta relacionado com os estudos cristalograficos de tres diferentes

moleculas biol6gicas.

Calgranulina C de granul6citos porcinos, uma proteina que liga calcio, supostamente

envolvida em processos celulares regulados, foi cristalizada com parametros de rede

a=b=54.35 e c=141.32A, grupo espacial P3121 ou seu enantiomorfo P3221. Varias

tentativas foram feitas no sentido de se determinar a estrutura por substituiyao

molecular, mas a alta flexibilidade entre os motivos "EF-hands" quando da ligayao ao

ion calcio podem ser responsaveis pelo insucesso dos resultados.

Tripanotiona redutase de T. cruzi e urn exelente alvo para modelagem de inibidores e

potenciais drogas contra a doenya de Chagas. 0 complexo mutante TR + GSPD foi

cristalizado com parametros de rede a=b=92.7 e c=156.2A, grupo espacial P43. Urn

conjunto preliminar de fases foi obtido por refinamento de corpo rigido contra as

coordenadas da TR nativa. 0 modelo foi refinado a 2.4A de resoluyao, Rtactor=19.8%.

Fosfolipase A2 extraida do veneno da serpente Bothrops moojeni foi cristalizada

com parametres de rede a=63.1, b=90.5 e c=40.2A e f3=125.10, grupo espacial C2. A

estrutura foi resolvida por substituiyao molecular usando 0 dimero da fosfolipase A2 de

Crotalus atrox como modelo. A analise de sua sequencia de aminoacidos e necessaria

para posteriores ciclos de refinamento.



ABSTRACT

X-ray crystallography is a essential method for determination of the structure of

macromolecules. The importance of solVing protein structures continues to grow in

fields ranging from basic biochemistry and biophysics to pharmaceutical development

and biotechnology.

The current work is concerned to the crystallographic studies of three different biological

molecules.

Calgranulin C from pig granUlocytes, a calcium binding protein though to be involved in

regulation of cell process, was crystallized with cell parameters a=b=54.35 and

c=141.32A, space group P3121 or its enantiomorph P3221. Several attempts were made

in order to solve the structure, but the high flexibility between its EF-hands motives while

binding the ion calcium may be responsible for the lack of success in the results.

Trypanothione reductase (TR) from T. cruz; is a target enzyme for modeling an inhibitor

for Chagas' disease. The C58S TR + GSPD mutant complex was crystallized with

a=b=92.7 and c=156.2A, space group P43. A preliminary set of phases was obtained by

rigid body refinement against the coordinates for the native TR. The model was refined

to 2.4A resolution, Rfactor=19.8%

Phospholipase A2 extracted from the venon of the snake Bothrops moojen; was

crystallized with cell parameters a=63.1, b=90.5, c=40.2A and B=125.1°, space group

C2. The structure was solved by molecular replacement techniques using the dimer of

phospholipase A2 from Crotalus atrox as a model. The aminoacid sequence analysis is

needed for further refinement cycles.
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papel, interrompendo ciclos metab61icos essenciais que podem levar a morte do

parasita.

No caso de doen9as vir6ticas, um exemplo e 0 mecanismo com que 0 virus

Influenza, responsavel pela gripe, ataca a celula-alvo. Conhecemos hoje em dia

como e quais proteinas virais (neuraminidase e hemaglutinina) reconhecem os

receptores (acido sialico) das celulas, no caso do sistema respirat6rio. Foi entao

modelado, a partir de sua estrutura, um inibidor especifico para a neuraminidase, de

forma que, esta agora, nao e mais capaz de reconhecer estas celulas. Este suposto

inibidor ja esta em fase de testes farmacol6gicos (von Itzstein, et al. 1993)

Mas como estaria a cristalografia auxiliando no entendimento destes sistemas

biol6gicos tao complexos?

A resposta e que estrutura e fun9ao estao intimamente correlacionados. Os

segredos dos mecanismos de reconhecimento e resposta das macromoleculas

biol6gicas dependem de suas estruturas quimicas, e com 0 mesmo grau de

importancia, de suas estruturas tridimensionais.

Alem da importancia biol6gica, 0 sucesso da tecnica tem crescido com 0

desenvolvimento do poder computacional. 0 cristal6grafo conta atualmente com

computadores de alta qualidade grafica e de processamento.

A estrutura cristalogratica de uma molecula biol6gica pode ser obtida atraves

da analise do padrao de difra9ao produzida por seus cristais. Esta analise pode ser

sumarizada nos seguintes passos:

'" Purifica9ao e cristaliza9ao

'" Coleta e processamento dos dados

'" Determina9ao da estrutura

'" Refinamento
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atoms
F(h) = I fjexp(27tih . Xj)

j

onde F(H) e 0 fator de estrutura da reflexao h = (h, k, 1), fj e x j sac 0 fator de

1" -p(x) = - L..J F(h)exp[-27ti(h.x + ky + lz)]
v h

medidas, l(H) ex IF(H)1
2
, enquanto as fases nao podem ser obtidas do padrao de
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se mostrado eficaz nao s6 par minimizar os danos causados pela exposi9ao aos

raios-X, mas tambem por tomar possivel 0 estudo de cristais que nao sac estaveis

na presenl;a do Iiquido-mae (solul;ao na qual 0 cristaI cresceu).

A fonte de radial;ao utilizada tambem e urn fator importante na coleta de

dados. Fontes de alta intensidade, como fontes de radia9ao sincrotron sac hoje

amplamente utilizadas em Cristalografia de Raios-X, 0 que tern permitido

experimentos bastante avanl;ados. Devido a sua alta intensidade, a radial;ao

sincrotron tern side utilizada para otimizar a coleta de dados e permitir estudos de

amostras (cristais pequenos e/ou cela unitarias grandes) que nao poderiam ser

realizados em fontes convencionais.

Outra aplical;ao e a cristalografia resolvida no tempo, que utiliza a distribui9ao

espectral continua da radia9ao sincroton na analise da estrutura ao longo do tempo

atraves de experimentos de difral;ao de Laue. Nestes experimentos e possivel

acompanhar rea90es enzimaticas e processos fotoquimicos. 0 terceiro maior usa da

radial;ao sincrotron em cristalografia de raios-X e a determina9ao de estruturas

cristalinas diretamente das medidas de difral;ao an6mala realizadas a diferentes

comprimentos de onda.

Em todas as fontes de radial;ao sincrotron espalhadas pelo mundo, ha hoje

linhas dedicadas exclusivamente a cristalografia de proteinas. No sincrotron

brasileiro, onde as primeiras linhas de pesquisa ja estao em fase de testes, esta

sendo construida uma linha destinada a coleta de dados em monocristais de

proteinas.

Varios sac os esforl;os para minimizar as erros durante a coleta de dados,

que podem levar a problemas posteriores na interpreta9ao dos resultados. No

processamento as cristais sao caracterizados, isto e, seus parametros de rede e
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o metodo da substituic;ao molecular (~7ft,NI)~qEIQ). Este metodo e baseado no
,I I '
I. ~
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programas. Uma descric;ao detalhada do metodo e dada no A7fE7NI>~qE D adotando 0
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descrito no apemdiceE , a determinac;aoda posic;aodestes atomos pesados podem

levar a obtenc;aode um conjunto preliminar de fases.

o terceiro e ultimo metoda e 0 chamado metodo da dispersao anomala a

multiplos comprimentos de onda (MAD). Quando os eletrons se encontram em

camadas mais internas do atomo, isto e, mais pr6ximos do nucleo, 0 tratamento

dado ao espalhamento devido a estes eletrons deve ser mais cuidadoso, uma vez

que, a forc;a de interac;ao entre esses e 0 nucleo atomico nao pode mais ser

desprezada e 0 eletron nao pode mais ser tratado como livre. Devido a forc;a de

interac;ao com 0 nucleo, existe a introduc;ao de um termo imaginario ao fator de

espalhamento atomico, dependente do comprimento de onda da radiac;ao.

Um modelo inicial construido a partir de uma conjunto preliminar de fases

usualmente contem muitos erros. No sentido de se produzir um modelo com maior

acuracia, e necessario introduzir 0 refinamento cristalogratico tao bem quanta a

reconstruc;ao do modelo atraves de manipulac;oes graticas. Estes passos sac

introduzidos em um processo ciclico de melhora gradual do modelo. Programas de

refinamento modificam 0 modelo com 0 objetivo de melhorar a concordancia entre

as amplitudes dos fatores de estrutura observados e calculados. Devido a limitada

resoluc;ao tipicamente obtida em cristalografia biomolecular, a relativa escassez de

dados esperimentais e suprida por informac;oesquimicas, como comprimentos de

ligac;ao e angulos. A reconstruc;ao do modelo manualmente e necessario para

remover erros que nao tem como ser corrigidos pelos programas de refinamento

(APENDlCE 6.).

Quando a estrutura cristalografica e submetida a analise, residuos

importantes para a catalise, contatos intermoleculares responsaveis pela

estabilizac;aoda proteina, contatos com 0 substrato e muitas outras caracteristicas
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podem ser identificadas, mas e importante ressaltar aqui, que a estrutura

cristalografica e uma "foto"da molecula em sua conformac;ao media, e portanto

cautela deve ser tomada para que nao haja uma interpretac;ao errenea dos

resultados.

o presente trabalho visa 0 estudo cristalografico de tres diferentes moleculas

biol6gicas. No CAPiTULO II sac apresentados os resultados dos estudos sobre a

calgranulina C de granul6citos porcinos e as tentativas no sentido de se determinar

a sua estrutura. 0 CAPiTULO III apresenta 0 estudo cristalografico do complexo

mutante C58S Tripanotiona redutase + GSPd de T. cruzi, trabalho este realizado

durante periodo de doutoramento sanduiche na Universidade de Manchester,

Inglaterra, sob a orientac;ao do Prof. Dr. Willian N. Hunter. A enzima Tripanotiona

redutase e um excelente alvo para modelagem racional de inibidores, na busca de

um farmaco contra a doenc;a de Chagas. 0 estudo deste complexo faz parte de um

projeto que visa uma caracterizac;ao meticulosa da enzima. No QAP,iTUlO IV

apresentamos os estudos cristalograticos da fosfolipase A2 extraida do veneno da

serpente Bothrops moojeni . Cristais de pequena dimensao foram obtidos, mas a

estrutura pede ser resolvida atraves do metodo da substituic;ao molecular. Os

sucesso da determinac;ao da estrutura e mais um novo resultado quando da

discussao do comportamento destas enzimas durante seu mecanisme de atividade.

Nos apendices (A-<il) se encontra em maior detalhe a teoria relativa a

determinac;ao da estrutura por cristalografia de raios-X, como uma base para

referencia durante a leitura do trabalho.
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CAPITULO II



CAPiTuLO II

CAL6RANULINA C

D£ 6Rl\NULOCITOS PORClNOS

11.1.INTRODUCAO

desde a biomineralizaC;8o em ossos e dentes ate um papel complexo como mensageiro

intracelular. No ultimo caso, 0 ion calcio ( Ca2
+ ) e 0 segundo mensageiro envolvido na



Figura 11-1Diagrama esquematico do motivo "EF-hand" de liga~ao de calcio (a) simbolizado pela
mao direita (b).

A fun980 da calmodulina em transdu980 de sinais de Ca2+ tem side extensivamente

que esta forma de intera980 pode representar um mecanisme geral para a fun980 destas

protefnas como mediadores de sinais de Ca2+.

No caso das celulas do sangue, Ca2+ intracelular regula a resposta de diversas
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(Ernst et aI, 1990), proteina de aproximadamente 33kDa, e a grancalcina (Boyhan et aI,

1992) de 28kDa.

Alem destas, granul6citos tambem expressam calmodulina (Jones et aI, 1982), e

varias CaBPs do tipo 8100, como calgranulinas A e B, supostamente associadas em um

heterocomplexo (Dell'Angelica et aI, 1996) e a calgranulina C (Dell'Angelica et aI, 1994).

A familia 8100 compreende um grupo de proteinas ligantes de calcio de baixo peso

molecular (10-12kDa) (Kligman&Hilt,1988). Uma marcante caracteristica estrutural da

familia das 8100 €I a presen~ de dois sitios de ligac;aode calcio (Ca2+) na conformac;ao

dos classicos motivos liEF-hands", com 0 N-terminal mostrando um nao usual "loop" de

ligac;aode calcio contendo 14 residuos (Heizmann e Hunziker, 1991).

A func;ao destas CaBPs do tipo 8100 nao sac conhecidas. Algumas protefnas

como a CACY (calciclina) e a CAPL (proteina que liga calcio de placenta humana) foram

associadas ao desenvolvimento de tumores e a induc;aode metastase (Murao et aI, 1989),

quando sua expressao esta desregulada.

Dois membros da familia 8100 tiveram suas estruturas tridimensionais

determinadas em soluc;ao por tecnicas de RMN (ressonancia magnetica nuclear): ,

calbindina, tambem conhecida como D9K (Kordel et aI, 1993) e a calciclina, conhecida

como CACY ( Potts et aI, 1995). Em 1986 a estrutura da D9K foi tambem determinada por

cristalografia de raios-X (8zebenyi e Moffat, 1986). Em todos os casos, as proteinas nao

tinham 0 ion calcio ligado. As proteinas se enovelam em um dominio globular unico

lembrando 0 dominio de ligayao de calcio de calmodulina e troponina C. Contudo, apesar

da alta identidade em termos de estrutura primaria e similaridades estruturais. existem

algumas diferen~s funcionais importantes entre os membros da familia 8100. Calbindina

D9K, por exemplo, e uma proteina 8100 atipica, ja que naG sofre variayoes

conformacionais significantes induzidas por calcio. Isto sugere que D9K pode funcionar

como um tampao de calcio intracelular. D9K tambem nao mostra se ilgar a zlnco como



Figura 11-2- Estrutura primaria da calgranulina C. As Iinhas pontilhadas indicam os dois motivos
"EF-hands" (HLH).



p-CAGC
h- CAGB
h-CAGA
p-CABP9K
b-S100~
h-S100D
h-CAPL
b-S100L
h-S100E
h-CACY
b-S100a
h-S100P
p-Ca[l]
p-S100C

p-CAGC
h- CAGB
h-CAGA
p-CABP9K
b-S100~
h-S100D
h-CAPL
b-S100L
h-S100E
h-CACY
b-S100a
h-S100P
p-Ca[l]
p-S100C

.................... TKLEDHLEGIINIFHQYSVRLGHYDTLIKRELKQLITKELPNTLK

............... MTCKMSQLERNIETIINTFHQYSVKLGHPDTLNQGEFKELVRKDLQNFLK

.................. MLTELEKALNSIIDVYHKYSLIKGNFHAVYRDDLKKLLETECPQYIR

.................... MSAQKSPAELKSIFEKYAAKEGDPNQLSKEELKQLIQAEFPSLLK

.................... SELEKAVVALIDVFHQYSGREGDKHKLKKSELKELINNELSHFL.
MPAAWILWAHSHSELHTVMETPLEKALTTMVTTFHKYSGEEGSKLTLSRKELKELIKKEL ..CL.
.................• MACPLEKALDVMVSTFHKYSGKEGDKFKLNKSELKELLTRELPSFL.
................... SSPLEQALAVMVATFHKYSGQEGDKFKLSKGEMKELLHKELPSFV.
.................. MARPLEQAVAAIVSTFQEYAGRCGDKYKLCQAELKEKKQKELATWT.
.................. MACPLDQAIGLLVAIFHKYSGREGDKHYLSKKELKELIQKELTI ...
................... GSELETAMETLINVFHAHSGKEGDKYKLSKKELKELLQTELSGFL.
................... MTELETAMGMIIDVFSRYSGSEGSTQTLTKGELKVLMEKELPGFL.
................... PSQMEHAMETMMFTFHKFAGDKGY ...LTKEDLRVLMEKEFPGFL.
............... MAKRPTETERCIESLIAIFQKHAGRDGNNTKISKTEFLIFMNTELAAFT.

N.TKDQGTIDKIFQNLDANQDEQVSFKEFVVLVTDVLITAHDNIHKE .
KENKNEKVIEHIMEDLDTNADKQLSFEEFIMLMARLTWASHEKMHE-GDEGPGHHHKPGLGEGTP
.....KKGADVWFKELDINTDGAVNFQEFLILVIKMGVAAHKKSHEESHKE .
GP RTLDDLFQELDKNGNGEVSFEEFQVLVKKISQ .
EEIKEQEVVDKVMETLDSDGDGECDFQEFMAFVAMITTACHEFFEHE .
GE.MKESSIDDLMKSLDKNSDQEIDFKEYSVFLTMLCMAYNDFFLEDNK .
GKRTDEAAFQKLMSNLDSNRDNEVDFQEYCVFLSCIAMMCNEFFEGFPDKQPRKK .
GEKVDEEGLKKLMGDLDENSDQQVDFQEYAVFLALITIMGNDFFQGSPARS .
PTEFRECDYNKFMSVLDTNKDCEVDFVEYVRSLACLCLYCHEYFKDCPSEPPCSQ .
GSKLQDAEIARLMEDLDRNKDQEVNFQEYVTFLGALALIYNEALKG .
DAQKDADAVDKVMKELDEDGDGEVDFQEYVVLVAALTVACNNFFWENS .
QSGKDKDAVDKLLKDLDANGDAQVDFSEFIVFVAAITSACHKYFEKAGLK .
ENQKDPLAVDKIMKDLDQCRDGKVGFQSFFSLIAGLTIACNDYFVVHMKQKGKK .
QNQKDPGVLDRMMKKLDLDSDGQLDFQEFLNLIGGLAIACHDSFIKSTQK .

Figura 11-3.Alinhamento sequencial entre proteinas que ligam calcio do tipo 5100 usando 0 sistema
de Darwin (Gonnet, G.H., 1992). p-CAGC - Calgranulina C porcina, h-CAGB- Calgranulina B humana,
h-CAGA-ealgranulina A humana, p-CaBP9K- Calbindina-D9k porcina, b-S100P -Cadeia ~ da proteina
5100 bovina, h-CACL - proteina que liga calcio de placenta humana, b-S100L- 5100L bovina, h-
CACY- Calciclina humana, b-S100a.- Cadeia a da proteina 5100 humana, h-S100P- 5100Phumana, p-
Ca[1]- Cadeia leve da calpactina I porcina,h-S100D -51000 humana, h-S100E- 5100E humana, p-
S100C- 5100C porcina.

Experimentos quanta as propriedades de liga<;ao ao Ca2
+ indicam que Zn2

+ e Ca2
+
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propriedades da proteina ao se ligar ao ion calcio. Na ausElnciade Zn2
+, CAGC se liga a

um ion Ca2+ por monamero, enquanto que na presenc;ade Zn2+ CAGC se liga a 2 ions

Ca2+ por monamero, 0 que e consistente com a presenc;ados dois motivos liEF-hands"

observados atraves da analise da sequencia de aminoacidos.

Calgranulina C tambem mostra alta afinidade por zinco. Como especula980

podemos notar que a regiao C-terminal (Figura 11-2)possui um motivo His-X-X-X-His

compreendendo os residuos 85 a 89. Estas duas histidinas fariam parte de uma helice em

uma conforma980 tal que favoreceria a liga980 com 0 zinco.

Varias sac as questoes que restam ser elucidadas. /n vivo CAGC se oligomeriza

como um dimero? A Iigayao ao ion Ca2
+ da Calgranulina C e regulada pelo ion zinco?

Qual 0 alva celular para CAGC? Como seria esta varia980 conformacional na presenya

dos ions calcio e zinco? E, qual seria a fun980 da Calgranulina C em granul6citos

A estrutrura cristalografica tem papel fundamental para ajudar a elucidar estas

questoes.

Cristais de boa qualidade foram obtidos, mas ate 0 presente CAGC nao teve sua

estrutura determinada.

No decorrer do capitulo sera descrito todo 0 trabalho realizado na tentativa de se

determinar a estrutura cristalografica da Calgranulina C de granul6citos porcinos.

Os resultados obtidos foram submetidos e aceitos para publica980 (Nonato et aI,

1997), levantam novas questoes e complementam os resultados bioquimicos obtidos ate a



11.2.PURIFICACAO E CRIST ALIZACAO

A purifica~o da CAGC (Dell'Angelica et aI, 1994) 13 feita inicialmente isolando os

granul6citos do sangue fresco por sedimenta~o de Perxan seguida por centrifuga~o por

gradiente de Percoll (Schleicher et aI, 1993). As celulas extrafdas sac rompidas e

fracionadas em uma coluna de filtra~o em gel Sephadex G-75. CAGC 13 a componente

mais abundante encontrada nas fra90es de 10 a 15 kDa, que ap6s combinadas, sac

levadas a uma cromatografia por troca ienica em uma coluna MonoQ (Pharmacia) em

FPLC (Pharmacia).

Para os experimentos iniciais de cristaliza9ao, amostras de CAGC purificada na

forma liofilizada foram-nos enviadas pelo Instituto de Qufmica y Fisicoqufmica da

Universidade de BuenosAires, Argentina, atraves de uma colabora~o com 0 pesquisador

Christian Schleichler.

Como procedimento padrao, os primeiros experimentos de cristaliza~o foram

realizados no sentido de se encontrar condi90es de cristaliza9ao que estejam pr6ximas

das condi90es consideradas ideais, isto 13, condi90es que levem ao crescimento de cristais

adequados para os experimentos de difra9ao.

Para otimizar esta busca, inicialmente 13 feita uma estimativa do ponto de

precipita~o da protefna para diferentes agentes precipitantes, como sulfato de amenia e

polietilenoglicol, dentre outros. Uma vez que a cristaliza9ao, como descrito no APENDlCE.

A, 13um estado metaestavel entre a proteina em solu9ao e precipitada, as primeiras caixas

de cristaliza9ao sao montadas variando a concentra9ao do precipitante em tome dos

pontos de precipita9ao previamente estimados. Outro parametro variado 13 0 pH,

controlado atraves das solu90es-tampao utilizadas na prepara~o dos p090s. 0 primeiro



Tabela 11-1Ponto de precipita~Ao para a Calgranulina C para diferentes agentes
precipitantes. 0 teste foi realizado com uma solu~Ao de proteina a 10mglml em 1mM
(j.~.~LJlf~t()c;t~;ziflc:().(?f1~g~)~.ti~p~~.(q8ti'1It-J:l()~S). C:()I1l().~()Iuy~otCll1lpA()CI.pti7. 0
Agente precipitante Formula qufmica Ponto de precipitayao estimado
sulfato de amenio IN§14]?§94 69%

difusao de vapor em gotas suspensas (APENmC£ A). Os primeiros cristais de CAGC



Tabela 11-2Coleta de dados para os cristais na ausencia (cristaI1) e presen~a(cristal 2) de calcio.

Cristal Fotos numero de fotos Varia~ao angular entre as tempo de exposi~o
fotos

1 Stili 2 900 30 min

Oscilacao 45 2° 50min

~ Still 2 900 15 min

Oscilacao 60 1.50 30 min

Tabela 11-3- Estatistica da coleta de dados para cristais de Calgranulina C a 2.6 A de resolu~ao.Cristais

#1 e #2 foram crescidos na ausencia e na presen~ados ions Ca2+, respectivamente.

Reso~o

(A)

Reflexoes

med. indo

Rmerge Completeza

1>30

Reflexoes

med. indo

Rme<ge Completeza

1>30

8.00 1294 306 0.026 97.7 1103 297 0.046 98.3 0.193
5.70 2026 500 0.043 96.4 2288 525 0.042 98.3 0.025
4.67 2078 586 0.039 98.6 2542 616 0.042 98.7 0.031
4.05 2083 699 0.036 97.4 2768 732 0.040 97.8 0.038
3.62 1980 757 0.042 96.4 2911 806 0.042 98.6 0.039
3.31 2008 829 0.047 94.9 2993 888 0.045 98.0 0.040
3.06 2000 866 0.058 91. 4 3022 937 0.047 96.7 0.043
2.87 1865 857 0.078 86.7 2922 924 0.054 96.5 0.055
2.70 2068 940 0.097 83.3 3099 1027 0.058 94.8 0.064
2.60 2046 898 0.125 77 .9 3019 991 0.068 92.8 0.075

TOTAlS 19448 7238 0.044 90.8 26677 7743 0.045 96.7 0.056
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Para minimizar os danos causados pela radial;8o, as coletas foram realizadas

mantendo os cristais sob um fluxo de nitrogenio gasoso com temperatura controlada de

4°C. Desta forma, um unico crista I de cada diferente condil;8o de cristalizal;8o se mostrou

suficiente para fornecer conjuntos de dados de boa completeza.

As fotos "still" (0 e 90°, fotos em que 0 cristal se mantem parado) foram utilizadas

para a caracterizal;8o inicial dos cristais. Cristais 1 e 2 se mostraram isom6rficos.

A CAGC se cristaliza com parametros de rede a=b=54.35(2) e c=141.32(5)A. A

presen98 do longo eixo c foi 0 fator determinante para a resoluc;ao dos dados coletados, 2.6A.

Embora os cristais difratassem bem, a mais alta resoluc;ao os picos se superpunham e

mesmo utilizando 0 modo mais sensivel de leitura das placas de imagem (100Jlm por pixel)

nao era passivel diferencia-Ios.

A promediac;ao das reflex5es equivalentes define unicamente a simetria de Laue

como 3m1. A analise das exting6es sistematicas indica a condic;ao de existencia para

reflex5es do tipo [=3n, 0 que e compativel com 0 grupo espacial P3121 ou seu enantiomorfo

P3221.

11.4. SIMETRIA NAO CRISTALOGRAFICA

A partir dos dados cristalograficos foi entao possivel fazer uma estimativa do numero

de mon6meros por cela unitaria e do conteudo do solvente. (APENDICE B). A Tabela 11-4

mostra os valores estimados para a densidade do cristal (Dc) e a porcentagem de solvente

(VvN) em func;ao do numero de moleculas de protefna (n)

Tabela 11-4Calculo do numero de mohflculas de CAGC por
cela unitaria

Dc(g/cm3)

1.07
1.15
1.23

VwN
78.4
56.7
35.1

n° de Mathews (J.hDa)
5.68
2.84
1.89

Um mon6mero na unidade assimetrica corresponderia a uma alta porcentagem de

solvente, 0 que e incomum para cristais que difratam bem como os de calgranulina C. Os

valores encontrados para 0 dimero e trimero se encontram dentro de uma faixa de valores

esperados para cristais de proteina. Para resolver esta ambiguidade e determinar os



elementos de simetria nao cristalografica foi entao calculada a funt;8o de auto-rotat;8o (Figura

11-4)utilizando 0 programa AMoRe ( Navaza, 1994; Apendice D)

Figura 11-4 Proje~Ao estereografica ao longo do eixo c, seAo polar k=180°, da fun~Ao de auto-rota~ao

calculadas com dados do cristal1 no intervalo de 2.6-15A.

11.5. TENTATIVAS PARA A DETERMINACAO DA ESTRUTURA

o metoda da substitui9ao molecular, implementado no programa AMoRe ( Navaza,

1994), foi exaustivamente utilizado na tentativa de se determinar a estrutura da

calgranulina C.



Tabela 11-5Lista de proteinas extraidas do banco de dados de coordenadas de proteinas (PDB) que
apresentam 0 motivo "EF-hand"( helice-loop-he lice).

Protefnas que ligam calcio

calmodulina
parvalbumina

modelos
(Protein Data Bank)

1c11,1deg, 1trc, 10sa, 1clm, 1cln,2bbm, 3cln
1cdp,4cpv,5cpv,2pa1 ,4pa1, 1pa1,3pa1 ,3pat,5pa

1,1rtp
1rro, 10md

4icb, 3icb,4bod, 2bca, 2bcb, 1cb1
1top,4tnc, 1cta, 1ctd, 5tnc

2sep,2sas
1rec
1scm

Oncomodulina
Calbindina D9K

troponina C
protefna que liga calcio do sarcoplasma

recoverina
miosina



11.5.2Substituicao isom6rfica (SIRIMIR)

Tabelall:6e,:()mp0rtamento dos cril;tail;~iarltedal;solu~oesdE!atomos pel;Cldostestadas.

Composto concentr8C;8o obserV8c;6es
Pt(NH3hCb 1mM se dissolveu ap6s 24h de banho
(CH3COzhSm.xH20 1mM se dissolveu ap6s 24h de banho
(CzH30z)2Hg 1mM se dissolveu ap6s 24h de banho
U02(CzH30Z)2+2H20 1mM quebrou imediatamente ap6s ser mergulhado na soluyao
3CdS04.8H20 1mM se dissolveu ap6s 24h de banho
K2PtCI4 1mM 0 cristal permaneceu intacto ap6s 24h de banho
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o cristal banhado na solu980 de K2PtCI4 , unico que resistiu ao experimento, foi

levado a coleta de dados. Os dados coletados para 0 possfvel derivado foram

promediados contra os dados da protefna nativa e mostraram uma pequena varia980 para

o valor do Rmerge, de 5.6% para 7.4%, mudan98 esta muito pequena para a presen98 de

um derivado.

Nenhuma nova condi980 foi testada por falta de disponibilidade de amostra

purificada para cristaliza980

11.5.3Dispersae anomala a multiples cemprimentes de enda (MAD)

Outra tentativa foi a coleta de dados no sfncrotron em Hamburgo com 0 objetivo de

se determinar a estrutura pelo metodo de dispers80 anomala a mUltiplos comprimentos de

onda. 0 fon zinco foi utilizado nas condi90es de cristaliza980 e as fortes evidencias

bioqufmicas indicadas na introdu980 sugeriam que este pudesse estar ligado as moleculas

de protefna do crista!. Desta forma a aplica980 do metodo seria possfvel devido a

presen9a do zinco como espalhador anomalo.

Na tentativa de reduzir os danos causados por radia980, foram utilizadas tecnicas

em criocristalografia , onde os cristais sac banhados em uma solu98o criogenica e a coleta

para os varios cristais feita a aproximadamente -170°C.

Os cristais que haviam side transportados desde de 0 Laborat6rio de Cristalografia

de Proteinas do IFSC, se mostraram de ma qualidade comparados com os experimentos

realizados "em casal', isto e, perderam muito sua capacidade de difratar. N80 foi posslvel

coletar ao menos um unico conjunto completo de dados (aproxidamente 18 cristais foram

submetidos a coleta). Associamos este problema a varia980 de temperatura e a agitar;80

durante 0 transporte.



11.6 ANALISE DOS RESULTADOS E PERSPECTIVAS FUTURAS

Determinar a estrutura da Calgranulina C e sem duvida nenhuma muito importante

para 0 entendimento do mecanisme de atuayao das proteinas que ligam calcio e sua

variayao conformacional na presenca do ion calcio. Os insucessos obtidos atraves do

metodo da substituiyao molecular e mais uma evidencia da liberdade conformacional

destas proteinas. A calgranulina C pode apresentar uma variayao conformacional quando

comparada com todas as proteinas que ligam calcio que ja tiveram suas estruturas

tridimensionais determinadas seja por cristalografia de raios-X ou por ressonancia

magnetica nuclear.

Cristais na presen98 e ausencia de calcio nas condi~oes de cristalizayao foram

obtidos. No sentido de se examinar possivel diferen98s entre os dois conjuntos de dados,

estes foram promediados (Tabela 11-3).A estatlstica resultante mostra diferen98s somente

a baixa resoluyao (abaixo de 8A), que pode ser explicada devido ao espalhamento do

solvente originario de dois diferentes meios de cristalizayao. Este resultado sugere que os

dois cristais podem ser identicos. Considerando a alta afinidade da proteina em se ligar

aos ions Ca2
+ (Dell'Angelica et ai, 1994), e razoavel supor que os procedimentos de

purificayao nao removeram os ions de calcio Iigado a proteina. Alternativamente, a ligayao

ao calcio pode nao ser suficiente para produzir varia~oes conformacionais grandes 0

suficiente para resultar em significantes diferen98s na intensidade entre os dois conjuntos

de dados.

Experimentos de purificayao ja foram iniciados em nosso proprio laboratorio. Desta

forma a grande quantidade de material exigida pode agora ser obtida com mais facilidade,

possibilitando experimentos como a obten~ao de derivados isomorficos, quando novas

solu¢es de atomos pesados poderao ser testadas.
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CAPiTuLO: III

TRIPANOTIONA REDUT ASE

Df: TRYPANOSOMA CRUZ!

o parasita Trypanosoma cruzi (T. CruZI) e um protozoario flagelado da Ordem dos

kinetoplastidas, Subordem tripanossomatida, agente causador da doen~ de Chagas, doen~

endemica na America do Sui e America Central. De acordo com as estatisticas (Moncayo,

1993; World Health Organization, 1991), 18 milhoes de pessoas estao infectadas com T. cruz;

e aproxidamente 45 mil mortes ocorrem anualmente.

Os principais orgaos atacados pela doen~ de Chagas sac: 0 musculo cardiaco, 0

musculo Iiso do sistema digestivo e os glanglios, levando a uma hipertrofia do musculo

cardiaco ou alargamento do es6fago ou c6lon (mega sintomas). A quimioterapia disponivel

como 0 nifurtimox ou benzinidazol apresenta baixa tolerancia. com uma alta incidencia de
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efeitos colaterais, e e somente efetivo nos estagios precoces da doen98. Embora milhares de

drogas tenham side testadas contra este parasita, nenhuma ainda provou ser suficientemente

apta para uso gera!.

Recentes pesquisas sobre processos metab61icos basicos do parasita (Fairlamb, 1989)

e sua comparayao com a bioqufmica do hospedeiro tem apontado algumas importantes

diferen98s que podem ser utilizadas na busca de drogas antitripanocidais mais eficazes.

Um exemplo e 0 estudo do cicio metab6lico de tiol e poliaminas. A maioria, se neo

todas as celulas, contem altas concentray5es (milimolares) de ao menos um tiol de baixo peso

molecular. Na maioria dos organismos eucariotos a maior componente e a glutationa (GSH, L-

y-glutamil-L-cisteinil-glicina). GSH possui importantes papeis para 0 metabolismo celular,

incluindo funy5es regulat6rias, de proteyao e como cofator. Com 0 auxflio da enzima

glutationa redutase (GR) , GSH mantem 0 correto balan~ tiol-redox intracelular e tem sido

associado ao controle da sfntese de DNA e regulayao da atividade enzimatica. GSH tambem

serve para proteger a celula contra danos oxidativos atraves da procura de radicais livres e

pela remoyao enzimatica de per6xidos pelas peroxidases dependentes de glutationa e

glutationa-S-transferases. A ultima classe de enzimas tambem funciona como desintoxicante

de certos xenobi6ticos.

Embora tripanossomatfdeos e leishmanias contenham GSH, estes neo contem

glutationa redutase, que em outras celulas e a enzima responsavel em manter a glutationa

dissulfeto (GSSG) na sua forma reduzida (GSH, Figura 1II-1A; Ghisla & Massey, 1989). Ao

contrario, estes organismos reduzem GSSG e outros dissulfetos por intermeclio de uma troca

nao enzimatica tiol-dissulfeto com tripanotiona, um ditiol de baixo peso molecular unicamente

encontrado nestes organismos (Fairlamb, 1985). Tripanotiona (N1,N8_

bis[glutationil]esperimidina) e mantida dentro da celula como 0 ditiol (T[SHh), devido a a~o

de uma unica enzima, a tripanotiona redutase (Figura 111-1B).



A bioslntese da tripanotiona (Figura 111-2)vem da glutationa (tiol) e espermidina

(poliamina) via 0 intermediario N1-glutationil-espermidina (GSH-SPD). Estudos em Crithidia
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Figura 111·1.Formula estrutural dos substratos glutationa (A) e tripanotiona (B) J antes e depois da
reduc;ao pelas enzimas glutationa redutase e tripanotiona redutase respectivamente .
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Figura 111-3Diagrama esquematico para indicar a regra de prote~ao biol6gica no metabolismo dos
tripanossomatideos e onde a enzima tripanotiona esta envolvida.
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1 MMSKI PDLVVIGAGSGGLEAAWNAATL YKKRVAVIDVQMVHGPPPPSALGG1__.l·PKKLMVTGAQYMEHLRESAGPGWEFD
lACRQEPQPQGPPPAAGAVASYDYLVIGGGSGGLASARRAAEL GARAAVVESHK LGG~PKKVMWNTAVHSEPMHDHADYG FP

IIOIRTTLRAEWKNLIAVKDEAVLNINKSYDEMPRDTEGLEPPLGWGSLESKNVVNVRESADPASAVKERLETEHILLASGSWPHMPNIPGIEHCISSNEAFYL101SCEGKFNWRVlKE~YVSRLNAIYQNNLTKSH IEIIRGHAAFTSDPKPTIEVSGKKYTAPHILIATGG MPST PHESQIPGASLGITSDGFFNL

1201PEPPRRVLTVGGGFISVEFAGIFNAYKPKDGQVTLCYRGEMILRGPDHTLREELTKQLTANGIQIL TKENPAKVELNADGSKSVTFESGKKMDFDLV
201EELPGRSVIVGAGY IAVEMAGILSALGSKTSLKI RHDKVLRSPDSMISTNCTEELENAGVEVLKPSQVKEVKKTLSGLEVSMVTAVPGRLPVMTMIP

1301 MM AIGRSPRTKDLQLQNAGVMIKNGG VQVDEYSRTNVSNIYAIGDVTNRVMLTPVAINEAAALVDTVFG TTPRKTDHTRVASAVPSIPPIGTC
301DVDCLLWAIGRVPNTKDLSLNKLGIQTDDKGHIIVDEFQNTNVKGIYAVGDVCGKALLTPVAlAAGRKLAHRLPEYKEDSKLDYNNIPTVVPSHPPIGTV

1
401GLIEEVASKRYEV VAVYLSSFTPLMHKVSGSKYKTPVAKIITNHSDGTVLGVHLLGDNAPEIIQGIGICLKLNAKISDFYNTIG\fil>'rSAEELCSMRT
401GLTEDEAIHKYGIENVKTYSTSFTPMYHAVTKRKTKC VMLMVCANKEEKVVGIHMQGLGCDEMLQGFAVA VKMGAYKADFDNTVAl{!fYSSEELVTLR

I501PSYYYVKGEKMEKP501

Figura 111-4Alinhamento sequencia I entre TR de Trypanosoma cruz; e GR humana. Os residuos mais
importantes para a catalise esUio salientados em vermelho.
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Segundo, os compostos podem ser enzimaticamente reduzidos e enta~ reoxidados pelo

oxigenio molecular, sabre 0 cicio redox. Muitos destes compostos tem atividade tripanocidal

contra T. cruzi in vitro comprovando sua capacidade de atuar como um substrato do cicio

redox.

Do ponto de vista de desenho de drogas, tripanotiona a um excelente alvo para a

modelagem de inibidores especificos. TR e seu substrato tripanotiona sao essenciais para a

sabrevivencia da celula do protozoario, unicamente encontrada nestes parasitas e a

especifica com relac;ao ao seu substrato quando comparada com a enzima analoga humana,

a glutationa redutase. Desta forma, a razoavel buscar um composto quimioterapeutico que

possa ser reconhecido pela TR do parasita, mas nao pelo hospedeiro.

Neste sentido, tada e qualquer informac;ao a respeito da enzima pede ser importante

quando da modelagem de inibidores. Estudos bioquimicos e cristalograficos tem side

realizados e detalhes estruturais em nivel atomico da tripanotiona redutase (Zhang, Y. et ai,

1993; Zhang, Y. et ai, 1995) ja se encontram na Iiteratura.

o objetivo deste projeto a mais um passe na caracterizac;ao da TR. Atravas de estudos

de mutagenese sitio dirigido (Borges, et ai, 1995) e da determinac;ao da estrutura

cristalografica da enzima nativa e de diferentes complexos (Hunter, W.N. et ai, 1992; Bailey,S.

et ai, 1993; Bailey,S. et ai, 1994), TR tem side caracterizada, residuos associados a sua

func;ao tem side identificados, e a variac;ao conformacional diante da ligac;ao com diferentes

substratos (T[S]2,[GSPd]2) obseNadas, mas nao havia nenhuma evidencia do comportamento

da enzima durante a ligac;ao do substrato, isto a, quando 0 substrato se encontra Iigado a

enzima.

Neste sentido 0 projeto visou 0 estudo cristalografico da mutante C58S TR + GSPd,

onde a enzima Tripanotiona redutase teve sua cisteina catalitica 58 ( destacadas na Figura 111-

4) substituida por serina para permitir a formac;ao do complexo com N1-glutationil-



espermidina, 0 substrato precursor da tripanotiona no cicio metab6lico das poliaminas (Figura

111-3).A estrutura foi determinada utilizando difra9Bo de raios-X em monocristais a 2.4A de

111.2 Cristaliza~io
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(Figura 111-5)cresceram a dimensc5esde aproximadamente O.5xO.5x1.0mm em tome de uma

semana.

111.3Coleta e processamento dos dados

Cristais do complexo mutante C58S Tripanotiona Redutase + GSPd pertencem ao

grupo espacial P43, parametros de cela de a=b=92.7, c=156.2A com um dfmero na unidade

assimetrica.

Os cristais difratam ate 2.3A de resoluc;:ao,embora com a analise das estatfsticas de

integrac;:ao e promediac;:ao dos dados, somente dados ate 2.4A tenham sido utilizados no

refinamento da estrutura.
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Os primeiros dados foram coletados a 2.6A de resoluyao, usando radiayao sincrotron

com comprimento de onda (A) de 0.92A. As 125610 reflex6es medidas foram promediadas

em 49166 reflexoes independentes para um Rsymde 0.058 (conjunto de dados I). Estes

dados foram suplementados por novas medidas realizadas a 2.3A de resoluyao usando um

comprimento de onda de 1.15A (conjunto de dados II) num total de 55425 reflexoes medidas

promediadas em 29883 reflexOes independentes, Rsymde 0.088.

Ambos conjuntos de dados foram coletados na estayao PX9.5 da Fonte de Radiayao

Sincrotron, Laborat6rio de Daresbury, usando a placa de imagem (300 mm), MAR como

detetor. Quatro cristais foram utilizados, e varias transla95es ao longo do seu eixo maior foram

necessarias desde que os cristais se mostraram sensiveis a intensa radiayao do feixe.

Algumas imagens nao foram utilizadas devido a ma qualidade causada pelo dano par

radiacao. Os dados foram processados usando 0 programa MOSFLM (Leslie et ai, 1986) e 0

pacote de programas CCP4 (CCP4, 1994), para cada posiyao translacional dos cristais

separadamente. Um total de 170155 reflexOes foram medidas, dos quais 50410

independentes, 98.1% dos dados a 2.4A de resoluyao, Rsym= 0.083. Estatisticas relevantes a

completa coleta de dados sao apresentadas na Tabela 111-1.

111.4Determina~ioda estrutura e refinamento

Os cristais do complexo mutante C58S TR + GSPd se mostraram isom6rficos aos da

proteina nativa.
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Tabela 111-1Estatisticas relevantes a coleta de dados. Rsym = L I I(k)-(I) 11L1(k)onde I(k) e (I)
representam a Intensidade de uma dada refledo e a media das intensidades respectivamente e (J
o desvio padrAo.

Resoluyao
(A)

Reflexoes
Independentes

1>30'
(%)

7.14 1824 0.053 96.4

5.22 3018 0.057 98.2

4.31 3857 0.054 99.1

3.75 4528 0.062 99.4

3.37 5097 0.074 99.1

3.08 5588 0.097 98.7

2.86 6076 0.137 99.0

2.68 6493 0.173 98.7

2.53 6906 0.244 98.7

2.40 7023 0.307 95.1

9.0 a 2.6A de resolugao). Em seguida, cada subunidade (mon6mero) foi refinada como um
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um protocolo de resfriamento lento no qual a temperatura simulada do sistema foi reduzida de

2000K para 300K em passos de 50K no tempo de 0.5fs (Rfactor=22.6%).

Foram entao construidos os primeiros mapas de densidade eletr6nica (2 IFcbsI - IFcalcI

e IFobsl- IFcalc!)e examinados nas estac;Oesgraficas atraves do programa grafico 0 (Jones et

aI, 1991), programa este utilizado em todas as manipulac;Oesgraficas do modelo.

Os primeiros mapas ja mostravam clara densidade para parte do ligante (Gspd) em

ambas subunidades. A muta~o (C58S) e 0 ligante (GSPd) foram incluidos no refinamento e

se iniciou a modelagem para as regi6es onde a mapa de densidade nao coincidia com a

modelo.

No quarto cicio, a vinculo de simetria nao cristalografica (eixo de ordem 2) foi liberado

e as duas subunidades refinadas independentemente. As aQuas foram identificadas como

picos de altura maior que 3cr ( onde creo desvio padrao do mapa) em mapas diferenc;a (IFobsl

-lFcalc!) utilizando a programa PEAKMAP (CCP4, 1994).

Ap6s 4 ciclos de refinamento posicional e dos fatores de temperatura (APENDIC£ 6)

conjunto de dados II foi incluido no refinamento. Um aumento no fator de discordancia (Rfactor)

cristalografico para 21.6 foi verificado.

Ciclos de refinamento posteriores incorporando vinculos individuais, fatores de

temperatura e adi~o conservativa de moleculas de solvente foram utilizados para completar

a refinamento. 0 modelo final possui um fator de discordancia de 19.8% com a desvio da

geometria ideal de 0.01 A para comprimentos de liga~o, 2.000 para angulos de liga~o e

23.40 para angulos diedricos. A Tabela 111-2inclui as estatisticas de refinamento do complexo

mutante C58S TR + GSPd.



Cicio Resolu~o R-factor r.m.s moleculas
A inic. - fin. compo (A) ang. (0) de aQua

1 2.6 24.1 - 21.5 0.006 1.445 a
2-3 2.6 25.1 - 19.8 0.211 2.855 91

4 - 5 2.4 20.0 - 23.3 0.009 4.418 115

6 - 26 2.4 23.3 - 19.8 0.010 2.000 265

111.5Resultados cristalograficos

o modelo final compreende um dfmero, duas moleculas de FAD, duas moleculas de

N1-glutationil-espermidina (Gspd) e 265 moleculas de solvente tratadas como atomos de

total de 7874 atomos nao hidrogenios com um parametro termico isotr6pico medio, Bav =

34.9A2. OS valores parciais para os parametros termicos estao descritos na Tabela 111-3e sua
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Tabela 111-3.Valores parciais para os parametres termicos isotr6picos para C535 TR + Gspd. NA e
equivalente ao nurnero de atomos e Bav ao fator de temperatura medio em (A2

). MC equivale a cadeia
pli':l~ipClI ..~.S.~.a.C:ClciEJia.ICltEJrClI • .YClI~~s..c:a.Ic:~IClci()S.H~~':lci~. E5"",t;~9J:,.~~r:»~.(~~r:»~,19.~) .

SubunidadeA SubunidadeB Aguas Total

MC SC Gspd FAD MC SC Gspd FAD

NA 1931 1787 29 53 1935 1792 29 53 265 7874

Bav 26.1 31.1 53.7 16.3 33.7 38.4 72.6 25.3 38.1 34.9
.... .. ••••••••••••••••••••••••. ? •.•.••• ............................. ,. ............. ,................. ,..,.•...., ............. ,......

~·u
c'§.

'".0;
-0

~
[ 30 :·lr·ir.i··H····~·J~n··t'.·f"··!'fl·.rft;\·ft-tH ~ti;.HHH,~·¥\l1r1tll.:;;1~i'-,:iIH··Jyl:·,,H.~H..._~.._.HiHH..
0'- ~: ~".".~ _~~~~1JJ VI: ;'1 ~il~.: , "l.:,fl.t ~~Ali ~tilJ::,' ":;J"~~~I '-,20 .,'H· ••··l~r'··H" ..H_HH !H ~H.~ . ..,~_H_HHHIo¥-.a..H···.•.~··,··VV.····,.-+~·t;H :r,.~v; .! 10 .:.:.H H····I··H~HH.H..H+.H__H _ l.~:HH..~~ !:'.LHH.HH.I ; .._ ~HHH_.l.H~..:H H.]..YH\ .-·f:Hr .

Figura 111-7Distribui~ao dos fatores de temperatura ao longo das cadeias principais e laterais para
ambas subunidades.



Figura 111-8Mapa de omissao (Fobs-Fcalc, acalc, mapa calculado excluindo as coordenadas da
serina 58) ao nivel de 30".
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Figura 111-9Vista estereogrMica para GSPd e seu ajuste com 0 mapa de omissao Fobs-Fcalc ( calculo do
mapa omitindo as coordendas do ligante no modele ao nivel3a. a) subunidade A b) subunidade B.

Figura 111-10Superposi~ao entre as moleculas de GSPd para as duas subunidades. Em azul subunidade
A e em vermelho subunidade B.
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Tabela 111-4.Uma Iista das possiveis Iiga~6es de hidrog6nio formadas entre 0 Iigante N1-glutationil-
espermidina, tripanotiona redutase de T. cruz; e moleculas de solvente. Somente contatos ate 3.sA
foram considerados. A and B correspondem as diferentes subunidades.

Proteina Dist(A)

GSPd Atomo e Solventes Atomo A B Comentilrios

yGlu N 801283 0 2.75 H-bond to Glu19 - OE1

801203 0 2.86

8er470 OG 3.47

01 801283 0 2.82

00 His461 N01 3.40 3.43 H-bond to 801208 (B)

801202 0 2.78

801208 0 2.94 H-bond to Glu466 -OE1

Cys 0 8er15 OG 2.99 3.02

8G Cys53 8G 2.36 2.42 Ponte dissulfeto

Gly N Tyr111 OH 3.48

0 Tyr111 OH 2.70 2.76

8pd N Glu19 OE1 2.89 2.86

Glu19 N 3.42

N9 8er110 OG 2.73 3.14

Tabela 111-5.Uma Iista dos possiveis contatos de van der
Waals formados entre 0 ligante N'-glutationil-
espermidina, Tripanotiona redutase de T. cruz; e
moleculas de solvente. Somente contatos ate 4.oA
foram considerados. A and B correspondem as
diferentes subunidades

yGlu (A)

Cys (A)

Gly (A)

8pm (A)

yGlu (B)

Cys (B)

Gly (B)

8pm (B)

His461, Thr335, IIe339

8er15,Val54, Va159,Thr111 ,lIe339

Glu19,Tyr111,lle339

Leu18,Glu19,Trp22,8er110,Tyr111

His461

8er15,VaI54, Va159,Thr111 ,Thr335.lle339

Glu19,Tyr111,lIe339

Leu18,Glu19,Trp22,lle1 07,8er11 O,Tyr111
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Figura 111-11:Distribui~ao ao longo das subunidades para Rrs (espa~o real), isto e, 0 desvio entre a
densidade eletronica e 0 modelo. Em rosa para a subunidade A, em azul para a subunidade B. Os
maiores valores se encontram para residuos na superftcie da molecula.

Tabela 111-6.Fator de discordAncia Rrs entre 0 modelo e a densidade eletronica para GSPd em
ambos sitios ativos para 0 mapa 2Fo-Fc ao nivel de 1.00-.

Numero do residuo Rrs (%) Rrs (%)

Subunidade A Subunidade B

500 (y-glu) 28.2 23.9

501 (cys) 24.4 22.1

502 (gly) 19.1 18.8

503 (spm) 40.2 36.9



pelo metoda de Luzzati (Luzzati, 1952), estima urn desvio medio nas coordenadas entre 0.31

a 0.14A. Analises quanta a geometria foram feitas utilizando0 programa PROCHECK (Morris,

altamente favorecidas. e 8.7% em regioes permitidas. E importante salientar que as

0.32 .
0.3 luzalll plol .....

0.28
0.26

::; 0.24
<3 0.22.l!!
c± 0.2

0.18
0.16
0.14
0.12

2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2
resolucao
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Figura 111-14:Fenilalanina 46 e seu correspondente omit mapa Fa· Feao nivel de 30". a) subunidade A, b)
subunidade B.

Tabela 111-7.Desvios posicionais quanta a superposi~ao entre as estruturas C58S TR + Gspd TR,
TR nativa e TR complexada com (GSPdh

Subunidades A and 8 C58S TR + Gspd C58S TR + Gspd e TR
C58S TR + Gspd e TR nativa nativa + (Gspd)2

Ca total +FADI Ca total Ca tobal
Gspd

desvio medio 0.26 0.52 0.52 0.25 0.74 0.22 0.60

deslocamento 0.21 0.32 0.32 0.21 0.40 0.181 0.32
minima

deslocamento 0.88 5.73 5.72 1.03 7.47 0.93 6.86
maximo



A estrutura cristalografica do complexo mutante, C58STR + GSPd, apresenta grande

similaridade com 0 modele para a proteina nativa.

A TR se comp6em de tres dominios, consistente com 0 metoda para caracteriza980 de

dominios baseado na identifica980 de nucleos hidrof6bicos (Swindells, 1995a,b). 0 dominio I

compreende dois segmentos da cadeia secundaria, reslduos 1 a 163 e 293 a 352. Domlnios II

e III sac formados pelos reslduos 164 a 292 e 353 a 497 respectivamente. A estrutura da

C58S TR + Gspd, colorida de acordo com os domlnios, e mostrado na Figura 111-15.0

domlnio Iliga 0 FAD, domlnio IIliga 0 NADPH, enquanto 0 domlnio III forma a interface com a

outra subunidade.

o dlmero de TR tem dimensoes aproximadas de 95 x 66 x 93A. 0 sitio de Iiga980 do

substrato, um distinto nucleo em forma de V, e formado na interface dos dlmeros. 0 dlmero e

formado atraves das interac;6es entre os domlnios III de ambas subunidades. Existem 25

contatos diretos (a maioria entre cadeias lateral e principal) e 17 contatos mediados por

ligac;6es de hidrogenio. Para completar estas interac;6es existem 373 contatos de van der

Waals de menos de 4.0 A. 0 reslduo C444 e digno de comentario. Esta posicionado perto do

seu equivalente C444 da outra subunidade. A densidade eletronica e nao amblgua e indica

que nao existe Iigacao dissulfeto entre si, pelo contrario estao na forma reduzida. Uma

observa980 similar foi feita com rela980 a TR de C. fasciculata ( Bailey et ai, 1994).

A estrutura secundaria para TR (T. CruZ/) compreende 28% de helices-a, 4% de

helices-31O,24% de folhas ~ e 10% de turns (voltas).



Figura 111-15:Estrutura tridimensional para C58S TR + Gspd. Em vermelho 0 dominio I, em azul 0 dominio
II e em amarelo 0 dominio III.



A Figura 111-16mostra a sequencia de aminoacidos e sua correspondente distribui9Bo

quanta a estrutura secundaria atraves do criterio de ligac;6esde hidrogenio (kabsch & Sander,

1983), 0 programa PROMOTIF (Hutchinson & Thornton, comunica9Bo pessoal) e per controle

visual. Existem pequenas diferem;as quando comparadas com a caracteriza9Bo para TR de

C. fasciculata e em parte isto se deve a melhora na resolu9Bo e acuracia da estrutura. Em

particular, existe um pequeno segmento adicional de duas fitas ~ antiparalelas, formada entre

os reslduos 163-165 e 288-290. Existem entao 6 folhas-~ nomeadas de A a F. As folhas A e

o correspondem compreendem 5 e 4 fitas-~ paralelas respectivamente. As 4 restantes sao

antiparalelas compreendendo tres (B), duas (C), tres (E) e sete (F) fitas.

o sltio catalftico (Figura 111-17)envolvendo 0 dissulfeto ativo (Cys53-Cys58) na

proteina nativa e a base do sitio ativo (His 461), esta situado na base do nucleo formado

pelos dominios I e III (da outra subunidade). 0 nucleo tem dimensoes de aproximadamente

20A de comprimento, e 15A de profundidade e largura. Uma questao que sempre se levanta

13: Por que TR e GR apresentam alta especifidade com rela9Bo ao substrato?

Estruturas a alta resolu9Bo da GR de eritrocitos humanos e do complexo com GSSG

estao disponiveis (Karplus & Schulz 1987, 1989) e foram utilizadas para compara9Bo.



10 20 30 40 50 60
~ M SKI F 0 L V V I GAG S G G LEA AWN A A T L Y K K R V A V I 0 v Q M V H G P P F F S A L G G T C V N V G C V P

0:3 310 0:4

70 BO 90 100 110 120
K K L ~l V T G A Q Y M E H L RES A G F G v) Ie F D R T T ), RAE \'1 K N L I 1\ V K D E A V L N INK S Y D E 11 FRO T I:: G

BA3 BBI BB2 IlB3 BI\4 Bel 310

<-----'»

140
V V N V RES A D PAS

0:6

,---~)
160

L LAS
B02

170 1BO
G S W P H M P NIP G I E H CIS S H

0:7
130

L E F F L G W G S L E S K N
0:5 B01 ::::::::::::=:::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::

230 2,10

E M I L R G F 0 H T L R E E L T

BC2 310 310

(-~

290 300

A I G R S P R T K 0 L Q L Q H 1\

310 320 330 340 350 360
G V 1;1 I K N G G V Q V D E Y S R T 1'1 V S 1'1 I Y A I G 0 V T N R V H L 'I' P V A I N E A A A L V 0 T V F G T T P R K T D H T

BFl BF2 0:9 BF3 0:10 BF4

260
VELNADGS

BAS
~

210
A G I F N A

BE2
~

270
K S V T

310

220
Y K P K 0 G Q V T L C Y R G

BE3 B04
(-) ~

2BO
F E S G K K M D F D L V H M

o:B

190 200
E A F Y L PEP P R R V L T V G G G F I S V E F

BD3 BEl

250
K Q L TAN G I Q I L T KEN P A K

370 3BO 390 400 410 ,120
R V A S A V F SIP PIG T C G LIE E V ASK RYE V V A V Y L S S F 'I' P L H H K V S G SKY K T F V A K I I T tI II S

BF5 0:11 0:12 310 BF6
~ ~) =::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=z:::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::===::::

430 440 450 460 470
D G T V L G V H L L G 0 NAP E I I Q GIG I C L K L N A K ISO F Y N T I G V H P T S A EEL C S M R T P S Y Y

BF7
~

<-__ -4)

'180
1 V K

490
G E K M E K P 0 SEA S L



Figura 111-17Sitio ativo A para C58S TR + Gspd incluindo residuos fundamentais para a catlliise e 0
Iigante Gspd.



Figura 111-18Superposi~ao entre os sitios ativos de TR de T. cruz; e Gr humana mostrando os residuos
cataliticos para as duas enzimas

Figura 111-19Distribui~ao eletrostatica para os sitios ativos do complexo mutante C58STR+GSPd de T.
cruz; e GR + GSSG humana. A cor azul representa a distribui~ao de carga positiva enquanto que a
vermelha representa a distribui~ao de carga negativa.



Os nucleotideos, FAD e NADP (Figura 111-20),se Iigam aos dominios I e II

respectivamente. Cada dominio contem 0 motivo de Rossmann-fold comumente encontrado

em proteinas que ligam nucleotfdeos (Rao & Rossmann, 1973; Schulz, 1992; Mittl et aI.,

1994). 0 dominio I constitue-se dos elementos de estrurtura secundaria f3A1-a1-f3A2-a3-f3A3,

e 0 dominio II por f3D1-a6-f3D2-a7-f3D3. Duas caraeteristicas essenciais para Iiga~o do

nucleotideo FAD, previamente identificadas em outras enzimas, sac conservadas. A primeira

e a sequencia Gly-X-Gly-X-X-Gly dos residuos 12 a 17 que e a parte do Rossman-fold f3-a-f3-

a (Schulz et al.,Schluz, 1992), onde X representa qualquer aminoacido. A segunda e a

extensao de 11 aminoacidos Thr-X-X-X-X-h-y-h-h-Gly-Asp nos residuos 317 a 327, onde h

indica um pequeno residuo nao polar e y um residuo aromatico. Este motivo foi identificado

pela primeira vez nos estudos sobre rubredoxina redutase (Eggink et aI., 1990). No primeiro

caso, Ser15 e Gly16 formam liga¢es de hidrogenio com 0 segmento pirofosfato do FAD. No

segundo, Asp327 termina 0 motivo e 0 hidrogenio se liga a cadeia ribotil. 0 aminoacido

anterior Gly326 introduz uma volta na cadeia polipeptfdica que ajuda a acomodar 0 grupo

pirofosfato. Como em GR de E. coli, qualquer outro residuo levaria a um choque esterico

entre atomos da cadeia lateral e 0 grupo pirofosfato do FAD.

Estudos previos usando TR de C. fasciculata forneceram detalhes da liga~o de NADP

(Bailey, et aI.,1993). Quatro residuos que foram identificados como importantes para a Iiga~o

de NADP sac conservados na enzima de T. cruzi: Met333, Gly197, Arg223 e Arg229. A

Phe199 em T.cruzi e substituida por tirosina em C. fasciculata. Este e 0 residuo que na

ausencia de NADPH cobre 0 anel isoaloxazina do FAD e 0 protege do ambiente aquoso
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Figura 111·20Estrutura molecular para 0 FAD e 0 NADP+, nucleotldeos envolvidos na a~ao catalltica das
enzimas Tripanotiona redutase e Glutationa redutase
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A TR e a GR apresentam alta similaridade em termos de enovelamento global (Figura

111-21),mas sac altamente especificas em rela~o ao seu substrato. A TR nao processa

glutationa e GR nao processa tripanotiona. Esta especificidade se deve a substitui<;5es nao

conservativas na sequencia de resfduos que fazem parte do sftio ativo. Como resultado TR

apresenta um sftio ativo maior e com carga local negativa, de forma a acomodar 0 substrato

positivo (+1), enquanto GR apresenta um sftio ativo menor de carga local positiva para

acomodar 0 substrato negativo (-2). A Figura 111-22mostra a superposi~o entre os dois

substratos.

Do ponto de vista de desenho de drogas a TR e considerada um excelente alvo para 0

modelagem de um inbidor contra doenc;a de Chagas, ou ate como sugestao para outras como

a doenc;a do sono e Nagana causadas pelo parasita T. brucei, pois tem papel importante

dentro do metabolismo do parasita, e exclusiva para estes protozoarios e altamente especffica

ao seu substrato.



complexada com seu substrato natural tripanotiona; TR+T[S]2 e TR + (GSPd)2, a enzima

nativa complexada com tripanotiona e seu substrato precursor, N1
_ glutationil-espermidina.
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informa~o do comportamento da enzima durante a catalise, estado no qual 0 substrato se

encontrava ligado a enzima.

Como mais um passe no sentido de se caracterizar a enzima, neste trabalho descreve-

se 0 estudo cristalografico do complexo mutante C58S TR + GSPd, onde a cisteina 58 foi

mutada por serina. A muta~o foi necessaria para que a ponte dissulfeto Cys53-Cys58 fosse

rompida, permitindo a intera~o com Iigante GSPd.

Duas moleculas de GSPd ligadas atraves de uma ponte dissulfeto,(GSPdh, e 0

substrato precursor da tripanotiona. Estudos cristalograficos do complexo Tripanotiona

redutase complexada com (Gspdh (Bond et aI., nao publicado) e da enzima nativa (Zhang et

al., 1994) foram feitos recentemente e permitem comparac;6es do comportamento da enzima

durante os varios estagios da catalise.

A Figura 111-23mostra 0 sitio catalitico da C58S TR e a superposic;ao dos dois ligantes

(GSPd)2 e GSPd. Nota-se que a molecula de GSPd esta levemente deslocada para baixo

quando comparada com a molecula de (GSPdh, isto devido a Iigac;ao dissulfeto direta (C53

SG - A501 SG) entre enzima e ligante. Assim, durante a reduc;ao de (GSPd)2, a ponte

dissulfeto se aproxima da cisteina 53, ganha um pr6ton e 0 substrato e eliminado de forma a

dar sequencia as suas func;6es biol6gicas.

Algumas variac;6es conformacionais no acido glutamico dos ligantes foram

encontradas. Estas nao sac somente consequencia do deslocamento do substrato, mas

tambem porque nao ha interac;6es fortes com a enzima nesta regiao do sitio ativo, tambem

observado quando se analisam os sitios ativos para ambas as subunidades (Figura 111-10).

A espermidina do substrato, apesar de bastante f1exivel, se encontra em posic;6es

similares em ambas as estruturas. Assim, se par um lade 0 Iigante nao apresenta interac;6es

fortes com a enzima, a nao ser pela presenc;a da ponte dissulfeto, par outro, nao parece ter



liberdade estereoquimica para deslocar-se palo sitio ativo. E mais uma comprova9Bo da

Figura 111-23Sitio catalltico para C588 Tripanotiona redutase + GSPd e a superposi~o com (Gspdh. Em
C58S TR + Gspd, vermelho para residuos negativos, azul para positivos e branco para neutros. (Gspdh
e as cisteinas 53 e 58 ( Bond et ai, nto publicado) estio em laranja.

A espermidina do substrato, apesar de bastante flex[vel, se encontra em posi96es

fortes com a enzima, a nao ser pela presen98 da ponte dissulfeto, por outro, nao parece ter

liberdade estereoquimica para deslocar-se palo sitio ativo. E mais uma comproval;8o da
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CAPiTuLO IV

FOSFOUPASE A2 EXTRAiDA DOVENENO:DA

SERPENTE BOTHROPS MOOJENI

IV. 1. INTRODUCAO

A distribuic;ao dos lipfdeos na membrana e estabelecida atraves do uso de enzimas

que hidrolizam fosfolipideos, conhecidas como fosfolipases. Tais enzimas nao podem

passar atraves da membrana, de tal forma que, somente fosfolipfdeos na superffcie das

celulas intactas sac susceptfveis a sua ac;ao.

As fosfolipases estao agrupadas conforme a sua especificidade em hidrolizar as

liga~oes ester a fosfoester dos fosfolipfdeos (Figura IV-1) : A1, A2, C e D. Fosfolipases A2

(PLA2; EC 3.1.1.4, Dennis, E. A., 1983) sac enzimas dependentes de calcio que catalisam

a hidr6lise da Iigac;ao ester na posic;ao 2-acil dos L-fosfolipfdeos (Figura IV-5) com 0

objetivo de liberar acidos graxos livres e Iisofosfolipfdeos.
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catalitica His48-Asp99 (vermelho) ativando uma molecula de aQua pertencente ao sltio

ativo (azul) para 0 ataque nucleofflico sobre 0 ester, com 0 auxflio do Ion Ca2
+,







uma foto de oscila980 de 2° com 0 sistema de programas DENZO (Otwinowski,1993;

Otwinowski & Minor, 1993). Foram coletados apenas 50.7% dos dados a 2.9A de resolU<;ao

Tabela IV-1 Estatisticas relevantes a coleta de dados. Rsym = L I l(k)-(l)/LI(k)
onde I(k) e (I) representam a intensidade de uma dada reflexao e a media das
intensidades,.respectivarnente. e.(1..o.desvio padrio~
Resolur;ao (A) Reflexoes independentes

6.25
4.96
4.33
3.94
3.65
3.44
3.27
3.12
3.00
2.90
Total

Rsvm
(%)

9.8
13.7
12.0
13.2
17.5
21.4
29.2
33.6
30.6
27.6
13.9

630
657
679
687
699
706
683
672
544
445
6402

Completeza
(%)
47.8
51.9
53.1
54.9
55.3
56.3
55.0
53.5
43.6
35.4
50.7

IV.4 SIMETRIA NAO CRISTALOGRAFICA (NCS)



a porcentagem de solvente rywN) em func;ao do numero de moleculas de protefna (n). E

Tabela IV-2 Calculo do numero de moleculas de BM-PLA2
por cela unitaria
Dc(g/cm3)

1.03
1.07
1.10
1.14
1.17
1.21

VwN
90.2
8004
70.6
60.8
51.0
41.2

n° de Mathews (A?/Da)
12.5
6.27
4.18
3.14
2.51
2.10

IV.5. DETERMINACAO DA ESTRUTURA



Tabela IV-3 Solu~ao da substitui~ao molecular
para dois dimeros. a, f3e.., definem a rota~ao e X,
Y e Z a transla~ao a ser aplicada no modele

Soluyso d (0) ~(O) . y(O) X(A) Y(A) Z(A)
dim1 298.9 156.9 250.8 82.7 8.5 62.9
dim2 61.0 37.9 73.0 21.1 -14.0 16.0
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IV-5.2. Analise do empacotamento

Uma forma de checar a solu~o encontrada pelo metoda da substitui~o molecular

e a analise do empacotamento cristalino, onde sac aplicadas opera~oes de simetria

cristalografica sobre 0 modele ja posicionado dentro da cela unitaria do cristal em estudo.

A analise foi feita com 0 auxflio do programa grafico "0" (Jones & Kjeldgaard,

1993). Os dfmeros de BM-PLA2 se organizavam dentro da cela cristalina sem

superposic;oes e os contatos entre as moleculas eram compatfveis com contatos

intermoleculares tfpicos de cristais de protefnas (Figura IV-4).



o refinamento inicial do modelo, obtido pelo metoda da sUbstituiyao molecular, foi

realizado com 0 objetivo de analisar regioes conservadas nas fosfolipases, como 0 sftio

ativo, por exemplo. Nenhuma informayao mais acurada poderia ser obtida, nao somente

devido a qualidade dos dados experimentais, mas tambem pelo nao conhecimento previa

da sequencia de aminoacidos da proteina em estudo.

o primeiro passo do refinamento foi a exclusao de 5% dos dados para 0 calculo do

Rfree(APE..NDIC£ 6). Este conjunto de reflexoes, tratado como conjunto teste, foi separado

aleatoriamente do conjunto de dados coletados. 0 refinamento foi feito contra 0 conjunto

restante de dados, denominado conjunto trabalho ( programa X-PLOR; Brunger, 1992).

o modelo inicial contendo a sequencia de resfduos da fosfolipase A2 de Crotalus

Atrox foi levado a urn refinamento de corpo rfgido (programa X-PLOR; Brunger, 1992),

cada dimero tratado como urn corpo rfgido independente, realizado em 4 subsequentes

intervalos de resoluyao: 10-5A, 10-4A, 10-3.5A, 10-2.9A. Os valores inciais para 0 Rfreee

Rfactorforam de 41.6% e 44% respectivamente (6480 reflexoes num intervalo de 10 a 2.9A

de resoluyao).

A qualidade dos dados nao permitia que as quatro moleculas da unidade

assimetrica fossem refinadas independentemente. 0 numero de observac;oes

experimentais era muito pequeno em relayao ao numero de parametros a serem refinados.

Uma forma de minimizar este problema foi considerar que as quatro moleculas

encontradas na unidade assimetrica eram iguais e relacionadas pelas operac;oes de

simetria nao cristalografica (NCS), calculadas pelo programa LSQMAN (Kleywegt &

Jones,1994)
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Esta restri~o ao modelo foi introduzida at raves da promedia~o da densidade

eletronica. Neste passo foi calculada a densidade para uma (mica molecula, media das

densidades para as 4 moleculas dentro da unidade assimetrica (programa AVE; Kleywegt

& Jones, 1994). A regiao que delimita a regiao ocupada por uma (mica molecula, envelope

molecular, foi previamente determimada atraves do programa MAMA (Kleywegt &

Jones,1994).

o mapa promediado foi utilizado para a primeira inspe~o visual atraves do

programa grafico "0" (Jones & Kleywegt ,1993). 0 alinhamento sequencial das

fosfolipases A2 de Bothrops asper, pancreatica de porco, Naja naja naja, Agikistrodon,

Crotalus atrox, Abelha, Naja naja atra, Bothrops Jararacussu, pancreatica bovina e

humana (Figura IV-5; programa MULTALlGN; Barton, 1987) e suas correspondentes

estruturas tridimensionais foram usados como criterio para distinguir as regioes

conservadas e conforma90es de reslduos similares ao longo das fosfolipases. Reslduos

nao conservados e que nao apresentavam um bom ajuste com a densidade eletronica

foram substituldos por alanina. Foi feita uma serie de manipula90es manuais para varios

reslduos que se encontravam deslocados de sua densidade eletronica. Regioes bem

conservadas, como as pontes disulfeto e reslduos do sltio ativo que apresentavam um

bom ajuste com a densidade eletronica foram mantidos. Um sumario das modifica90es

implementadas no modele e apresentado na Tabela IV-4.

Este novo modelo foi levado a uma dinamica de corpo rfgido, tratando cada

monomero como um corpo independente. Rtree=38.3% e Rtactor=40.6%.

Foi entao submetido a um protocolo de resfriamento lento no qual a temperatura

simulada do sistema foi reduzida de 3000K para 300K em passos de 50K no tempo de

50fs, seguido de um refinamento posicional e dos fatores de temperatura. Os valores finais

para Rfree=33.4% e Rtactor=26.8%



1 SLFE LGKMIL QETGKNPAKSYGAYGCNC GVLGRGKPKDAT DRCCYVHKCCY KKLTGC NPKKDRYSYSWKDKTIVCGENNP
1 ALWQ FRSMIKCAIPGSHPLMDFNNYGCYC GLGGSGTPVDEL DRCCETHDNCYRDAKNLDSCKFLVDNPYTESYSYSCSNTEITCNSKNNA
1 NLYQ FKNMIKCTVPSR SWWDFAOYGCYC GRGGSGTPVDDL DRCCQVHDNCYNEAEKISGC WPYFKTYSYECSQGTLTCKGDNNA
1 SVLE LGKMIL QETGKNAITSYGSYGCNC GWGHRGQPKDAT DRCCFVHKCCY KKLTDC NHKTDRYSYSWKNKAIICEEKNP
1 SLVQ FETLIM KIAGRSGLLWYSAYGCYC GWGGHGLPQDAT DRCCFVHDCCY GKATDC NPKTVSYTYSEENGEIICGGDDP
1 IIYPGTLWCGHGNKSSGPNELGRFKHTDACCRTHDMCPDVMSAGESKHGLTNTASHTRLSCDCDDKFYDC LKNSADTISSYFVGKMYFNLIDTK
1 NLYQ FKNMIQCTVPSR SWWDFADYGCYC GRGGSGTPVDDL DRCCQVHDNCYNEAEKISGC WPYFKTYSYECSQGTLTCKGGNNA
1 SLFE LGKMIL QETGKNPAKSYGAYGCNC GVLGRGKPKDAT DRCCYVHKCCY KKLTGC NPKKDRYSYSWKDKTIVCGENNS
1 ALWQ FNGMIKCKIPSSEPLLDFNNYGCYC GLGGSGTPVDDL DRCCQTHDNCYKQAKKLDSCKVLVDNPYTNNYSYSCSNNEITCSSENNA
1 NLVN FHRMIK LTTGKE~LSYGFYGCrC GYGGRGSPKDAT DRCCVTHDCCYKRLEKRGC GTKFLSYKFSNSGSRITCAKQDS

I I I I I I I I I

101 C LKELCEC DKAVAICLRENLGTYNKKYR YHLKPFCKKADPC
101 C EAFICNC DRNAAICFSK APYNKE HKNLDTKKYC
101 C AASVCDC DRLAAICFAG APYNDN NYNIDLKARCQ
101 C LKEMCEC DKAVAICLRENLDTYNKKYKAY FKLKCKKPDTC
101 C GTQICEC DKAAAICFRDNIPSYDNKYWLFPPKDCREEPEPC
101 CYKLEHPVTGCGERTEGRCLHYTVDKSKPKVYQWFDLRKY
101 C AAAVCDC DRLAAICF
101 C LKELCEC DKAVAICLRENLNTYNKKYRYY LKPLCKKADAC
101 C EAFICNC DRNAAICFSK VPYNKE HKNLDKKNC
101 C RSQLCEC DKAAATCFARNKTTYNKKYQYYSNKHCRGSTPRC

I I I I

Figura IV·5 Alinhamento sequencial para 10 diferentes fosfolipases: Bothrops asper, pancreatica de
porco, Naja naja naja, Agkistrodon, Crotalus atrox, Abelha, Naja naja atra, Bothrops Jararacussu,
pancreatica bovina e humana. 0 sinal I e colocado a cada dez residuos.

Tabela IV-4 Sumario das modifica~oes implementadas no modelo ao longo dos residuos. Residuos
em vermelho apresentam boa densidade eltronica. Residuos em azul, pessima qualidade, em preto
densidade de media qualidade, em verde pr6ximos ao envelope. Simbologia: NC nenhuma

...,!,<:>~if!C?~Y~<:>1~P:~j~~!.~~~~I)~i~~~~~I~!.r~l)iC?~,.~I:~~t?~!.i!'::Ii~<:>p~l<:>r~~i~~<?~.........
aa mod aa mod aa mod aa mod aa mod aa mod

1 S 51 Ala 23 S 51 Ala 44 C NC 73Y NC 951 51 Ala 116 K 51 Ala
2L 51 Ala 24A 51 Ala 45 C NC 74 T sl Ser 96 C AD 117 Y NC
3V 51 Ala 25Y NC 46 F AD 75Y NC 97 E NC 118 W sl Asn
40 AD 26G AD 47V NC 76 S 51 Ala 98 C NC 119 L 51 Ala
5F AD 27 C NC 48 H NC 77E 51 Ala 99 D NC 120 F NC
6E NC 28Y NC 49D NC 78 E 51 Ala 100 K NC 121 P NC
7T 51 Ala 29C NC 50 C NC 79 N sl Ala 101 A NC 122 P sl Ala
8L NC 30G NC 51 C NC 80G 51 Ala 102 V NC 124 k 51 Ala
91 NC 31 W NC 52Y NC 81 E sl Ala 103A NC 125 D NC
10 M 51 Ala 32G AD 53G NC 82 1 51 Ala 1041 51 Val 126 C NC
11 K 51 Ala 33G AD 54 K 51 Ala 83 1 51 Ala 105 C NC 127 R 51 Ala
12 I NC 34H sl Gly 55A NC 84 C NC 106 F NC 128 E 51 Ala
13A NC 35 G AD 56T NC 85G 51 Ala 107 R AD 129 E 51 Ala
14 G NC 36 L 51 Ala 59D NC 86G sl Ala 108 E AD 130 P 51 Ala
16 R NC 37 P NC 61 C AD 87 D 51 Ala 109 N NC 131 E 51 Ala
17 S 51 Ala 380 NC 67 N AD 88D 51 Ala 110 I 51 Lys 132 P 51 Ala
18 G NC 39 D NC 68 P NC 89 P 51 Ala 111 P NC 133 C NC
19 L 51 Ala 40A 51 Ala 69 K 51 Ala 91 C NC 112 S 51 Ala
20 L AD 41 T AD 70T 51 Ala 92 G NC 113 Y NC
21 W 51 Ala 42 D AD 71 V 51 Ala 93 T sl Ala 114 D sl Ala
22Y 51 Ala 43 R NC 72 S 51 Ala 940 AD 115 D 51 Ala

IfSCJJSP
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Purificacao
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Figura IV-7 Eletroforese em 50S-PAGE para 0 material enviado ( coluna A ) e as duas amostras finais
depois do procedimento de puifica~ao (colunas B e C). Nas duas extremidades encontram-se os
marcadores de peso molecular. 1) PM = 6.600: inibidor de calioreina, 2) PM = 12.400 : citocromo C -
cora~ao de cavalo, 3) PM = 20.100 : Inibidor de tripsina de soja, 4)PM = 30.000 : anidrase carbonica
bovina, 5) PM = 45.000 : albumina de ovo de galinha, 6) PM = 66.600 : albumina de soro bovino.
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Figura IV-8 Perfil cromatografico ao longo das fra~oes eluidas da coluna Superdex-75. Amostra
inicial a 2mg/ml. Os dois picos correspondem as colunas B (BM-PLA2)e C da figura IV-7.
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Teste de atividade

Os testes de atividade fosfolipasica para BM-PLA2 foram feitos atraves do teste de

atividade hemolftica indireta (Gutierrez et aI, 1984) ao longo das fra<;oes obtidas em

diferentes cromatografias (coluna de filtrac;ao SUPERDEX 75) durante 0 processo de

purificac;ao da protefna.

Para 0 ensaio foi utilizado 0.6 ml de hemacias bovinas suspendidas em PBS a 2.5%

(w/v) , 8J.l1de uma solu<;ao 0.06M de CaCI2, 2.5ul de suspensao de gema de ovo (1 gema

em 100 ml de agua ), 10 J.l1de cada fra<;ao, completando 0 volume para 3,Oml com tampao

PBS.

A gema de ovo e uma fonte rica em fosfolipfdeos (Iecitinas). Na presen<;a das

fosfolipases, estes fosfolipfdeos sac hidrolizados e convertidos em L-fosfolipfdeos (Figura

IV-1) que sac altamente Ifticos, Iisando as hemacias.

Ap6s 30 minutos a 37°C , os tubos contendo a solu<;8o acima foram centrifugados

por 5 minutos em centrffuga de mesa. As hemacias nao lisadas se depositaram no fundo e

a estimativa da quantidade de hem61ise para cada fra<;ao foi feita atraves da leituras das

absorbancias a 280nm, tendo como padrao para hem6lise total, hemacias Iisadas com

agua. A Figura IV-9 mostra os resultados obtidos para duas diferentes cromatografias.

Os resultados mostram alta atividade para 0 intervalo de fra<;oes 47-70,

confirmadas atraves de uma eletroforese SDS-PAGE como sendo as fra<;oes

correspondentes ao mon6mero da fosfolipase A2 de Bothrops moojeni. As fra<;oes

referentes a banda de maior peso molecular nao apresentaram nenhuma atividade

fosfolipasica.
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Figura IV·9 Porcentagem de atividade hemolitica para BM-PLA2. sendo que 100% corresponde a
hem6lise total das celulas.

IV.7.2 Novos ensaios de cristalizacao
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Foram testadas condi~oes proximas das utilizadas quando da obtenyao dos

primeiros cristais, variando concentrayao de precipitante e a relayao entre fosfatos de

sodio e potassio, incialmente 10/90.

Cristais de BM-PLA2 cresceram em aproximadamente 4 semanas, na forma de

prismas (Figura IV.-10) sob 0 intervalo das seguintes condi~oes: Tecnica por difusao de

vapor em gotas suspensas (APENDIC£ A) a 18°C, 1ml de solu~ao do po~o, contendo de

22 a 24% de uma solu~ao 5/10/15% saturada em fosfato de sodio monobasico contra

95/90/85% saturada e fosfato de potassic dibasico. em gotas contendo quantidades iguais

(2.51-11)de soluyao do po~o e solu~ao de proteina a concentrayao de 10mg/ml.

A morfologia destes cristais difere dos anteriormente obtidos, mas a completa

caracteriza~ao cristalografica e necessaria para definir se os cristais sac isomorfos.



IV.7.3 Sequenciamento N-terminal

lSLVQFETLIMKIAGRSGLLWYS YGCYCGWGGHGLPQDATDRCCFVHDCCYGKATDCNPK
lNLW FEMLIMKIAKTSGFMFY GCYCGWGGHGRP DAADRCCFVHDCCY~C NP

Figura IV·11 Alinhamento parcial da sequencia N·terminal entre fosfolipases A2 Crotalus Atrox e
Bothrops moojeni I Niveis de confian~a: A= alta,~ = provavel/razoavel; ~ possivel. A sequencia
sublinhanda em azul corresponde a sequencia N·terminal para fosfolipases A2 de Bothrops moojeni.
A setima cisteina e apontada pela seta.

IV.7.4 Refinamento
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25.6%, Rfree = 32.3%, com desvios da geometria ideal de 0.041'1. para comprimentos de

liga98o, 3.70 para angulos de ligayao e 25.60 para angulos diedricos.

IV.S DISCUSSOES E CONCLUSOES

A determinayao da estrutura da fosfolipase Az de Bothrops moojeni e parte de uma

serie de estudos que vem sendo realizados com 0 objetivo de se entender 0 mecanisme

de ayao das fosfolipases

Este trabalho fo; caracterizado por diversas dificuldades, como qualidade dos

cristais obtidos, falta de material disponlvel para novos experimentos de cristaliza9ao e 0

nao conhecimento previa da sequencia de aminoacidos, que nao permitiram um completo

refinamento da estrutura. Mesmo assim, os resultados parciais obtidos levantam alguns

temas interessantes para discuSS80 como veremos a seguir.

A estrutura de BM-PLAz foi obtida por sUbstituiyao molecular utilizando 0 dimero de

Crotalus atrox. 0 sequenciamento N-terminal (primeiros 60 residuos) mostra uma alta

identidade entre as duas enzimas, aproximadamente 76%, 0 que pode ter favorecido a

determinayao da estrutura, mesmo diante de dados experimentais incompletos.

Segundo 0 modelo parcial obtido, BM-PLAz se oligomeriza na forma dimerica

(Figura IV-12) similarmente a estrutura de Crotalus atrox.

o sequenciamento N-terminal mostra que a setima cistelna (Figura IV-11) esta

deslocada em um reslduo. A maioria das PLAz apresentam a sequencia VTGCN, mas

neste caso a sequencia encontrada foi VTCGN. Esta substitui980 nao foi incorporada no

ultimo refinamento, desde que estes reslduos se encontram logo quando da finaliza9aO do

sequencia mento, quando 0 numero de dificuldades de sequenciar aumenta bastante. Alem

disso, uma analise da densidade eletr6nica mostra a existencia de uma clara ponte



Figura IV-13 Densidade eletr6nica para a ponte dissulfeto entre cisteinas 57 e 81. Mapa de densidade
ao nivel1.0cr , 2Fo - Fe
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Uma questao, tema de grande discussao, e a forma de 0ligomeriza980 destas

enzimas. Algumas PLA2 sac monomericas em solu980, enquanto outras sac encontradas

na forma de dfmero.A forma trimerica tambem foi encontrada no veneno da serpente Naja

naja naja (Fremont et al., 1993).

Estruturas cristalinas tambem mostram diferen98s quando da forma de

oligomeriza<;ao.Estruturas, como a pancreatica bovina (Dijkstra et al., 1981) e da serpente

Agkistrodon (Wang et aI, 1996) mostram a forma980 de mon6meros, enquanto que

Crotalus atrox se cristaliza na forma dimerica.

Seria 0 dfmero de Crotalux atrox consequencia do empacotamento cristalino, ou

estaria associado a fun980 da protefna em controlar 0 acesso do substrato ao sftio

catalitico? A arquitetura do dfmero fornece uma base para a intera980 cooperativa entre

os mon6meros, bloqueando os sftios cataliticos ao acesso do substrato, atraves de uma

ponte salina entre Asp 49 e Lys 64 da outra subunidade.

Segundo (Brunie et al., 1985), 0 acesso do substrato a cavidade interna poderia

ser mediada pela presen<;ado fon calcio, alterando os contatos entre as subunidades

(Figura IV-14) e expondo assim os sftios cataliticos.

A resolu<;8oda estrutura de Bothrops moojeni mostrando a forma<;aode um dfmero

equivalente ao de Crotalus atrox levanta esta discussao.

Se por um lado, a similaridade entre os dfmeros poderia estar associada a alta

identidade sequencial entre as enzimas (Apesar da densidade eletr6nica nao ser bem

definida nesta regiao, a maioria dos resfduos que participam dos contatos entre as

subunidades estao presentes, como His 34, Trp 31, Asp 49, Tyr 52, Leu 2 e Glu 6), por

outro lado, estas moleculas foram cristalizadas em diferentes formas cristalinas e

consequentemente sofrem diferentes forc;as de empacotamento. Alem disso, outras
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Seria entao 0 dfmero uma forma encontrada pela natureza para manter estas

fosfolipases na forma inativa, como nas glandulas destas serpentes? Seria mesmo este

mecanisme controlado pelo calcio?

Uma detalhada compara980 com outras fosfolipases s6 podera ser feita com 0

completo refinamento da estrutura.

Recentemente novos cristais foram obtidos em um perfodo de tempo muito menor,

aproximadamente um meso Estes serao submetidos a nova coleta de dados, e servirao

para 0 completo refinamento da estrutura de BM-PLA2. Em paralelo, novos ensaios de

purifica980 estao sendo programados como 0 objetivo de completar 0 sequenciamento

para a protefna.
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CAPiTULO"

o presente trabalho visou 0 estudo cristalografico de tres diferentes molE3cuias

biol6gicas: calgranulina C de granul6citos de porco, Tripanotiona redutase de

Trypanosoma cruzi e uma fosfolipase A2 extrafdo do veneno da serpente Bothrops

moojeni.

o desenvolvimento de tres projetos em Iinhas de pesquisa independentes

proporcionaram a abordagem de problemas e dificuldades bastante distintos, nao

somente do ponto de vista biol6gico, como tambem cristalografico.

Calgranulina C nao teve sua estrutura determinada ate 0 presente momento,

mas os resultados encontrados quando da tentativa de se resolver a estrutura, ja

sugerem que esta enzima apresenta um novo enovelamento quando comparado com

os de outras protefnas hom610gas que tambem ligam calcio e que tiveram sua

estrutura tridimensional determinada.

Experimentos de purifica980 ja foram iniciados em nosso laborat6rio, com 0

objetivo de se obter novos cristais e derivados para aplica980 do metoda da

dispersao an6mala a multiplos comprimentos de onda ou substituic;ao isom6rfica.

o estudo do complexo mutante C58S TR + GSPd, trabalho este desenvolvido

no Departamento de Qufmica, na Universidade de Manchester. Inglaterra durante 0

programa de doutoramento sanduiche, e mais um passe para a caracterizac;ao da
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enzima tripanotiona redutase. Alem disso, tentativas de se modelar um inibidor para

TR serao feitas utilizando GSPd como composto de partida, na busca de uma droga

contra doen~ de Chagas.

o estudo da fosfolipase Az, mostrou a potencialidade do metodo da

substitui980 molecular. Com apenas 50% dos dados foi possivel a determina980 da

estrutura.

A dimeriza980 similar a encontrada na estrutura de Crotalus Atrox, pode ser

uma evidencia do mecanisme de a<;ao destas enzimas. Uma analise mais detalhada,

nao pode ser feita devido as limita<;6es impostas pela qualidade dos cristais e pela

falta de conhecimento completo de sua sequencia de aminoacidos. Com a recente

obten<;ao de novos cristais e 0 futuro completo sequenciamento, uma analise e

compara980 mais detalhadas poderao ser feitas.

Parte dos resultados deste trabalho, ja foram submetidos e aceitos para

publica98o:

Nonato, M.C., Schleicher, C.H., Garrat, R.C., Santome, and Oliva G. Crystallization and

Preliminary CrystallographicStudies of Calgranulin C, a 8-100 like calcium binding protein from

pig granUlocytes.Acta Cryst. 0,

enquanto outros dois estao sendo manuscritos, alem de participa<;6es em

congressos:

1995 - Trypanosomiasis and Leishmaniasis Seminar - Bristish Society for Parasitology

com a apresentayao do trabalho: Structural Studies of Recombinat Trypanothione

Reductase from Trypanosoma cruzi. Glasgow - Esc6cia

1995 - Molecular Recognition and Signalling - British and Swedish Biophysics

Societies- Joint Meeting com a apresentaC;8o do trabalho: Structural Studies of

Recombinat Trypanothione Reductase from Trypanosoma cruzi. Bath - Inglaterra

1996-XXV!. Reuniao anual da Sociedade Brasileira de Bioquimica e Biologia Molecular-SBBq
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mutant C58S and N1-glutathionyl-spermidine at 2.4A resolution.Caxambu - Brasil

1996- Congresso sobre Biomoleculas com a apresentayao do trabalho: Structural

Studies on T. Cruzi Trypanothione Reductase: On the Search for a Specific Inhibtor"

UNESP - Sao Jose do Rio Preto - Brasil

1996- VII workshop Anual de Usuarios do LNLS com a apresentayao do trabalho :

"Structural Studies on T. Cruzi Trypanothione Reductase: On the Search for a Specific

Inhibtor" Campinas - Brasil

1996- XXIII Annual Meeting on Basic Research in Chagas'Disease, Caxambu. Palestrasob

o titulo "Structural Studies on T. Cruzi Trypanothione Reductase: On the Search for a
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APENDIC£A

CRISTALIZACAO DE PROTEiNAS

o primeiro passo essencial na determina«;§o da estrutura cristalograflca de uma

protefna e crescer cristais de tamanho e qualidades suficientes para as experimentos de

difrac;ao.

A cristaliza«;§o de protefnas teve infcio no comeQOdo seculo XX com a obten«;§o

dos primeiros cristais de hemoglobina (Reichert, E.T. & Braun, A. P., 1909) e de urease

(Sumner, 1926). Nesta epoca, a cristalizac;ao tinha como objetivo principal a processo de

purifica«;§o de protefnas. Em 1934 foram obtidas as primeiras fotografias de difra«;§o de

raios-X de pepsina (Bernal & Crowfoot, 1934), dando origem a aplicac;ao da

cristalografia de raios-X ao estudo de biomacromoleculas, tecnica que nos dias de hoje e

amplamente utilizada para a obtenc;ao de estruturas de macromoleculas biol6gicas em

nfvel atomico e para a entendimento da rela«;§oestrutura-func;ao.

A cristalizac;ao de protefnas e basicamente um procedimento de tentativa e erro,

no qual a protefna e precipatada da sua solu«;§o.Cada macromolecula possui condi¢es

pr6prias e especfficas para se cristalizar , mas um requerimento essencial para qualquer

experimento e a pureza do material a ser cristalizado.

A cristalizac;ao de macromoleculas em soluc;ao e um fenomeno de equilfbrio

reversfvel. Possui parametros termodinamicos e cinetica especffica, que dependem das

propriedades ffsicas e qufmicas do solvente (solu«;§o tampao) e do soluta (protefna,

sais, aditivos) envolvidos. Sob condi¢es de supersatura«;§o, nas quais a concentrac;ao

do soluto em soluc;ao excede sua concentrac;ao de saturac;ao, a sistema e dirigido a um

estado de equilibria no qual a protefna e separada entre uma fase s61ida e uma fase

soluvel (Figura A-1). Embora as moleculas individuais percam graus de Iiberdade



rotacionais e translacionais, reduzindo a entropia do sistema, elas formam muitas

ligac;5es quimicas novas e estaveis. Isto reduz a energia potencial (energia livre) do

sistema e garante a forc;a motriz para 0 processo de ordenamento das moh3culas em

uma rede cristalina.

Concentrar;:lrlo
de proteina I

Curva de solubilidade

o' ••••••••••••••• _ ••••

"""""" "fll'es"de"supe"rSaturar;:lrlo

Figura A-1 Tipica curva de solubilidade para uma proteina, como uma fun~ao da concentra~ao de
sal ou qualquer outro parametro. Para melhores resultados a proteina deveria ser submetida a urn
baixo nivel de supersatura~ao que 0 necessario para a forma~ao do nucleo.

Sao dois os principais passos quando da obten<;8o de cristais adequados para os

estudos de difra<;8o:

# Alcance do ponto de supersatura<;8o nos quais os primeiros microcristais sao

formados (etapa de nuclea<;8o)

# Crescimento dos cristais em tamanho suficiente para os estudos de difra<;8o

(etapa de crescimento)

A etapa de nuclea<;8o, assim como a etapa de crescimento, dependem

invariavelmente de um extenso conjunto de parametros. Seja para atingir de forma

adequada 0 ponto de satura<;8o da proteina e a obten<;8o dos primeiros microcristais, ou

para manter a faixa de crescimento ideal e formar cristais de bom tamanho, temos que

considerar a atua<;8o simultanea de fatores como a temperatura, 0 pH, a forc;a i6nica, 0

grau de pureza da proteina e dos reagentes utilizados e uma serie de outros fatores. Os

principais parametros que afetam tanto 0 processo de nuclea<;8o quanta 0 processo de

crescimento sao listados na Tabela A-1 .



# Supersaturayao (cone. de macromoleculas e precipitantes)

# Temperatura, pH

# Tempo (taxa de equilibrio e de crescimento)

# For98 ionica e pureza dos reagentes (natureza do precipitante, tampao e aditivos)

# Pureza da amostra de proteina

# Difusao e convexao

# Volume e geometria das amostras e recipientes (superficie de cristalizacao)

# Particulas solidas, efeitos de parede e interface (nuclea<;ao homogenea x

heterogenea)

# Efeitos de densidade e viscosidade

# Campos magneticos e eletricos, pressao

# Vibra<;6es (ondas acusticas)

# Sensibilidade conformacional aos parametros fisicos ( temperatura. pH, for<;a ionica,

etc ...)

# Intera<;ao com Iigantes ( substratos, cofatores, ions metalicos, etc ...)

# Aditivos especificos (agentes redutores, detergentes nao ionicos, poliaminas, etc ..)

# Caracteristicas intrinsicas da proteina (hidrofilicidade x hidrofobicidade,

propensao a oxidayao, etc ...)

# Envelhecimento da proteina (desnatura<;ao, degrada<;ao, etc ...)

# Raridade da macromolecula

# Fonte biol6gica e estado fisiol6gico dos organismos ou celulas (term6filos x

hal6filos, fase estacionaria x fase de crescimento)

# Bacterias contaminantes



Outra etapa a ser citada e a etapa de cessa980 de crescimento. Esta e a

etapa que determina 0 tamanho final do cristaI e tem como principais inimigos :

defeitos de crescimento do cristal (ma forma980 das faces), envelhecimento das

macromoleculas e quantidadde insuficiente de protefnas. Podemos entao resumir 0

processo de cristalizacao em 3 etapas principais: nuclea980, crescimento e

cessa980.

Existem 4 grupos de metodos utilizados para reduzir gradualmente a

solubilidade de protefnas :

1) Dialise. Utiliza-se de uma membrana semipermeavel , atraves da qual pode

haver a difusao de micromoleculas de acordo com um gradiente de concentra980.

Assim vagorosamente leva-se a solu980 de protefna a sua condi980 de

supersaturac;ao;

2) Difusao de vapor. Baseia-se no equillbrio da pressao de vapor de uma

soluc;aoprecipitante contida num reservatorio (maior volume) e uma gota que contem

uma solu980 de protefna. 0 processo e lento e depende da diferenc;a de

concentra980 da solu«8o do reservatorio e da gota;

3) "Batch". Utilizado para a Produ980 de cristais em larga escala, uma vez

que as condic;6es de cristalizac;ao ja sejam conhecidas. Consiste na varia980 de

fatores como a temperatura de uma solu980 em estado supersaturado;

4) Interface livre de difusao. Baseia-se na difusao IIquidollfquido no qual 0

agente de cristalizacao difunde para a soluc;aode protefna.

Existem muitas tecnicas para cristalizacao de protefnas. Todos eles tentam

levar a soluc;aode protefna a um estado de supersatura980. Um exemplo e a tecnica

"Hanging Drop" , utilizada na obtenc;ao dos cristais que comp6em este trabalho, e

que utiliza 0 metoda da difusao de vapor e possui a caracterfstica da gota (5 a 10J.!1)

ser depositada sobre uma lamfnula siliconizada e ficar pendurada sobre a soluc;aodo

reservatorio (solu«8o do poc;o;Figura A-2). A lamfnula e selada com graxa de vacuo

e 0 arranjo experimental e mantido a temperatura constante. 0 aparecimento de

cristais e monitorado atraves de um microscopic de polarizac;ao.



Gota contendo soluc;ao de
proteina

Figura A-2 Gota suspensa ("hanging drop") .Tecnica de cristaliza~ao de proteinas pelo
metodo de difusao de vapor

"Cristalizar;ao de protefnas e um processo de tentativa e erro e os resultados sao

usualmente imprevisfveis. E incrfvel ver que gran des moleculas como as protefnas

podem se arranjar tao elegantemente de tal forma que se cristalizam com faces

planas e perfeitas. E ainda uma grande excitar;ao no laborat6rio quando os primeiros

cristais de protefnas aparecem, e mais ainda se estes produzem um padrao de

difrar;ao de raios-X de grande qualidade"



APENDICEB

CONTEUDO DE SOLVENTE

onde:

Dp = densidade de protefna no cristal

Om = densidade de agua (nao acessfvel ao sal)

Os = densidade de solvente livre

V = volume da cela unitaria (volume total) e

VpIV, VmN e VsN = volumes parciais

V(fJ
f=-

Vp

Vs = V - Vp - V(fJ = V - Vp - Np

Dc pode ser reescrito como:

Uma vez que a massa molecular da proteina por unidade assimetrica Mp e dada par:

Mp = NVpDp [8-5]
n

onde N e 0 numero de avogrado, n a numero de unidades assimetricas por cela unitaria

e se assumirmos que a densidade de protefna e igual aa recfproco de seu volume



espedfico parcial vp e ill e a fra<;ao do peso correspondente a agua ligada a protefna,

dada por:

Mp = NV(Dc- Ds)
n[l- vpDs - (ill / Dw )(Ds - Dro)]

A equa<;ao acima e geral para a determina<;ao do peso molecular de cristais de

protefnas. 0 volume V pode ser determinado pelas medidas de difra<;ao, e a densidade
,..

do cristal Dc e usualmente medida em termos de um gradiente de densidade calibrada

(1.10 a 1.30g/cm\ 0 volume espedfico parcial da protefna vp, e facilmente estimado

de sua composigao de aminoacidos (0.74cm3/g) . 0 peso molecular de um polipepitfdeo

e disponfvel e este dividido por Mp, e aproximadamente 0 numero de polipeptfdeos por

unidade assimetrica. 0 numero real e aquele que se encontra 0 mais perto possfvel de

um numero inteiro. Este valor inteiro e entao substitufdo de volta para se obter a

estimativa de peso molecular da proteina.

Nos casos em que a densidade do solvente livre ou supernadante e proximo do da

agua, a equagao acima se reduz a:

Mp = NV(Dc - Ds)
n[l - vpDw]
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Cristais de proteinas contem canais de solvente que normalmente correspondem

de 40 a 60% do volume do crista!. Esta alta porcentagem de solvente dos cristais faz

com que seja dificil 0 seu manuseio, ja que a remo~o do solvente os desestabiliza. E

importante que durante a prepara~o dos cristais, estes estejam sempre em contato

com 0 Iiquido mae.

Nao existe uma regra basica a se seguir para a montagem dos cristais, cada

cristal6grafo segue seu pr6prio procedimento, 0 qual pode variar de cristaI para cristaI

de acordo com suas caracteristicas.

Usualmente 0 cristaI submetido a coleta e transferido para um fino capilar de

borosilicato (0.5 a 1.0 mm de diametro, 0.01mm de esperssura de parede), alimentados

com 0 Iiquido mae, soluyao em que 0 cristal cresceu. (Fgura C-1) e montados sobre

uma cabeya goniometrica (Figura C-2) de forma a permitir graus de liberdade,

angulares e rotacionais para 0 alinhamento do cristaI frente aos raios -x. Esta e

colocada entre 0 colimador do gerador de raios-X e 0 detetor. Inicia-se entao a coleta

de dados.



~ Iiquido mae

<j I. I a 1
Cera para vedar as
extremidadesLen'lal



sincrotron, este tempo pode ser reduzido para 1 ou dois minutos. Este a um dos

exemplos que mostra a importancia da radiac;ao sfncrotron (Margaritondo, 1995;

Helliwell et al., 1986) em cristalografia de proteinas, permitindo a analise de cristais com

grande sensibilidade aos raios-X.

Um largo angulo de rotac;aoaumenta 0 valor do rufdo ("background") da imagem,

degradando a precisao com que reflex6es fracas podem ser medidas, e alam disso

pode levar a um grande numero de reflex6es superpostas; mas por outro lade 0

intervalo de oscilac;ao deve ser largo 0 suficiShte para conter um numero razoavel

numero de pontos de difrac;ao completos ("full reflections") capazes de estabelecer a

periodicidade do padrao de difrac;ao. Usualmente 2° a 0 valor escolhido para 0 angulo

de oscilac;ao.

Os dados coletados, um conjunto de imagens contendo os pontos de difrac;ao,sac

entao levados ao proeessamento dos dados, que pode ser sumarizado em tn3s

principais passos:

./ Determinac;aoda orientac;aodo cristal e parametros de eela;

./ Indexac;aodas imagens e gerac;aodas listas de reflex6es com hkll 0(1);

./ Escalonamento dos filmes e promediac;aodos dados observados

Inicialmente a estimado 0 valor para a radiac;ao de fundo, que a usado

subsequentemente para a localizac;ao das reflex6es. Os pontos de difrac;ao sac

identificados como uma sarie de pixels acima de um valor Iimiar (definido como um

numero de sigmas acima da radiac;aode fundo) adjacentes um ao outro, ou dentro de

uma distancia predefinida. Pontos de difrac;ao,que diferem significantemente do valor

madio, sac rejeitados.

A orientac;aodo cristal, parametros de rede e rede de Bravais sac determinados por

uma unica imagem de oscilac;ao (programa DENZO, Otwinowski, 1993a,b;; programa
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MOSFLM, Leslie et aI, 1986) ou duas imagens do tipo "still" (programa PROCESS,

RIGAKU CORPORATION).

A partir da orientar;ao e entao possivel a indexar;ao dos pontos de difrar;ao ao longo

de todas as imagens.

A estimativa dos parametros de cela a partir de uma (mica imagem pode levar a

muitos erros devido a correlar;ao intrinseca entre parametros de rede e parametros do

detetor. Para isto e feito 0 p6s-refinamento ao longo de todas as imagens, onde um

valor mais acurado para os varios parametros sac obtidos.

o escalonamento e promedia~ao dos dados tem como objetivo reduzir os dados

coletados, provenientes de um ou varios cristais. E quando as reflex6es equivalentes

por simetria sac promediadas, gerando um unico conjunto de dados contendo somente

reflex6es independentes e um erro associado a cada medida, conjunto este utilizado

para a determina~ao da estrutura.

Experimentos em cristalografia sac caracterizados por uma serie de problemas com

o cristal, 0 detetor ou com 0 procedimento de redur;ao dos dados. Cristais

macromoleculares sac frequentemente imperfeitos. Eles sofrem danos por radiar;ao ,

podem ser microscopicamente desordenados ou exibirem uma das muitas especies de

disordem macrosc6pica, incluindo gemina~ao, trinca e alta mosaicidade. Os detetores

podem ser posicionados muito longe ou muito perto do cristal, e podem estar

desalinhados. A fonte de radia~ao pode ser nao uniforme, incorretamente focada e nao

monocromatica.

Os fatores acima descritos sao responsaveis pelos erros experimentais. Muitas

vezes varios cristais sac necessarios para otimizar estes fatores e permitir que um

conjunto de dados razoavel seja obtido para posterior determina~ao da estrutura.
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SUBSTITUICAO MOLECULAR

o prindpio basico do metodo da substituic;ao molecular e a comparac;ao entre

as func;oes de Patterson da molecula modele e da proteina em estudo representada

pela serie de Fourier truncada:

P(f)= ~4:IF(hf exp[-2nih.r]
h

onde h representa 0 conjunto de vetores redprocos, no caso da molecula em estudo

aqueles disponiveis experimentalmente.

A func;ao de rotac;ao e definida como:

R(a,t3,y)= fp(1\n,Pr(2)(rr)du [0-2]
u

onde U corresponde ao volume ocupado pela molecula modelo, considerada

esferica por conveniencia, p(l)(f) a func;ao de Patterson calculada para a molecula

em estudo a partir dos dados experimentais e pr(2)(rr) a func;ao de Patterson para a

molecula modele ja rotacionada. Se a func;ao R acima e calculada a mesma func;ao

de Patterson e chamada func;ao de auto-rotac;ao au quando para func;oes

correspondentes a moleculas provenientes de diferentes arranjos cristalinos, func;ao

de rotac;ao cruzada.

A func;ao R depende dos angulos de rotac;ao e tera um valor maximo para a

melhor superposic;ao entre do is mapas de Patterson.

Para fins de atimizac;ao computacional a func;aa de rotac;ao pode ser escrita

segundo 0 formalismo de Crowther (Crowther, 1972) onde as func;oes de Patterson

sac expandidas em termos dos esfericos harmonicos. E natural expandir as func;oes
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de Patterson P(r) em termos dos esfericos harmonicos, desde que eles sac a base

padrao das representa~oes irredutiveis do grupo de rota~o.

Assim a fun~ao de Patterson como expansao em harmonicos esfericos sac da

forma:
00 I

P(r) = L LClm (r)Y1m(f)
I=Om=-1

onde :r = If I e r = !.
r

As fun~oes radiais elm sac determinadas pela rela~o:

C1m(r)= jP(f)y1:n(f)df
cr

onde cr e uma superficie esferica de raio r.

Utilizando as propriedades dos esfericos harmonicos (Landau & Lifschitz,

1972) uma rota~o T($) aplicada a Ylm e dada por:

I
T($)Y1m,= LYlmD~m'($)

m=-J

onde D1($) e um conjunto ortogonal de matrizes associado a rota~o $=$ (cx,P,Y) .

e a fun~o de Patterson P(f):

oc; I
[T($)p(2)](f)= L LCf~(r)Ylm(f)D~m'($) [0-6]

I=Om,m'=-1

00 I
R = L L D~m'( $)C~m,(p(1)p(2)

I=Om,m'=-l

A escolha deste formalismo e util para 0 timiza~ao do tempo computacional, ja que

os coeficientes C~m' ,calculados por integra~o numerica, dependem das intensidades do
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cristal e do modelo, e sobre a defini9ao do dominio esferico, mas nao das variaveis

angulares. Alem disso permitem a escolha para os valores de £ com base f1sica. Por

exemplo 0 termo £=0 pode ser omitido nao somente porque ele simplesmente

adiciona uma contribui9ao constante a fun980 de rota9ao, mas porque ele representa

a contribui9ao dos picos de origem de p(1)Cf) e p(2)(f). Na verdade de acordo com

(0-8), c~tJ(r) e a media esferica de P(t) a distancia r, tal que 0 pica da origem que e

normal mente esferico, sera corretamente descrito pela fun9ao radial.

Se assumirmos que a fun9ao de Patterson e grosseiramente elipsoidal e

considerarmos que Y1m sao intimamente relacionados aos polinomios de grau £ em x,

y e z, os termos com £=2 dominarao a expansao da fun9ao de Patterson em

esfericos harmonicos. Se estivermos olhando para uma estrutura de forma aleat6ria,

tais termos devem ser omitidos.

A analise da amissae dos pequenos valores para £ (Navaza, 1987) e

equivalente, a omitir dados de baixa resolu980 no calculo das fun90es de Patterson.

A fun980 de rota9ao (RF) e dada por tres rota90es angulares no espa90 3-0.0

sistema usual utiliza os angulos de Euler porque desta forma a simetria da fun9ao de

rota9ao aparece claramente, como veremos A conven9ao adotada por (Machin,

1985) considera uma rota980 de ex em tome do eixo Z, seguida de uma rota9ao por

um angulo 13 em tome do novo eixo y e finalmente uma rota9ao de y em tome do

novo eixo Z (Figura 0-1)
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Procurando por simetria nao cristalografica na unidadeassimetrica (funyao de

auto-rotayao) a rotac;ao (0,0,0) resulta no mais alto valor para R, porque

smplesmente superpoe um mapa sobre ele proprio. Uma caracteristica especial

ocorre na seyao /3=0. A s rotac;oes com 0 mesmo a e y sao identicas e todas as

rotac;oes a+y sao iguais. 0 mesmo e verdade para /3=180°, onde rotac;Oes (a-y) sao

equivalentes. Efeitos equivalentes podem ser obtidos para diferentes combinac;oes

das tres coordenadas angulares, denominada simetria na func;ao de rotayao.

Quando se procura por simetria nao cristalografica e conveniente trabalhar

com rotac;ao polar esferica (Figura 0-2). 0) e ~ determina a posic;ao do eixo de

rotac;ao e X a rotac;ao ao longo deste eixo. A vantagem deste sistema deriva do fato

que rotac;oes X =180° e 120° sao muito comuns e a procura pode ser restrita a um

valor fixo de X .

Para a soluc;ao final do metodo de substituic;ao molecular a translac;ao e agora

requerida para superpor 0 modelo, uma molecula ou uma subunidade, previa mente

orientada, sobre a estrutura em estudo. Isto e feito atraves do calculo da funyao de

translac;ao.



A fun9Bo de translac;ao e definida como a superposi9Bo das func;6es de

Patterson observadas e calculadas para uma dada orienta9Bo do modele (Crowther

& Blow, 1967):

Tet) = f Pl,2Cf, t) x P(f)dr
v

onde P1,2 e a fun9Bo de Patterson cruzada da estrutura modelo no qual duas

molE3culasestao relacionadas pela simetria cristalografica

Quando 0 vetor t for igual ao real vetor intermolecular to a fun9BO T(t) alcanc;a

seu valor maximo, porque a func;ao de Patterson calculada P1,2 ajusta corretamente

na fun9BO de Patterson observada P.

Considerando M a molecula modelo, a fun9Bo de Patterson cruzada P1,2 pode

ser escrita em termos da simetria que as relaciona (Drenth, 1994).

P1,2 (r,t) = I FM (h). FM(-h[CD exp[-2nih . t]exp[2nih· r]
h

onde [C] e a rotac;ao cristalografica entre as moleculas M1 e M2 e t e 0 seu vetor

intermolecular.

T(t)= fFM(h)'F~(h[CDexp[-2nih.t]exp[2nih.r]x IIFobs(pf exp[2nip·r}:ir [0-11]
v P

- -a integral acima se anula ao menos que h - P = 0 ou h = P .
A func;ao de translac;ao adota sua forma final como:

_ I - ,2 - * - - _
I( t) = I IFobs(h)1 FM (h)· FM (h[C) exp[2nih . t]

h ' .
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Os picos encontrados pela func;ao de translac;ao sac avaliados por meio do

coeficiente de correlac;ao,Cc:

Cc = 2: mii~IF~bSI~IFii(a,~, y, x, y, z)! x{[2: mii (~IF~bSI)2]x[2: mii[~IFii(a,~, y, x, y, z)lf} [0-13]
h h h

onde LlIFhl corresponde a IFhl- (!Fkl)k e fih, a multiplicidade da reflexao h, que e

introduzida para restringir a soma a unidade assimetrica (incluindo a simetria de

Friedel).



APENDICE£

SUBSTITUICAO ISOMORFICA

o metoda da substitui980 isom6rfica e uma importante tecnica quando da
"

analise de estruturas cristalinas de macromoleculas biol6gicas. Atraves dele e possivel

estimar urn conjunto inical de fases (<Xp) para os fatores de estrutura.

o metoda pede ser sumarizado em 5 principais etapas:

../ Prepara980 de derivados isom6rficos

../ Coleta e processamento dos dados para a proteina nativa e derivados

../ Determina980 da posi980 dos atomos pesados

../ Estimativa do conjunto de fases cxp

../ Calculo do mapa de densidade eletronica

o primeiro passe e a obten980 dos derivados isom6rficos. Derivados sac

cham ados os crista is da proteina em estudo no qual houve a inser980 de atomos

pesados, e isom6rficos porque esta inser980 nao deve alterar a estrutura cristalina

original. Os derivados podem ser obtidos de duas diferentes formas:

1) Pela substitui980 de atomos ligados covalentemente a protelna.

* Em metioninas: Enxofre (S) por Selenio (Se);

* Em tirosinas: Hidroxilas (-OH) por lodo (I);

2) Por sUbstitui980 de moleculas de solvente (nao estruturadas) ou Ions metalicos por

atomos pesados.

* Em sulfidrilas Iivres: Solvente por Mercurio(Hg ++);
*Z++ C++H++n por d,g ;

* Ca++ por Lantanldeos;

* Inibidores, Ativadores e substratos por analogos pesados.

IFSC-USP ;;; \~H ';/ 1G i) r:;
I" 1.'"1'

i","" ','" C f.\ 1
". :J
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A coleta de dados deve ser feita para 0 cristal da protefna nativa e para os

cristais derivados. A varia9Bo nas intensidades deve ser devida unicamente aos atomos

pesados. Experimentalmente isto nao e bem verdade; usualmente derivados tendem a

se mostrar mais sensfveis aos raios-X e sua capacidade de difratar diminui bastante.

Esta varia9Bo pede ser minimizada atraves do calculo do fator de escala durante a

promedia9Bo dos dados.

Considerando a obten9Bo de um derivado isomorfo pode-se afirmar que:

FPH = Fp + FH [E-1]

onde FpH corresponde aos fatores de estrutura devido aos derivados, Fp a protefna

nativa e FH somente a contribui9Bo do atomo pesado, graficamente ilustrado na Figura E-

1.

Figura E-1 Relacao entre os fatores de estrututra Fp, Fh e Fph

A partir da figura acima, usando a lei dos cossenos, pede-se definir uma

expressao para O:p.

_ + _1(IFPHI2 - IFpI2 - IFHI2)
ap - aH COS 2IFpl.IFHI

Esta equa9Bo mostra que devido a ambiguidade do arco cosseno, existem dois

possfveis valores para O:p (Figura E-2) que nao podem ser distinguidos com um unico

derivado isomorfo. Somente quando os vetores Fp e FH sac colineares. nao existe tal

ambiguidade na determina9Bo de O:p.



Geralmente as posi¢es dos atomos pesados nao sac conhecidas e portanto, 0

vetor FH nao pode ser calculado. Porem, as amplitudes IFpl e IFPHI(obtidas da coleta de

dados), podem ser utilizadas para se fazer uma estimativa de IFHI.

Da Figura E-1, pode-se obter a seguinte expressao:

1- - I 1- I ( ) 2 1- I 2 [(ap - aPH)]FpH - Fp = FH cos apH - aH - . Fp .sen --2--

Se FHe pequeno comparado com Fp e FpH,0 termo seno sera muito pequeno e

IFpH - Fpl=IFHlcos(aPH-aH) [E-4]

Quando Fp e FHsao colinerares, obtemos:

IFpH - Fpl=IFHI

Esta primeira estimativa de IFHI pode ser utilizada para determinarmos as

posi¢es dos atomos pesados, atraves do calculo da func;ao de Patterson. Esta fornece

um mapa de vetores interatomicos de onde e possivel se estimar as posi¢es atomicas

para estes atomos.

Com as posi<;oes atomicas, podemos calcular FH ( modulo e fase) e utilizar a

expressao [E-2] para determinarmos as fases exp. Porem, existe uma ambiguidade neste

valor e so podemos contornar este problema com dados de mais de um derivado

isomorfo.



Como ja foi citado, quando Fp, FHe FpHsac colineares, nao existe ambiguidade na fase

exp. Este e 0 caso das estruturas cristalinas centrossimetricas quando as fases sac 0 OU

n. Proteinas sempre se cristalizam em estruturas nao centrossimetricas, ja que s6

existem aminoacidos do tipo L, quirais espedficos. Contudo, em certos grupos espaciais,

as estruturas aparecerao centrossimetricas quando projetadas em uma direc;ao especial

(ao longo de eixos de ordem par). Estas zonas (pianos) sac chamadas centricas. Assim

Fp, FHe FpHserao colineares e as fases poderao ser determinadas.

Proteinas que cristalizam em grupos espaciais com projec;oes centrossimetricas,

oferecem muitas vantagens para a utilizac;ao do metoda de substituic;ao isom6rfica. As

fases para estas proje<;6es podem ser facilmente determinadas e resumidas da seguinte

forma:

Se FpH> Fp s(Fp) = s(FH), onde s indica 0 sinal para 0 fator de estrutura.

Se FpH< Fp s(Fp) = -S(FH)

Se FpH == Fp nenhuma informacao pode ser obtida

Se Fp e muito pequeno e FHmuito grande, existe a possibilidade de uma superposic;ao e

neste caso s(Fp) = -s(FH).

A completa determinac;ao das fases para as zonas centricas nao fomecem a

estrutura tridimensional de uma proteina, mas e muito usado na avaliac;ao inicial dos

derivados de atomos pesados e determinac;ao de suas posi<;6es.

Em geral, 0 problema da ambiguidade da fase no metoda da substituic;ao

isomorfa simples pode ser resolvido usando no minimo dois derivados. A substituic;ao

isom6rfica com dois derivados e esquematizada na Figura E-3. Nada mais e que a

superposic;ao de duas construc;oes de Harker para os dois derivados, onde FH1e FH2sac

os fatores de estrutura dos diferentes atomos pesados.

Embora para muitas reflexoes dois derivados possam fomecer uma estimativa

para exp, a inclusao de mais derivados algumas vezes e imprescindivel, ja que os valores

usados para FPH,Fp, FH e CXH.devido aos erros, nao sac univocamente determinados.

Consequentemente os circulos nao mais se interceptarao em um unico ponto, mas sim,
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em um intervale que dependera da largura des erres. Este fate pode ser minimizade com

a constru~e de diagrama de Harker para varies derivades isemerfes.



DISPERSAO ANQMALA A MOLTIPLOS COMPRIMENTOS DE ONDA

Quando os eletrons se encontram nas camadas mais internas do atomo, 0

espalhamento devido a eles nao pode mais ser descrito em termos do espalhamento

de Thompson, espalhamento para um eletron livre, devido a sua forc;a de interac;ao

com 0 nucleo Um tratamento rigoroso para este problema pode ser dado pela

mecanica quantica envolvendo func;6es de onda at6micas, mas se utilizando da

similaridade formal entre mecanica classica e mecanica quantica para 0

espalhamento, este pode ser descrito do ponto de vista c1assico.

Podemos descrever 0 sistema eletron-nucleo como um oscilador amortecido

forc;ado cuja expressao para a forc;a e dad a por:

d2x dx? .
-2 +g-+coo = EOiexp(lcot)
dt dt

onde co/2n e a frequencia da radiac;ao incidente, COo a frequencia natural de oscilac;ao

deste oscilador, e gdxldt expressa a forc;a restauradora proporcional a velocidade. A

soluc;ao para 0 estado estacionario da equac;ao acima e :

x _ eEOi / m
a -? ?

co0 - co- + Ig(O



ZeXO Ze2 1
X = =

E Oi m ro~ - ro2 + igro

para a caso de uma colecao de Z dipolos nao acoplados. Notamos que X e uma

fun980 complexa da frequencia da radiac;ao incidente. 0 campo eletrico produzido

pelo dipolo a uma distancia r »Xo tem uma amplitude que e ro2/(rc2) vezes seu

dipolo eletrico, tal que

E - E (. t) _ ro2ex(t) _ ro2e2 E. exp(irot)
d - 0 exp lro - --- - -- 01 -----

rc2 mrc2 ro5 - ro2 + igro

_e2 _e2
Ed = (Ed hh = --2 EOi exp(irot) = --2 EOiexp[~rot + n)) [F-7]

mrc mrc

que leva a equac;ao sugerida par Thomson [1-1] onde n e a diferenc;a de fase entre a

radiac;ao incidente e a radiac;ao espalhada.

Desde que 9 « ro, quando ro » roo , a expressao para a campo Ed se

comporta de maneira muito semelhante a um eletron livre. Neste caso, entao

quando ro » roo podemos tratar a problema em termos do espalhamento de

Thomson para um eletron livre.

A quantidade fe, a fator de espalhamento at6mico, e usada para descrever a

eficiencia do espalhamento de um dado atomo em uma dada direc;ao. E definido

como a razao das amplitudes:



o termo imaginario , f' e sempre positivo, enquanto que 0 termo real f e

negativo quando co < COoe positivo quando co>coo. Do ponto de vista da mecanica

quantica, COoequivale a frequencia de um faton com energia suficiente para ejetar 0

eletron de um atomo, que corresponde ao comprimento de onda Ao=2rrc/coo

equivalente a borda de absorgao (Figura F-1).

As duas correg6es f e f' podem ser

consideradas independentes do angulo

de espalhamento ja que os eletrons

responsaveis por estes efeitos estao

confinados a um volume muito

pequeno perto do nucleo. Assim desde

que f' e praticamente independente do

angulo de espalhamento, os efeitos

anomalos sac mais proeminentes a

angulos maiores, isto e, a alta

resolug8o.

Figura F-1 Exemplo de correc;oes ao fator
de espalhamento devido ao espalhamento
anomalo ( curvas A e B). C corresponde a
um oscilador harmonico simples.

Se radiagao sfncrotron e usada, seu intense espectro continuo pode ser

escolhido com alta precisao no sentido de maximizar 0 efeito an6malo.

No caso de um crista I nao-centrosimetrico contendo N atomos sendo P

espalhadores anomalos e Q=N-P espalhadores normais, as relag6es para os fatores

de estrutura sac:



I II I "

F- = Fa + Fp- + iFp- = F - + iFp-

onde + e - indicam os fatores de estrutura F calculados para os vetores recfprocos

H=(h,k.l) e -H= (-h,-k,-I).

Esquematizando as relac;6es [F-10a] e [F-10b] no diagrama de Argand (Figura F-2)

podemos notar que 0 par de Friedel F+ e Fagora nao sac mais iguais e a diferen~

" ,
onde <P= <I> p - <I> p' e a diferen9a entre as fases de F'p e F"p.

Em geral, como podemos ver, IFH!*jF_Hi e a lei de Friedel nao e mais satisfeira na

presen9a da dispersao anomala. Mas existem casos especiais onde a Lei de Friedel e

satisfeita, como e 0 caso de estruturas centrosimetricas, quando a reflexao e

centrosimetrica mesmo a estrutura sendo nao-centrosimetrica, ou se 0 cristal e constituido

de somente um elemento quimico que e 0 espalhador anomalo.

o espalhamento anomalo pode ser desprezado para atomos leves, tais como: carbono,

oxigemio, nitrogenio e hidrogenio, que sac componentes basicos de uma proteina, mas

pode ser bastante util quando ha atomos pesados ligados a proteina como veremos a

seguir.

A condi9ao basica para utiliza9ao do metoda MAD e que os comprimentos de onda, /., da

radia9ao incidente devem ser cuidadosamente escolhidos a fim de maximizar a rela9ao

[F12], isto e. a intensidade entre os pares de Bijvoet e tambem a intensidade da difra9ao a

comprimentos de onda ). selecionados.



Figura F-2. Diagrama de Argand mostrando as difrentes contribuiCfoes para os fatores de estrutura
dos espalhadores anomalos P, normais Q e suas respectivas fases.

f' - . f" - _
-·F +l-·F =afO P fo P

~PQ e 0 angulo de fase de FpQ, ~P do vetor Fp, e ~a do vetor a (Figura F-2) e

f' f" f'(-cos8 +-sen8 )cos8 =-
fo fo . fo

f' f" . f"(- cos8 + - sen8 )sen8= -
fo fo fo

nos podemos reescrever a expressao [F-15] como:



a,~ e y sac func;6es de A e pode ser derivadas do coeficiente de absorc;ao atomico. Os

valores de IFI 2 sac diferentes para os pares de Friedel, mas podem ser determinados

experimentalmente. As quantidades desconhecidas sac IFPQI,IFp[ e ($PQ - $p), todas

as tres independentes de A e iguais para os pares de Friedel, exceto pelo sinal de

($ PQ - $ P ). Assim, um conjunto de dados para um valor de I_ fornece duas equac;6es

para estes tres valores, e em principio medidas a 2 comprimentos de onda, A, diferentes

seriam suficientes para encontrar IFpQ I,IFp I e ($ PQ - $ p) para cada reflexao. Para se

calcular 0 mapa de dnsidade eletronica da proteina $PQe necessario, este pode ser

obtido resolvendo a estrutura para os espalhadores anomalos , ($ P ) , atraves de um mapa

de Patterson com coeficientes IFp 1
2. Conhecendo-se (~PQ - ~P ) e ($ P ) e possivel entao

se obter as fases ($ PQ) da estrutura.

Desde que nenhuma informac;ao anomala e tomada em considerac;ao para 0 calculo

dos $ p, a estrutura real e a enantiomorfa e obtida. Para solucionar este problema e

necessario entao calcular $ P para ambas as estruturas 0 que nos leva a dois conjuntos de

valores para ($ PQ) e dois mapas de densidade para proteina, sendo que 0 melhor deles

deve ser escolhido, sendo compativel com a mao correta para os aminoacidos e

elementos de estrutura secundaria.
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o refinamento cristalografico das macromoleculas pode ser visto como um

problema de otimizac;ao nao linear que consiste na minimizac;ao de uma func;ao de energia

hibrida dada por:

Etotal = Eemp + O)Ex-ray

onde Eemp compreende 0 termo de energia que leva em considerac;ao informac;ao

empirica e e dada por:

n p p p p
Eemp = I [O)bondEbond + O)angEang + O)diheEdihe + O)imprEimpr +

p=l [G-2]
P p P P P

O)HbondEHbond + O)vdwEvdw + O)elecEelec + O)pvdwEpvdw + O)peleEpele

Ebond descreve a energia de liga~ao covalente, Eangl a energia de Iiga~ao angular, Eimpr e

Edihe os termos de energia envolvendo angulos diedricos, quiralidade ou planaridade. Os 5

termos restantes sac os termos de energia relacionados a pares de atomos nao ligados.

Ehbond a pontes de hidrogenio, Evdw a energia de van der walls e Ee1ec a energia eletrostatica

entre pares de atom os nao relacionados por simetria, enquanto Epvdw e Epe1e as intera~6es

de van der Walls e eletrostatica devido a simetria nao cristalografica. Os pesos O)P

utilizados sao os recomendados no proprio sistema de programas de refinamento X-PLOR

e que foram otimizados em uma serie de experimentos-testes de refinamento.

o termo Ex-ray da expressao [G-1] tipicamente consiste de um residuo

cristalografico dado par:



R'= L (IFobs(h)l- klFcalc (h)I)2 [G-3]
ii

Fobs e Fcalc correspondem aos fatores de estrutura observados

e calculados para a reflex80 h=h,k,I, funyao dos parametros atomicos posicionais e de

vibrayao termica.

o termo 0) na expressao [G-1] eo peso que relaciona os dois termos de energia. 0

calculo de 0) e feito a cada novo cicio de refinamento atraves de uma dinamica nlipidasem

introduzir 0 termo Ex-raye entao compara a norma do gradiente de Eemp com a norma do

gradiente de Ex-ray.

o metodo minimiza seis parametros de Iiberdade rotacional (cx,f3,y) e translacional

(x,y,z) para cada grupo de atomos especificado, isto e, grupos de atomos sac tratados

como corpos rlgidos e a energia total E totaldo corpo e minimizada. Os seis parametros

rotacionais sac os tras angulos de Euler 81, 82, 83 para uma rotayao em tome dos centros

geometricos do grupo rlgido e os tras translacionais sao x, y e z, do centro de gravidade

de cada corpo rlgido molecular.

Refinamento cristalografico por anelamento simulado - Protocolo de lento

resfriamento~

Para macromoleculas, minimizayao por gradiente descendente falhara a menos que

o modelo esteja muito proximo do ideal. Uma melhor convergancia e obtida se ao inves de

restringir a procura na dire<;ao de urn gradiente de energia negativo, a otimizayao e

permitida tambem na direyao do gradiente positivo. Este processo e denominado

anelamento simulado (Kirk-patrick et aI, 1983).

A ideia basica do anelamento simulado usando dinamica molecular e aumentar a

temperatura do sistema tal que os atomos possam ultrapassar barreiras de energia

potencial, na busca de urn mlnimo global.

A simulayao de dinamica molecular envolve a solu<;aode simultaneas equa¢es

classicas de movimento para todos os atomos i de uma macromolecula, onde as for<;as

sac derivadas da energia portencial total, Etotal.



onde as quantidades rj e mj sac as coordenadas e massas do atomo I respectivamente.

Segundo 0 protocolo de resfriamento lento, a temperatura simulada inicial do

sistema e reduzida em varios passos em um determinado espac;o de tempo. 0 sucesso do

anelamento simulado depende criticamente das escolhas dos parametros, como

temperatura e os pesos das varias componentes de Etotal.

E importante salientar que a temperatura do sistema nao e uma temperatura flSica,

mas sim um parametro de controle que determina se 0 sistema pode escapar de certo

mlnimo local. Altas temperaturas sac introduzidas, se as barreiras entre mlnimos locais

sac largas.

Usual mente a qualidade de uma estrutura cristalografica e dada em termos do

Rfactor dado por:

IIFobs(h)l- kIFca1c(h)1
R - hfactor - --I-IF

o
-
b
-
S

(-h-)!--

ii

o valor Rfactor pode ser arbitrariamente pequeno pelo aumento do numero de

parametros do modele e subsequente refinamento contra R', 0 residual cristalografico,

dado por [G-3], isto e, os dados de difrac;ao podem ser superajustados sem que nenhuma

informac;ao fisicamente razoavel sobre 0 modelo seja obtida.

Os dados de difraC;ao sac reduntantes de tal forma que uma pequena porc;ao dos

dados de difrac;ao (5 a 10%) podem ser obtidos sem afetar seriamente 0 resultado. Em

analogia ao conceito estatfstico de validaC;ao cruzada foi proposta a partiC;aodas reflex6es

observadas em um conjunto teste T e um conjunto de trabalho A.

o valor:

I I!Fobs(h, k, 1)1- klFcalc(h, k, 1)1
1

R~ee = _(h,_k_,I_)E_T _

I !Fobs(h, k, I)
(h,k,I)ET



e definido como Rfree,calculado sobre 0 conjunto de refJexoes T. T e omitido no processo

de modelagem e 0 residual cristalografico e calculado sobre 0 conjunto de refJexoes A. Se

Rfreedecresce durante 0 refinamento e uma indicativa que 0 conteudo de intormac;ao e a

acuracidade da tase do modelo aumenta durante 0 refinamento. 0 tator Rfreepode ser

usado para evitar uma superestimativa dos dados de ditrac;ao.

Feito atraves de minimizac;ao da tunc;ao energia total pela tecnica do gradiente

conjugado.

Feito usual mente para 0 caso isotr6pico, envolve uma minimizac;ao por gradiente

conjugado usando Ex-ray como tunc;ao de minimizac;ao. Este caso, a variavel e

simplesmente 0 tator de temperatura B-factor e Fcalc utilizado no calculo do termo

cristalografico da energia total, Erxraye reescrito como:



APtNDlICEH

REF£RENcIAS

[apendices (A-G]

Azaroff, L.v., Kaplow, R., Kato, N., Weiss, R.J., Wilson, AJ.C., Young, R. A X-ray

diffraction, McGraw-Hili, Inc.(1974)



Crowther, RA. The Molecular Replacemet Method, pp-173-178; Rossmann, M.G., ed

Gordon & Breach, New York, 1972

Cullity, B.D. Elements of X-ray Diffraction, Addison-Wesley Publishing Company,

INC. (1959).

Drenth, J. Principles of protein X-ray Crystallography, Springer-Verlag New York.

(1994).

Ducruix, A. & Giege R, Cristalization of Nucleic Acids and Proteins , Oxford

University Press, New York, 1992.

Giacovazzo,C., Monaco H.L., Viterbo, D., Scordari, F., Gilli, G., Zanotti, G., Catti, M.,

Fundamentals of Crystallography, Oxford University Press, Great Britain, 1995.

Helliwell, J. R, Papiz, M.Z., Glover, I.D., Habash, J., Thompson, A. W., P.R, Morre,

Harris, N., Croft, D. & Pantos, E. (1986) Nuc. Inst. and Meth. Phys. Res. A246, 617-

623.



James, R.W. The optical principles of the Diffraction of X-rays. London, G. Bell and

Sons LTD (1967).

Ramachandran, G. N. Advanced Methods of Crystallography Academic Press

(1964).



Reitz, J. R. , Milford F.J., Christy, R.W. Fundamentos da teoria eletromagnetica.

Editora Campus Ltda (1982).

Voet D. & Voet J.G. Biochemistry, John Wiley & Sons, INC. 2nd ed. (1995).




