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Capítulo I- Introdução

1- A descoberta de novos fármacos

Historicamente, a descoberta de fármacos passou por várias etapas, sendo
inicialmente ao acaso (por exemplo, a descoberta de benzodiazepínicos, penicilina,
etc.). Num segundo momento, utilizou-se a busca aleatória (screening) de
substâncias previamente sintetizadas na busca de compostos que apresentassem
atividade biológica. Por essa razão, coleções de compostos foram testadas
indiscriminadamente a fim de se verificar suas propriedades anti-tumorais,
antiinflamatótias, etc. [Silverman, 1992].
Evidentemente, a busca aleatória de moléculas não apresenta um custo
benefício adequado à indústria farmacêutica.
Posteriormente, o avanço da bioquímica e biologia molecular possibilitou o
acúmulo de conhecimento sobre a fisiopatologia das doenças, tornando possível o
planejamento de moléculas bioativas com base no mecanismo de ação
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farmacológico das mesmas. De acordo com essa nova estratégia, denominada
“planejamento racional de fármacos”, o estudo do reconhecimento molecular em
sistemas biológicos assume grande importância, pois ele constitui a base para a
seletividade e afinidade dessas moléculas pelos seus receptores.
O reconhecimento do ligante pela macromolécula pode ser estimado
qualitativamente pelas interações iônicas, de Van der Walls, hidrofóbicas, ligações
de hidrogênio e ligações covalentes existentes entre eles. Além disso, os diversos
fatores estereoquímicos que possam garantir, ou favorecer, a conformação ativa do
ligante devem ser levados em consideração [Barreiro - 2000].
O planejamento racional de fármacos com base na estrutura do receptor
merece citação à parte. Essa metodologia baseia-se na identificação de motivos
conformacionais e estruturas comuns de receptores, tanto quanto na análise das
interações intermoleculares (macromolécula-ligante) em estruturas de cristais e cocristais de forma a proporcionar informações valiosas para o entendimento do
fenômeno de reconhecimento molecular.
Dado o grande número de informações necessárias para essa abordagem, o
planejamento racional com base na estrutura do receptor localiza-se na interface de
várias

áreas

de

conhecimento,

cristalografia/ressonância

a

magnética

saber;
nuclear

biologia
(RMN),

molecular,

bioquímica,

química

medicinal,

farmacologia, etc. e os profissionais que atuam nessa área devem ter, também,
uma formação interdisciplinar que contemple os conhecimentos necessários para o
planejamento racional com base na estrutura.
A escolha do alvo terapêutico constitui o primeiro passo no planejamento
racional de fármacos. Essa etapa envolve o processo de validação de um alvo
terapêutico, através de técnicas como deleção do gene [Harris, 2001], duplo híbrido
[Fields & Song, 1989], etc. Entre os fatores mais importantes na escolha do alvo
terapêutico, pode-se destacar: (i) exercer grande controle sobre a via metabólica
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que se deseja modular, ou no caso das parasitoses ser essencial para a
sobrevivência do parasita; (ii) ter seu mecanismo catalítico e, preferencialmente,
sua estrutura tridimensional conhecidas; (iii) poder ser modulado seletivamente.
Na etapa seguinte, um estudo detalhado das características estruturais do
alvo escolhido através de cristalografia e/ou RMN de macromoléculas é realizado e,
a partir das informações assim obtidas, planeja-se de novo novas moléculas que
possam apresentar um bom perfil de interação com o alvo escolhido.
Outra estratégia largamente empregada é a busca virtual em bancos de
dados por moléculas que apresentem as características físico-químicas e
estruturais ideais para interação com o alvo terapêutico escolhido. Essa técnica
oferece a vantagem de identificar moléculas comerciais que, após modificações
simples na sua estrutura química, podem fornecer bons compostos protótipos (lead
compound) a partir dos quais o planejamento racional de fármacos pode ser
realizado.
Após a fase inicial de identificação de compostos protótipos, a interação de
cada um desses compostos com o alvo terapêutico é estudada detalhadamente e, a
partir das informações obtidas, realizam-se modificações no composto original de
forma a aperfeiçoar sua interação com o alvo terapêutico.
O conhecimento da estrutura tridimensional de uma proteína e/ou complexo
macromolécula-ligante é importante não só na fase de descoberta dos candidatos a
novos fármacos, mas também nos estágios posteriores do ciclo de desenvolvimento
de fármacos (Figura 1), onde ocorre a otimização do composto protótipo.
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Figura 1– Esquema do ciclo de desenho racional de fármacos

Isso ocorre porque muitas vezes o composto descoberto apresenta
propriedades tóxicas, teratogênicas ou de solubilidade indesejáveis e que devem
ser modificadas no decorrer do desenvolvimento do fármaco, utilizando para isso
informações provenientes do padrão de interação do ligante com a macromolécula.
Todo esse processo é bastante demorado e pode custar até 802 milhões de
dólares [DiMasi et al., 2003]. Por essa razão, a indústria farmacêutica investe
preferencialmente em alvos terapêuticos que tenham grande probabilidade de dar
retorno financeiro superior a 1 bilhão de dólares anualmente [Knowles & Gromo,
2003] Esse ideário de mercado explica, pelo menos em parte, o pequeno interesse
da indústria farmacêutica por doenças tropicais.
Das 1061 drogas introduzidas no mercado farmacêutico entre 1975 e 1994
menos de 27 tratam especificamente de doenças tropicais [Coura & Castro, 2002].
Esses dados evidenciam uma realidade onde a descoberta de novos
fármacos contra doenças tropicais se concentra em universidades e centros de
pesquisas

governamentais/estaduais,

principalmente,

desenvolvimento.
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A baixa disponibilidade orçamentária desses centros torna indispensável a
utilização de toda e qualquer ferramenta disponível para o planejamento racional de
novas drogas contra doenças tropicais.
Diante desse cenário, o laboratório de cristalografia de macromoléculas e
biologia estrutural do Instituto de Física da USP, de São Carlos, tem voltado sua
atenção para o planejamento racional, com base na estrutura, de compostos
protótipos que possam ser úteis no desenvolvimento de fármacos antitripanosomatídeos.

2- Doença de Chagas

A doença de Chagas ou tripanossomíase americana é causada pelo
protozoário flagelado Trypanosoma cruzi (Figura 2A), que é transmitido ao
hospedeiro humano, principalmente pelo vetor hematófago conhecido como
“barbeiro” (Figura 2B). Mesmo após 95 anos de sua descoberta, a doença de
Chagas continua a representar um sério problema médico. A Organização Mundial
da Saúde estima que 200.000 pessoas sejam infectadas anualmente e que 21.000
pessoas cheguem a óbito por complicações decorrentes dessa parasitose [WHO,
2002, Moncayo, 2003]. Essas estatísticas comprovam porque, do ponto de vista
global, a doença de Chagas representava em 1998 a terceira parasitose de maior
relevância mundial [Wigzel et al., 1998].
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A

B

Figura 2- A) fotomicrografia do Trypanosoma cruzi (ID 9105071). B) Rhodnius prolixus
(vetor)

adulto

se

alimentando

na

pele

(ID

0005361).

Figuras

obtidas

em

http://www9.who.int/tropical_diseases/databases/imagelib.pl

No Brasil, a prevalência de pessoas infectadas na faixa etária de 7-14 anos,
caiu para 0,04% em 1999. Esse quadro fornece uma idéia da situação da
transmissão vetorial no Brasil e explica porque 8 dos 12 estados endêmicos para
essa parasitose foram certificados pela OMS, como livres de transmissão vetorial
em 2000 [ Moncayo, 2003]. Entretanto, deve-se ter em mente que existem vários
reservatórios silvestres do T. cruzi, o que torna a eliminação total do parasita é
impossível [Morel – 1999]. Dessa forma, o controle do inseto vetor requer ações de
saúde constantes, seja através de aplicação de inseticidas nas regiões endêmicas
ou pela contínua educação da população sob risco de contaminação. Infelizmente,
é muito comum o relaxamento dessas ações quando se atinge níveis pequenos de
transmissão vetorial – caso onde o Brasil se encontra. Outro fator a ser levado em
consideração é a crescente descentralização do sistema de saúde, que torna a
realização e continuidade das políticas de controle do vetor, por vezes, difícil [Dias
e Schofield –1999].
Apesar de todo esforço direcionado para o controle da transmissão da
doença de Chagas, pouco tem sido feito para melhorar o tratamento das pessoas já
infectadas com essa parasitose.
Atualmente o tratamento da doença de Chagas é mais sintomático do que
etiológico. Assim do ponto de vista sintomático procura-se amenizar as diversas
manifestações da doença, por exemplo; uso de diuréticos para o tratamento da
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insuficiência cardíaca congestiva. Do ponto de vista etiológico, o Nifurtimox (Lampit,
da Bayer) e Benzonidazol (Rochagan, da Roche) (Figura 3) são considerados como
fármacos indicados para o tratamento da doença de Chagas. Entretanto o
Nifurtimox não é comercializado no Brasil, Argentina, Chile e Uruguai há alguns
anos [Fairlamb, 1999]. Além disso, tanto o Benzonidazol como o Nifurtimox
apresentam sérios efeitos colaterais como: hiporexia, perda de peso, náuseas,
vômitos, alergia cutânea e neuropatia periférica [Veronesi - 1991] e tem eficácia
duvidosa, uma vez que algumas cepas estudadas apresentam susceptibilidade
diferente para esse tipo de droga [Cinque et al., 1998]. Tendo em vista esse quadro,
outros fármacos tiveram sua eficácia no combate a doença de chagas testadas.
Entre eles pode-se destacar:
Alopurinol (Figura 3) – Este composto é um análogo de hipoxantina que funciona
como um substrato alternativo para a enzima HGPRT. Sua posterior incorporação
no RNA leva a formação de nucleotídeos defeituosos e bloqueia a síntese de purino
nucleotídeos no parasita. A utilização desse fármaco na fase aguda da doença
mostrou-se ineficaz [Lauria-Pires et al., 1988], por outro lado um estudo em
pacientes crônicos apresentou um índice de cura de 44% [Apt et al., 1998]
Cetoconazol (Figura 3) – Esse composto é um derivado de imidazol antifúngico
zado como a que apresenta atividade in vitro contra a forma epimastigota do T.
cruzi, provavelmente devido ao acúmulo dos metabólitos do esterol. Estudos in vivo
demonstraram que o cetoconazol é efetivo somente na fase aguda [De Castro
1993]. Contraditoriamente, Brener e colaboradores [Brener et

al., 1993]

demonstram que essa droga é ineficaz no tratamento de pacientes na fase aguda.
Fluoconazol e itraconazol (Figura 3) – Esses compostos são derivados de azois que
interferem na síntese do ergosterol [De Castro 1993]. Estudos com pacientes na
fase crônica mostram a um índice de cura de 36,5%.
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Figura 3- Fármacos utilizadas no tratamento da doença de Chagas

Uma revisão completa da quimioterapia disponível para o tratamento da
doença de Chagas pode ser encontrada em Coura & Castro, 2002.
No que diz respeito a prevenção da doença de Chagas, apesar dos
inúmeros estudos [Muniz et al., 1946; Pizzi, 1957; Fernandes, 1970; Bua, 1991;
Araujo & Morein – 1991, Luhrs et al., 2003], não existe uma vacina eficaz contra a
doença de Chagas.
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3- Leishmaniose

Um cenário semelhante pode ser descrito para a leishmaniose. Esta
parasitose é causada por protozoários do gênero Leishmania (Figura 4A), que são
transmitidos ao homem por insetos pertencentes a uma das 30 espécies dos
gêneros Phlebotomus e Lutzomya (Figura 4B). Os principais hospedeiros de
diversas espécies de Leishmania são os mamíferos, entre eles a população
humana.

B

A

Figura 4- A) fotomicrografia de Leishmania amazonense (ID: 9106148) B) Phlebotomus
dubosci (vetor) alimentando-se na pele humana (ID: 00061069). Figuras obtidas em
http://www9.who.int/tropical_diseases/databases/imagelib.pl

De acordo com os sintomas, as leishmanioses são classificadas em quatro
grupos principais. A leishmaniose visceral, também conhecida como calazar, é a
forma mais grave e com um alto índice de mortalidade; seus sintomas são: febre
alta; perda de peso; anemia e aumento do volume do fígado e baço. As formas
cutânea, cutâneo-mucosa e cutâneo-difusa, apesar da gravidade, atacam regiões
periféricas do corpo e, mesmo não sendo fatais, na maioria dos casos, essas três
formas de leishmaniose causam inúmeras mutilações condenando as pessoas
doentes a enfrentar discriminações sociais. Além da preocupação com a
leishmaniose em si, nos últimos anos a Organização Mundial da Saúde (OMS), vem
se preocupando também com a propagação dessa doença entre pessoas que
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apresentam imunodeficiência. Segundo a OMS, tem aumentado muito os casos de
leishmaniose como co-infecção em pacientes com SIDA [Rey, 1991; WHO, 2001].
Dados recentes da OMS indicam que 350 milhões de pessoas em 88 países
estão sob risco de contaminação e 12 milhões já estão infectadas. A leishmaniose
visceral, forma mais grave da doença, está presente em 19 estados brasileiros com
1.037 municípios atingidos nas regiões: norte; nordeste; centro-oeste e sudeste. Em
todo o país, foram notificados 2570 casos em 1997 e 2040 em 1998, sendo 60%
das ocorrências na faixa etária de zero aos 4 anos [WHO, 2001].
As leishmanioses estão entre as doenças parasitárias que ainda não apresentam
tratamentos adequados. A quimioterapia para o tratamento da leishmaniose faz uso
dos antimoniais pentavalentes como o antimonato de meglumina (Glucantime)
(Figura 5) [McGreevy & Marsden - 1986]. Altas doses diárias, durante longos
períodos (até 10 dias), são necessárias em virtude da curta meia-vida (2 horas) do
composto na corrente sangüínea. Entretanto, diversas reações de toxicidade são
verificadas, podendo chegar até ao choque, à hipersensibilidade e a trombose.
Uma segunda-linha de drogas é empregada no tratamento leishmaniose visceral
(anfotericina B) -Figura 5- ou em casos de relapso. Essas formas de tratamento, por
sua vez, acarretam efeitos de toxicidade severa [McGreevy & Marsden - 1986].
Essas características indesejáveis, aliadas ao aparecimento de formas resistentes
de Leishmania [Geary - 1989], têm exacerbado a necessidade do estudo de vias
alternativas que possam permitir o desenvolvimento futuro de drogas antileishmanióticas.
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Figura 5- Fármacos utilizados no tratamento da leishmaniose

4- Alvos terapêuticos selecionados

O processo de planejamento racional de substâncias bioativas com
propriedades antiparasitárias baseia-se na investigação bioquímica comparativa
entre parasita e hospedeiro, no intuito de se descobrir atividades metabólicas
potencialmente diferentes, que possam vir a ser alvo para uma inibição seletiva e
na elucidação do modo de interação do composto com o seu alvo terapêutico.
Como muitos parasitas apresentam vias metabólicas extremamente
simplificadas, às vezes estes possuem enzimas cuja função pode ser essencial
para a sua sobrevivência, enquanto estas mesmas enzimas no hospedeiro não
são necessariamente indispensáveis.
Dois exemplos de potenciais alvos terapêuticos que se enquadram nessa
descrição são as enzimas gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase glicosomal
(gGAPDH) de T. cruzi e xantina fosforibosil transferase (XPRT) de L. major
envolvidas respectivamente na via glicolítica e de recuperação de purinonucleotídeos.

11

UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO

Introdução

Instituto de Física de São Carlos

4.1- A via glicolítica

De acordo com Opperdoes [Opperdoes – 1977; 1987], o T. cruzi apresenta
uma organela especializada, chamada glicossomo, característica da família
Trypanosomatidae, que contém nove enzimas envolvidas nas reações da via
glicolítica (Figura 6).
Esta via bioquímica é a principal fonte de energia da forma tripomastigota do T.
brucei [Clarkson & Brohn, 1976; Guerra et al., 2002] e estudos recentes mostram
que a forma axênica-amastigota do T. cruzi também é profundamente dependente
dessa via metabólica [kennedy et al., 2001, Coura & Castro, 2002].
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D-frutose-6-fosfato
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PFK
ADP
D-frutose-1,6-difosfato
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GDH
NAD +
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Figura 6- Esquema do metabolismo da glicose e glicerol no glicossoma. As enzimas são:
HK -

hexokinase;

frutose-difosfato

PGI - fosfoglicose

isomerase;

PFK - 6-fosfofruto-kinase; ALDO -

aldolase; GDH - glicerol-3-fosfato desidrogenase; GK - glicerol

kinase; TIM - triosefosfato

isomerase; GAPDH - gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase;

PGK -3-fosfoglicerato kinase.
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Dessa forma, as enzimas envolvidas na glicólise apresentam-se como potenciais
alvos para inibição seletiva. De fato, em um estudo sobre o controle do fluxo
glicolítico em tripanosomatídeos, Bakker e colaboradores enumeram as enzimas
cuja inibição levaria a uma redução significativa da glicólise no parasita(Tabela 1)
[Bakker et al.,1999; 2000].
Tabela 1- Enzimas envolvidas no controle da glicólise cuja inibição individual leva a
uma redução de 50% do fluxo glicolítico*
enzima inibida

Inibição requerida (%)

Transporte de glicose

51

HK

93

PFK

93

ALD

76

GAPDH

84

PGK

85

PYK

97

GDH

83

*os resultados foram obtidos na presença de 5mM de glicose e em condições aeróbicas. No
hospedeiro humano a concentração de glicose é elevada, o que torna a sua internalização um
fator não limitante para a regulação da via glicolítica do parasita. Por essa razão as enzimas
ALD, GDH, GAPDH e PGK podem ser consideradas como os melhores alvos para inibição da
via glicolítica [Bakker et al., 1999].

De acordo com os dados de Bakker, a enzima gGAPDH exerce grande
controle sobre o fluxo glicolítico, razão pela qual ela é explorada como alvo
terapêutico por vários grupos de pesquisa [kennedy et al., 2001; Verlinde et al.,
2001;2002; Opperdoes & Michels, 2001]. Vale ressaltar ainda que segundo um
modelo de inibição da glicólise em eritrócitos humanos, a inibição das enzimas
ALD, GAPDH e PGK em até 95% não leva a sintomas clínicos [Bakker et al., 1999].
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As implicações desses resultados no planejamento racional de fármacos são
bastante claras e explicam porque a enzima glicossomal gliceraldeido-3-fosfato
desidrogenase (gGAPDH) de T. cruzi é um bom alvo para o planejamento racional
de fármacos contra tripanosomatídeos.
Por esse motivo, essa enzima faz parte de um projeto de longa data do
laboratório de cristalografia do IFSC e dentro desse projeto ela já foi clonada,
caracterizada cineticamente e teve sua estrutura tridimensional resolvida tanto na
forma nativa [Souza et al., 1998], bem como em complexo com uma cumarina de
origem natural [Pavão et al., 2002]. Paralelamente a esses estudos, diversos
compostos de origem vegetal foram testados contra a enzima gGAPDH na busca
de novas moléculas com atividade inibitória [Tomazela et al., 2000; Vieira et. al.,
2001].
A partir das informações estruturais e cinéticas reunidas nesses estudos,
uma série de derivados cumarínicos e análogos de nucleosídeos foram planejados,
muitos dos quais foram objeto de estudo desse trabalho.
O grande desafio nesse momento é completar o ciclo de planejamento
racional de fármacos e produzir informações pertinentes que possibilitem o
desenvolvimento de inibidores mais potentes e seletivos.

4.1.2- gGAPDH

A gGAPDH é uma enzima tetramérica com subunidades de 359 resíduos e
peso molecular total de 156 kDa (Figura 7). Esta enzima participa da via glicolítica,
tanto no hospedeiro humano como no tripanossomo, catalisando a conversão do
gliceraldeído-3-fosfato em 1,3-bisfosfoglicerato, na presença do cofator NAD+
(essencial para a atividade biológica da enzima) e fosfato inorgânico (vide figura 2 a
respeito do mecanismo catalítico da enzima gGAPDH no capítulo IV).
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Figura 7- Estrutura quaternária da enzima GAPDH de T. cruzi [Souza et al., 1998].

4.2- A via de recuperação de purino-nucleotídeos

O segundo alvo terapêutico explorado nesse projeto leva em consideração
uma diferença marcante entre os parasitas protozoários, entre eles os membros do
gênero Leishmania, e os hospedeiros mamíferos no que se refere a via de síntese
de purino nucleotídeos[Tuttle e Krenitsky – 1979; Jardim et al.,1999].
Os mamíferos podem sintetizar os purino nucleotídeos a partir de duas vias;
a primeira envolve dez reações enzimáticas seqüenciais (síntese de novo), a
segunda utiliza purino-nucleotídeos pré-formados (via de recuperação).
Os protozoários parasitas, por sua vez, são auxotróficos para purinonucleotídios [Berens et al., 1995; Hassan et al., 1986], ou seja, eles não produzem
os purino-nucleotídios necessários a sua sobrevivência. Como conseqüência disso,
cada gênero de parasita desenvolveu um conjunto específico de enzimas da via de
recuperação que lhe permitem utilizar as purinas pré-formadas pelo hospedeiro.
A via de recuperação em parasitas do gênero Leishmania utiliza 3 enzimas
para a conversão das purinas e 5-fosforibosil-1-pirofosfato (PRPP) em nucleosídeo-
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5-monofosfato e pirofosfato: adenina-fosforibosiltransferase–APRT, hipoxantinaguanina-fosforibosiltransferase–HGPRT e xantina-fosforibosiltransferase –XPRT
(Figura 8).
Características únicas da via de recuperação em membros dos gêneros
Leishmania e Trypanosoma constituem a base para a susceptibilidade destes
microrganismos à análogos de purino-nucleotídios [Berens et al., 1995; Hassan et
al., 1986; Ullman & Carter - 1995; 1997] como o alopurinol (4-hidroxipirazol [3,4]
pirimidina) * .

Figura 8- Via de recuperação e interconversão, em células de Kinetoplastída. APRTadenina-fosforribosil-transferase;

HGPRT-

hipoxantina-guanina-fosforribosil-

transferase; XPRT- xantina- fosforribosil-transferase; PRPP- 5’-fosforribosil-1pirofosfato.

As reações catalisadas pelas fosforibosiltransferases (PRTases) são
independentes entre si. Por essa razão o estudo dessa via metabólica, como alvo para
o desenho racional de fármacos, depende da caracterização cinética e estrutural das
três PRTases envolvidas (APRT, HGPRT e XPRT).

*

Esse fármaco é utilizado extensivamente no tratamento de hiperuricemia (ácido úrico sangüíneo
elevado) e artrite aguda (gota) e tem sido explorado clinicamente no tratamento de leishmaniose
cutânea e da doença de Chagas [Marr & Martinez, 1992; Gallerano et al., 1990.
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As enzimas APRT e HGPRT de L. tarentolae já foram plenamente
caracterizadas pelos alunos Marcio Silva (N0 FAPESP 00/14709-1) e Paulo S.
Monzani (N0 FAPESP 98/16378-0) respectivamente.
A enzima XPRT, por sua vez, objeto de estudo desse trabalho, desperta grande
interesse para o planejamento racional de fármacos por não ter uma proteína
homóloga presente nos humanos.

5- Objetivos

O trabalho realizado faz parte de um projeto, que visa a obtenção de
moléculas

com

atividade

inibitória

promissora

contra

enzimas

alvo

de

tripanosomatídeos.
Visando contribuir para esse objetivo o trabalho foi dividido em duas partes
que foram realizadas concomitantemente.

A primeira parte do projeto concentrou-se na descoberta e otimização de
compostos com atividade inibitória da enzima gGAPDH de T. cruzi. Esse trabalho
envolveu as seguintes etapas:

•

Ensaios enzimáticos e de relação-estrutura-atividade (SAR) dos inibidores de
gGAPDH de T. cruzi identificados (capítulo II)

•

Co-cristalização e resolução da estrutura cristalográfica da enzima gGAPDH em
complexo com análogos de 1,3-bisfosfoglicerato, (Capítulo III)

•

Estudos de modelagem molecular dos inibidores identificados (Capítulo IV)

A segunda parte do projeto envolveu a clonagem, expressão, purificação e a
caracterização cinética da enzima XPRT de L. major Friedling, a fim de explorar as
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informações obtidas nesses estudos para o desenho racional de novos fármacos
contra leishmaniose humana.
Esse trabalho envolveu as seguintes etapas:
•

Clonagem do gene de xantina-fosforribosil-transferase (xprt) de L. major em
vetor de expressão apropriado.

•

Super-expressão da enzima XPRT recombinante na forma solúvel e
enzimaticamente ativa.

•

Purificação da enzima XPRT expressa em E. coli.

•

Caracterização cinética da XPRT

Esse trabalho será discutido no capítulo V
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Capítulo II – Identificação de
novos inibidores da enzima
gGAPDH de T. cruzi

1- Introdução

A natureza tem sido uma fonte inesgotável na descoberta de novos fármacos
[Hostetmann et al., 2003], entretanto a indústria farmacêutica tem dado maior
atenção a síntese combinatória como metodologia para descoberta de novos
fármacos. Essa estratégia baseia-se na criação de grandes coleções de compostos
que são testados contra alvos terapêuticos pré-definidos [Borman, 2002]. Devido ao
grande número de compostos sintetizados por essa metodologia esperava-se um
aumento substancial de produtividade, ou seja, um aumento na descoberta de
novas moléculas bioativas (new chemical entities, NCEs).
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Contrariamente ao esperado, não houve aumento significativo no número de
NCEs introduzidas no mercado farmacêutico entre 1981-2002, mas sim uma
estagnação desse número, o qual atingiu seu mínimo em 2001 [Class, 2002].
Apesar de todo esforço da indústria farmacêutica na otimização dos ensaios em
larga

escala

(highthroughput

screening,

HTS)

de

compostos

originários,

principalmente, de síntese combinatória, ainda hoje cerca de 50% dos compostos
líderes descobertos pela indústria farmacêutica são de origem natural [Newman et
al., 2003]. De uma maneira geral, das 1031 NCEs aprovadas entre 1981 e 2002,
43% são de origem sintética, entretanto se descontarmos o número de moléculas
que são análogos de produtos naturais (compostos isolados da natureza,
substratos/cofatores dos alvos terapêuticos, etc.) esse número cai para 33%.
Portanto o número de NCEs provenientes de fonte natural é da ordem de 57-67%
[Newman et al., 2003].
Esse cenário deixa evidente a importância de se explorar a biodiversidade
existente no Brasil para a descoberta de moléculas potencialmente promissoras
para o desenvolvimento de novos fármacos.
Dessa forma, uma das estratégias utilizadas nesse projeto é a identificação de
produtos naturais com atividade inibitória da gGAPDH de T. cruzi através de
ensaios de atividade enzimáticos in vitro.
Além dos ensaios realizados com produtos naturais, também foram realizados
ensaios com compostos sintéticos.
A fim de realizar os ensaios cinéticos para avaliação das propriedades
inibitórias dos compostos testados, a enzima gGAPDH teve de ser expressa e
purificada rotineiramente. A metodologia empregada nessa tarefa está descrita,
resumidamente, a seguir.
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1.2- Expressão e purificação da enzima gGAPDH de T. cruzi

O gene que codifica a enzima gGAPDH de T. cruzi foi clonado no vetor pET3a
por Hannaert e colaboradores [Hannaert et al., 1995] e introduzido em células de E.
coli da linhagem BL21(DE3)gap-. Os protocolos de expressão e purificação dessa
enzima foram descritos por Souza e colaboradores [Souza et al., 1998]. Nesse
trabalho duas modificações foram introduzidas no protocolo de purificação
1- A resina da coluna de troca catiônica Phospho Ultrogel AGR (IBF
Biotechnics) não é mais produzida comercialmente. Por essa razão, a segunda
coluna utilizada no protocolo de purificação foi substituída por uma coluna de
celulose fosfato (Whatman). Essa coluna apresenta o mesmo perfil de eluição da
coluna Phospho Ultrogel AGR e, portanto, não introduziu modificações significativas
na pureza da enzima obtida.
2- Uma vez que parte dos inibidores estudados nesse projeto deveriam ligar-se
covalentemente a cisteína catalítica da gGAPDH, o agente redutor DTT foi
suprimido das soluções utilizadas no protocolo de purificação. Essa medida foi
adotada pois DTT pode reagir com o tampão cacodilato (utilizado nas soluções de
cristalização), formando uma espécie reativa que se liga covalentemente a cisteína
(vide Figura 3 no capítulo III).

2- Ensaios de atividade enzimática da gGAPDH

A enzima gGAPDH de T. cruzi catalisa a conversão de gliceraldeído-3fosfato em 1,3-bisfosfoglicerato, segundo a reação descrita na figura 1.
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Figura 1- Reação de conversão de gliceraldeído-3-fosfato em 1,3-bisfosfoglicerato,
catalisada pela enzima GAPDH.

A atividade enzimática da enzima em questão pode ser medida pelo
protocolo descrito por Souza e colaboradores [Souza et al., 1998] e pode ser
calculada conforme a equação 1

Equação 1
Ativ. Espec (U/mg)= [(ΔAbs./Δt) X vol. da cubeta/εNADH X vol. da enzima X conc. da enzima]

Nos ensaios de inibição enzimática, o mesmo procedimento pode ser
utilizado, adicionando-se agora o potencial inibidor. Quando os inibidores não são
solúveis em água, eles são dissolvidos em DMSO e adicionados a mistura reacional
na concentração final de 10% (v/v). Nessa concentração, o solvente orgânico não
afeta significantemente a atividade específica da enzima [Vieira et al., 2001].
A porcentagem de inibição é calculada conforme a equação 2

Equação 2
% inibição= [(Ativ. Espec. (controle)) - Ativ. Espec. (inibidor)/ Ativ. Espec. (controle)] X 100

Todas as medidas são realizadas em triplicata e a média dos valores
utilizada para os cálculos descritos acima. Para cada teste de inibição utiliza-se
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como controle negativo (0% de inibição) uma mistura de reação contendo 10%(v/v)
de DMSO e como controle positivo (100% inibição) uma solução contendo 200μM
de RD17 (uma cumarina sintética cuja inibição frente a gGAPDH é conhecida- IC50=
80μM).

3- Ensaios de inibição enzimática da gGAPDH com produtos de origem
natural

Com a colaboração com o prof. Dr. Paulo Cezar Vieira, do laboratório de
produtos naturais do departamento de química da Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar), o trabalho de busca de inibidores da enzima gGAPDH de T. cruzi
em plantas da biodiversidade brasileira vem sendo realizado rotineiramente com
substância isoladas, além de extratos e frações obtidas durante o fracionamento e
purificação das substâncias desejadas. Os testes realizados com extratos e frações
visam minimizar o número de substâncias a serem ensaiadas e racionalizar o
protocolo de fracionamento, direcionando-o para as frações que apresentem
atividade inibitória promissora. Até o presente momento, foram testadas mais de
3000 frações e extratos de plantas nativas do Brasil.
Esse trabalho só foi possível graças ao auxílio técnico de Eli Fernando
Pimenta (No FAPESP 02/10409-9) e a colaboração dos alunos de mestrado e
doutorado do departamento de química da UFSCar que forneceram as frações
iniciais, bem como procederam ao fracionamento das mesmas. A seguir temos
representadas substâncias isoladas a partir desses extratos ou frações e que
apresentam boa atividade inibitória contra a gGAPDH de T. cruzi.

3.1- Flavonóides
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A exemplo de outros flavonóides já testados contra a enzima gGAPDH
[Tomazela et al., 2000; Moraes et al., 2003], os compostos apresentados na figura 2
apresentaram IC50 de ordem micromolar. Entretanto, a série de compostos testados
até o presente momento é muita pequena, o que dificulta uma análise adequada da
importância do padrão de substituição desses flavonóides sobre a atividade
inibitória.
OCH3

OCH3
OCH3

OCH3

OCH3
H3CO

O

H3CO

O

OCH3

OCH3

CC87
IC50= 87 μM
OCH3

O

H3CO

OCH3
OCH3

(1)

O

CC23-3
IC50= 62 μM

(2)

Figura 2 - Flavonóides que apresentaram boa atividade inibitória contra a enzima gGAPDH
de T. cruzi

Numa tentativa de suprir essa lacuna, uma coleção de aproximadamente 60
derivados de flavonóides foi planejada e está sendo sintetizada no laboratório da
Profa. Dra. Arlene G. Correa da UFSCar.

3.2- Cardóis, Cardanóis e ácidos anacárdicos

A Anacardium occidentale L. é uma planta típica de campos e dunas da
costa norte do país, popularmente conhecida como cajueiro. A casca da castanha
fornece um óleo industrial que possui majoritariamente constituintes fenólicos, tais
como ácido anarcádico (4), cardol (5) e cardanol (6) [Paramashivappa et al., 2001].
Quando testados contra a enzima gGAPDH os compostos representados na
figura 3 exibiram bom perfil de inibição (inibição de 50% em concentrações entre 230μM). Cabe ressaltar que os ensaios não foram realizados com substâncias puras,
mas sim com misturas, cujos constituintes diferiam ora na proporção, ora na
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posição da ligação dupla. Em outras palavras, os resultados referentes, por
exemplo, ao ácido anacárdico, referem-se a uma mistura de 4 ácidos anacárdicos
que diferem entre si na presença e localização da ligação dupla.

5

Figura 3- Cardóis, Cardanóis e ácidos anacárdicos que apresentaram boa atividade
inibitória contra a enzima gGAPDH de T. cruzi. R = 8Z, 11Z, 14Z pentadecatrienil;
8Z, 11Z pentadecadienil; 8Z pentadecenil; pentadecil
Devido a dificuldades inerentes do processo de separação, não foi possível
isolar cada um dos componentes das misturas. Alternativamente, a hidrogenação
da ligação dupla da cadeia lateral do ácido anacárdico (composto de maior
atividade inibitória da série) foi realizada pela mestranda Richele Severino da
UFSCar. A IC50 do ácido anacárdico hidrogenado (28μM) demonstra que maior
flexibilidade do composto é desfavorável a interação com a enzima, uma vez que
quando em mistura a IC50 aproximada para esse composto foi estimada em 3μM.
Visando contornar esse problema e criar um modelo de interação enzimainibidor que pudesse guiar o planejamento de novos derivados do ácido anacárdico,
realizou-se um estudo de modelagem molecular através da técnica de docking (vide
capítulo VII). Esse trabalho foi realizado em colaboração com o doutorando Rafael
V. C. Guido (No FAPESP 02/12680-1) do IFSC-USP.
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Segundo o modelo de interação sugerido pelos estudos de modelagem
molecular, a diminuição da cadeia lateral do ácido anacárdico de 16 para 8
carbonos resultaria num aumento da atividade inibitória * . De fato o composto 6
(Figura 3) apresenta IC50=4μM.
Nas etapas seguintes do planejamento de derivados do ácido anacárdico, o
padrão de substituição do anel aromático será estudado em maior detalhe.

3.4- Compostos de origem sintética

Paralelamente aos estudos de inibição com produtos de origem natural, uma
série de inibidores sintéticos também foram testados contra a enzima gGAPDH de
T. cruzi. Entre eles pode-se destacar; (i) Derivados de cumarina, (ii) Derivados de
nucleosídeos, (iii)Derivados bisfosfonados.
As duas primeiras classes de compostos foram planejadas com base na
estrutura cristalográfica da enzima gGAPDH nativa [Souza et al., 1998], em
complexo com chalepina (cumarina de origem natural) [Pavão et al., 2001] e/ou
com base em resultados de inibição enzimática [Tomazela et al., 2000; Vieira et al.,
2001]. A terceira classe foi testada com base nas informações obtidas a partir das
estruturas cristalográficas discutidas no capítulo IV e em dados da literatura sobre a
atividade tripanocida desses compostos [Martin et al., 2001]

3.4.1- Derivados de cumarina

A atividade inibitória de cumarinas naturais contra a enzima gGAPDH de T.
cruzi [Vieira et al., 2001] levou a Professora Dra. Monica T. Pupo da Faculdade de
Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto (FCPRP) a planejar uma série
*

O padrão de substituição do anel aromático do ácido anacárdico nos levou a testar o ácido acetilsalicílico, como um possível inibidor da enzima gGAPDH de T. cruzi. Entretanto esse composto não
demonstrou atividade inibitória quando testado em concentrações 5 vezes superiores a IC50 do ácido
anacárdico hidrogenado. Esse resultado é indicativo da importância da cadeia lateral hidrofóbica para
a ação inibitória dos derivados de ácido anacárdico

30

UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO

Identificação de novos inibidores

Instituto de Física de São Carlos

de derivados cumarínicos, nos quais um grupo piperonila seria adicionado à
posição 3 do anel cumarínico. A escolha desse grupo foi motivada pela presença
desse mesmo grupo em flavonóides que apresentam atividade inibitória da
gGAPDH de T. cruzi [Tomazela et al., 2000].
Assim, uma série de compostos foi sintetizada e teve sua atividade inibitória
contra a enzima gGAPDH testada através de ensaios enzimáticos in vitro (Tabela 1)

Tabela 1- Resultados obtidos nos testes in vitro de 3-aril cumarinas frente a enzima
gGAPDH de T. cruzi.

R4
R1
R5
R6
R2

O

O

R3

Código

R1

R2

R3

R4

R5

7

H

H

H

OCH2O

Conc.
(μM)
50

8

Pir-CH=N

H

H

OCH2O

45

56,8

8a

Py-CH=N

H

H

OCH2O

45

14,5

9

Tio-CH=N

H

H

OCH2O

45

28,7

10

Fur-CH=N

H

H

OCH2O

45

48,3

11

Ind-CH=N

H

H

OCH2O

45

46

12

H

OCOCH3

H

OCH2O

45

0

13

H

H

OCOCH3

OCH2O

45

59

55,5

IC50

Chalepina
HO
O

O
O
Pir = pirrol, Py = piridina, Tio = tiofeno, Ind = indol, Fur = furano
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Estudos de cristalização da gGAPDH na presença desses inibidores
tem sido realizada rotineiramente, entretanto sem resultados positivos até o
presente momento.
Na tentativa de criar modelos de interação entre esses novos derivados e a
enzima gGAPDH, optou-se por realizar estudos de modelagem molecular utilizando
a técnica de “docking” (acoplamento) que serão discutidos no capítulo IV

3.4.2- Derivados de Nucleosídeos

Uma vez que tanto o T. cruzi quanto o ser humano possuem a enzima
GAPDH, a questão da seletividade torna-se bastante importante durante o
planejamento de inibidores. Motivado por essa questão o Prof. Dr. Marcus
Mandolesi de Sá da Universidade Federal de Santa Catarina vem sintetizando
derivados de nucelosídeos que devem se ligar ao sítio do NAD+, cofator essencial
para a atividade da gGAPDH [Sa et al., 2002]. Essa estratégia visa explorar
diferenças estruturais entre a enzima humana e do parasita na região de ligação do
cofator [Verlinde et al., 1994; Calenbergh et al., 1995], propiciando assim o
desenvolvimento de inibidores seletivos da gGAPDH de T. cruzi. A tabela 2
apresenta compostos chave no entendimento das relações estrutura-atividade
desses compostos e ilustra o trabalho desenvolvido pelo Prof. Dr. Marcus
Mandolesi de Sá.
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Tabela 2– Resultados obtidos nos testes in vitro de derivados de nucleosídeos
frente a enzima gGAPDH de T. cruzi
X

N

N

R4O

N

N

R1

O
H

H

OR3

H
OR2

H

código

X

R1

R2

R3

R4

Inibição

concentração

14

SH

H

PhCO

PhCO

PhCO

50%

85μM

15

OH

H

PhCO

PhCO

PhCO

50%

172μM

16

OH

H

ArCO

ArCO

ArCO

50%

95μM

17

OH

PhCONH

PhCO

PhCO

PhCO

23%

140μM

18

OH

NH2

PhCO

PhCO

PhCO

50%

>340μM

19

OH

H

PhCH2

PhCH2

PhCH2

10%

186μM

20

SH

H

CH3CCO CH3CCO CH3CCO

0%

244μM

21

OH

H

CH3CCO CH3CCO CH3CCO

0%

380μM

*ArCO= 3,5-(NO2)2PhCO

Comparando-se os resultados dos ensaios de inibição dos compostos 14 e
15 com os resultados de 20 e 21 nota-se que grupos volumosos e hidrofóbicos nas
posições R2, R3 e R4 favorecem a interação com a enzima.
Por outro lado, substituições na posição R1 levam a uma redução na
atividade inibitória desses compostos, como pode ser observado para os
compostos 17 e 18.
Esses resultados nos levam a acreditar que esta posição deva estar
prensada em uma região onde as exigências estéricas são bastante restritas, ou
seja, grupos maiores que hidrogênio não se acomodam na posição adequada para
realizarem interações significativas com a enzima.
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A substituição da hidroxila na posição X por um grupo sulfidrila (compostos
14 e 15 respectivamente), também causa uma queda na atividade inibitória desses
compostos. Provavelmente isso está relacionado com a maior capacidade do grupo
hidroxila de realizar ligações de hidrogênio.

3.4.3- Derivados bisfosfonados com atividade tripanocida

Uma terceira classe de compostos que se demonstraram ativos contra a
enzima gGAPDH é composta por uma série de compostos bisfosfonados, alguns
dos quais apresentam atividade inibidora da enzima farnesil-pirofosfato sintase
[Montalvetti et al., 2001]. Esse compostos fazem parte de um biblioteca
combinatória disponibilizada pelo prof. Eric Oldfield da Universidade de Urbana
Campaign, Ilinóis, EUA para serem testados contra a enzima gGAPDH de T cruzi.
Há relatos na literatura da atividade tripanomicida de alguns desses
compostos [Martin et al., 2001] entre eles, alguns apresentam IC50 de ordem
nanomolar quando testados in vivo contra a forma amastigota do T. cruzi (tabela 3)
(Oldfield – comunicação pessoal).
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Tabela 3– Derivados bisfosfonados sintetizados no laboratório do prof Eric. Oldfield
em Urbana Campaign, Ilinóis, que apresentaram atividade inibitória do crescimento
de T. cruzi in vivo

n

HO

O
OH

P
N
H

OH

P
HO

O

IC50 em T. cruzi

Composto

n

(forma amastigota)
22*

8. μM

3

23

4.8 μM

5

24

140 nM

6

*presente na biblioteca de 69 compostos testados inicialmente contra gGAPDH

Inicialmente 69 compostos, representativos da coleção combinatória, foram
testados contra a enzima gGAPDH. Dentre eles, somente dois apresentaram
atividade inibitória da enzima (Figura 4).
HO
P

22 IC50 40μM

HO

O
OH

N
P
H HO
O

O
P

OH

OH
OH

P

25

IC50 > 100μM

HO

O

Figura 4– Derivados bifosfonados, provenientes de uma biblioteca de 69
compostos, que apresentaram atividade inibitória contra a enzima gGAPDH.

O composto 22 apresenta um valor de IC50 comparável a alguns dos
melhores inibidores testados em nosso laboratório (chalepina (IC50=55,5 M) e
derivado hidrogenado de ácido anacárdico (IC50=28 M)). Além disso, esse inibidor
apresenta grupos fosfatos que poderiam interagir nos sítios de ligação do fosfato
inorgânico (Pi) e do substrato (Ps) descritos em maior detalhe no capítulo III.
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Devido ao número restrito de inibidores bisfosfonados não é possível, ainda,
traçar relações estrutura atividade, contudo optou-se por realizar estudos de
modelagem molecular que nos permitissem criar modelos de interação plausíveis
entre o composto 22 e a enzima como forma de sugerir novos derivados
bisfosfonados que pudessem exibir melhor perfil de inibição frente a enzima
gGAPDH de T. cruzi. Esses estudos serão abordados no capítulo IV
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Capítulo III- Co-cristalização e
refinamento

1- Introdução

A cristalização de macromoléculas biológicas é considerada uma técnica de
tentativa e erro por se tratar de um processo dependente de uma série de variáveis
(temperatura, pH, agente precipitante, força iônica, etc) [Drenth, 1995].
O processo de formação dos cristais ocorre a partir de uma solução
supersaturada de proteína sendo a velocidade com que se atinge esse estado
essencial para formação de cristais, microcristais ou precipitado amorfo. Devido ao
fato da grande maioria das proteínas serem muito instáveis e rapidamente
perderem sua estrutura nativa, os cristais de proteínas crescem geralmente em
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condições toleráveis de temperatura (4oC - 25oC), força iônica e com pequenas
faixas de variação pH, próximas ao pH fisiológico.
Após a determinação das condições que levam a formação de cristais ou
microcristais, uma serie de experimentos é realizada de forma a otimizar o processo
de formação de cristais.
Existem diversos métodos de cristalização de proteínas, os quais são
utilizados de acordo com o tipo da amostra e com as condições do laboratório. O
método de Difusão de Vapor é um processo de equilíbrio entre duas soluções
através da fase de vapor num meio fechado. A solução menos concentrada perde
seu solvente volátil até que os potenciais químicos das duas soluções se igualem.
Para se poder controlar a concentração final da solução de proteína, realizamos o
experimento de difusão de vapor com um volume pequeno de proteína contra um
volume grande de solução precipitante. Assim, uma gota contendo a proteína a ser
cristalizada, com o tampão, agentes precipitantes e aditivos, é equilibrada contra
um reservatório contendo uma solução do agente precipitante a uma concentração
mais alta que a da gota.
O método de difusão de vapor pode ser conduzido de duas maneiras
principais: Gota suspensa (Hanging drop) no qual a gota contendo a proteína de
interesse é colocada sobre uma lamínula de vidro siliconizada e, posteriormente
fixada com graxa na parte superior do poço, de forma que a gota fique interna ao
reservatório (ver Figura 1a). Gota sentada (Sitting drop): nesse caso a solução
contendo a proteína é colocada em um suporte que está fixado dentro do poço,
esse é posteriormente fechado hermeticamente com lamínula de vidro, como se
observa na Figura 1b.
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Figura 1- . Representação esquemática da técnica de gota pendurada (a) e de gota sentada
(b).

Uma descrição mais detalhada das técnicas e parâmetros envolvidos na
cristalização de macromoléculas pode ser encontrada em Drenth, J. (1995) e
Ducruix & Giegé (1992).
No experimento de co-cristalização um dado inibidor ou ligante é adicionado
à gota de cristalização contendo a solução de proteína, espera-se portanto que
aquele

se

ligue

a

esta

formando

um

complexo,

que

possa

cristalizar

adequadamente.
Os inibidores podem ser classificados, de uma maneira geral, em duas
classes distintas; reversíveis e irreversíveis. Os compostos pertencentes a essa
última classe ligam-se covalentemente à proteína.
Entender o balanço das interações entre substrato-macromolécula (inibidormacromolécula) pode ser de grande valia quando se pretende inibir uma enzima em
particular. O estudo do mecanismo catalítico da enzima é essencial para esse
propósito.
O mecanismo catalítico proposto da enzima gGAPDH já foi extensivamente
estudado [Segal & Boyer, 1953; Harrigan & Trentham, 1973; Duggleby & Dennis,
1974] e as diversas etapas do seu processo catalítico podem ser resumidas da
seguinte forma (Figura 2); (i) ataque nucleofílico da cisteína ativada à carbonila do
substrato (G3P), (ii) transferência de um hidreto do intermetiário tio-hemicetal para
o cofator (NAD+) levando a formação da tioenzima, (iii) fosforilação do tioéster por
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ataque nucleofílico de um fosfato inorgânico à carbonila do grupo tioacil, (iv)
formação e subseqüente saída do produto 1,3-bisfosfoglicerato.
Corbier e colaboradores [Corbier et al., 1994] propuseram que o grupo
fosfato do substrato (G3P) interage primeiramente no sítio do fosfato inorgânico
(sítio Pi) e, num segundo momento, com o sítio do fosfato orgânico (sítio Ps). A
mudança conformacional que leva o substrato do sítio Pi ao sítio PS é conhecida
como “flip-flop”, entretanto até o presente momento não existe evidência direta de
como ela ocorra.
Chama atenção, entretanto, a falta de estudos sobre a reação inversa
(conversão de 1,3-BPG em G3P).
Essa ausência de informações torna o desenvolvimento de inibidores
análogos do produto bastante difícil e explica, do ponto de vista mecanístico,
porque os inibidores mais potentes da GAPDH, já descritos, são análogos do
cofator [Aronov et al., 1999; Bressi et al., 2001].
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Figura 2- mecanismo catalítico proposto da enzima GAPDH. 1) Grupo sulfidrila da cisteína
ionizada ataca o C1 do G3P, resultando na formação do complexo hemitioacetal; 2) íon
hidreto do complexo reduz o NAD+, formando o intermediário tioéster; 3) liberação do NADH
e entrada de outra molécula de NAD+; 4) fosfato inorgânico ataca o grupo carbonila do
intermediário tioéster, formando o produto 1,3 –bisfosfoglicerato; 5) dissociação do produto.
(figura extraída de Moran et al., 1994; cap. 15).

Numa tentativa de suprir essa lacuna, o grupo do Professor Jacques Périé,
do laboratório Chimie Organique Biologique da Universidade Paul Sabatier,
Toulouse, vem sistematicamente sintetizando análogos do 1,3-bisfosfoglicerato
(1,3-BPG) e testando in vitro estes análogos contra a enzima GAPDH dos parasitas
Leishmania sp (causador da leishmaniose), Trypanosoma brucei (causador da
doença do sono ou tripanosomíase africana) e Trypanosoma cruzi (doença de
Chagas).
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Esses compostos podem ser divididos em inibidores reversíveis (26, 27, 28,
29 e 30) e irreversíveis (31, 32, 33 e 34) (Tabela 1).
A seguir serão discutidos os estudos de co-cristalização da gGAPDH com os
inibidores reversíveis e irreversíveis fornecidos pelo prof. Périé.

Tabela 1– Inibidores reversíveis e irreversíveis fornecidos pelo Prof. Dr. Jacques
Périé, da Univesité Paul Sabatier, Toulouse, França para estudos de cocristalização
Estrutura
O

O

identificação
do inibidor

M
(g/mol)

solubilidade

Tipo de
inibição

IC50

26

246

DMSO

reversível

800μM

27

370

água

reversível

900μM

28

282

DMSO

reversível

2mM

29

247

água

reversível

700μM

30

263

água

reversível

2mM

31

331

DMSO

irreversível

250μM

O

P

P

OH

OH

OH

HO
O

O

O

P

P

HO

OH
OH

OH
H

O

F

O

O

P

P

HO

OH
OH

OH
F

O

F

O

O

P

P

HO

N
H

OH

O

O

OH
OH

O

P

P

HO

O

OH

OH

OH
OH

O

O

P
HO
HO
O

O

NO2

O

NO2

O

NO2

MeOH

O

P
OEt
OEt

O

O

P
HO
HO

O

343

água

irreversível

200μM

33

301

água

irreversível

100μM
ND*

O

P
HO
HO

32

O

NO2

34

289

* não determinado
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2- Co-cristalização da gGAPDH com derivados de 1,3-BPG
Como ponto de partida para a co-cristalização dos análogos de 1,3bisfosfoglicerato com a enzima gGAPDH, foram utilizadas condições de
cristalização próximas a da forma nativa da enzima, ou seja, tampão 0,1 M de
cacodilato de sódio com 0,1 M de acetato de cálcio, 18% de PEG 800, 1mM de
EDTA e 1mM de azida sódica [Souza et al., 1998]. Os experimentos foram
realizados em uma sala com temperatura controlada (18° C) utilizando o método de
gota suspensa. A solução de proteína, na qual os derivados de 1,3-bisfosfoglicerato
foram adicionados, foi incubada em banho de gelo por 1 hora, centrifugada a
15000g por 5 minutos e o sobrenadante, obtido a partir desse processo, utilizado
para os experimentos de co-cristalização.
O volume final das gotas foi de 10μL (5μL da solução de proteína+ inibidor e
5μL da solução do poço).
A fim de reduzir a heterogeneidade na condição de cristalização é
importante otimizar o número de moléculas complexadas versus não-complexadas,
para tanto é recomendável realizar experimentos à diferentes razões proteínaligante, tipicamente 1:1 até 1:20 [Ducruix & Giegé, 1992].
Nos experimentos descritos nesse trabalho, utilizou-se uma razão ainda
maior, aproximadamente 1:60 para os inibidores solúveis em água (27, 29, 30, 32,
33) e 1:30 para inibidores solúveis em acetonitrila (26, 28, 31, 34).
Inicialmente, os experimentos de cristalização foram realizados com a
proteína na concentração de 14mg/mL, variando-se o pH da solução de
cristalização de 6.9 à 7.5.
Esses experimentos resultaram apenas na formação de precipitado amorfo
ou na cristalização da enzima na sua forma nativa.
A

formação

de

precipitado

amorfo

pode

estar

relacionada

com

concentrações elevadas de proteína que estariam atingindo a condição de
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supersaturação muito rapidamente. A fim de minimizar esse problema os
experimentos subseqüentes foram realizados com proteína mais diluída(8,0-12,0
mg/mL).
A cristalização da enzima apenas na sua forma nativa por sua vez pode
estar associada a fatores intrínsecos da condição de cristalização. O tampão
cacodilato, utilizado nos experimentos de cristalização pode reagir com o DTT
(agente redutor, utilizado no tampão de purificação) formando uma espécie
altamente reativa que ataca cisteínas livres na proteína (Figura 3) [Maignan, 1998]

Proteína

Proteína

Figura 3- Mecanismo de formação da espécie reativa que pode atacar a cisteína catalítica
da gGAPDH. Figura adaptada de Maignan (1998)

A fim de prevenir a reação entre o intermediário reativo e a cisteína catalítica
166, o reagente DTT foi eliminado do tampão de purificação.
Experimentos subseqüentes, outra vez variando-se apenas o pH da solução
de cristalização e utilizando-se a enzima na concentração de 9,0mg/ml resultaram
na formação de pequenos cristais achatados (Figura 4), em pH 7,1 e 7,5, após um
período de aproximadamente duas semanas.
Os cristais obtidos correspondem a possíveis complexos da enzima
gGAPDH com os inibidores 27, 30 e 31.
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Figura 4– (Direita) Cristais do possível complexo gGAPDH-30. (Esquerda) Cristais do
possível complexo gGAPDH-31.

Nos experimentos realizados com enzima a 10,5mg/mL obteve-se cristais,
pequenos e de formato achatado, bastante semelhantes aqueles mostrados na
figura 4, relativos aos inibidores irreversíveis 33 e 34.
Devido à baixa qualidade dos cristais obtidos, a melhor opção para coleta
dos dados de difração de raios X consiste na utilização de fontes de luz síncroton.
Por essa razão, todas as coletas de dados foram realizadas no Laboratório
Nacional de Luz Síncroton (LNLS) na cidade de Campinas-SP [Polikarpov et al.,
1998].
A fim de facilitar o seu transporte para o LNLS, os cristais obtidos foram
montados em loops de nylon, resfriados num fluxo de nitrogênio líquido e
armazenados num dewar.
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3- Coleta de dados e processamento dos dados de difração de cristais de
gGAPDH em complexo com análogos de 1,3-BPG

As coletas foram feitas à temperatura de 100 K para minimizar os danos
sofridos pelo cristal devido ao uso dos raios X (radiação ionizante). Este tipo de
dano por radiação causa uma diminuição na intensidade dos pontos de difração e é
dependente tanto da dose de raios X recebida pelo cristal quanto do tempo de
exposição.
Esse dano ocorre pois quando os fótons de raios X incidem sobre o cristal,
além de difração ocorre também a formação de radicais livres os quais, devido ao
alto conteúdo de solvente em cristais de proteína, difundem e reagem ao longo de
toda a rede cristalina, destruindo sua ordem interna. À temperatura de 100 K, a
difusão destes radicais através da rede cristalina diminui muito, aumentando o
tempo de “vida” do cristal, mantendo a qualidade do padrão de difração por muito
mais tempo.
A solução crioprotetora utilizada em nossos experimentos é aquela descrita
por Guimarães [Guimarães, 1998], consistindo basicamente na adição de 20% de
PEG 400 à composição da solução de cristalização. Os cristais foram deixados
submersos nesta solução por cerca de 10 segundos e então rapidamente
colocados sob um fluxo de nitrogênio à 100 K.
O método utilizado para a coleta de dados é o de rotação-oscilação [Arndt et
al., 1977], onde o cristal sofre pequenas e sucessivas oscilações em torno do eixo
perpendicular à direção do feixe de raios X incidentes.
A figura 5 mostra um padrão de difração típico da gGAPDH
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Figura 5- Padrão de difração do cristal gGAPDH-30. À direita temos uma ampliação
da área demarcada na figura da esquerda.

A coleta automática foi realizada com um passo angular de 1º. O número
total de imagens coletadas para cada cristal foi de 110-120 imagens.
A auto-indexação da primeira imagem de difração de cada conjunto de
dados foi realizada pelo programa DENZO [Otwinowsky & Minor, 1997].
Nesse método calcula-se a distorção da cela unitária, em relação à cela
triclínica para cada uma das 14 possíveis redes de Bravais. Devido a pequena
distorção do sistema cristalino monoclínico, decidiu-se trabalhar com a hipótese de
que os cristais da gGAPH em complexo com análogos de 1,3-BPG pertenciam a
esse sistema cristalino * . Essa escolha revelou-se correta, como pôde ser verificado
na promediação dos dados.
A avaliação da mosaicidade do cristal foi feita comparando-se visualmente
as predições das reflexões com algumas imagens experimentais e ajustando

*

A gGAPDH nativa também pertence a esse sistema cristalino, mais precisamente ao grupo espacial
P21
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sucessivamente o valor da mosaicidade de forma a não excluir reflexões
experimentalmente visíveis.
Os valores de mosaicidade bem como alguns parâmetros utilizados durante
o processo de integração estão apresentados nas tabelas 2, 3, 4 e 5.
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Tabela 2- parâmetros utilizados durante a integração do conjunto

Tabela 4- parâmetros utilizados durante a integração do conjunto

de dados gGAPDH-27

de dados gGAPDH-34

simetria

Monoclínica primitiva

simetria

Monoclínica primitiva

Faixa de resolução

20-2,3Å

Faixa de resolução

20-2,23Å

Profile fitting

25,0 mm

Profile fitting

25,0 mm

Tamanho da caixa de integração:

2,0 X 2,0 mm

Tamanho da caixa de integração

2,0 X 2,0mm

mosaicidade

0,474o

mosaicidade

1.0 o

Tabela 3- parâmetros utilizados durante a integração do conjunto

Tabela 5- parâmetros utilizados durante a integração do conjunto

de dados gGAPDH-30

de dados gGAPDH-33

simetria

Monoclínica primitiva

simetria

Monoclínica primitiva

Faixa de resolução

8,0-1,94Å

Faixa de resolução

20-2,5Å

Profile fitting

20,0 mm

Profile fitting

25,0 mm

Tamanho da caixa de integração:

2,4 X 2,4 mm

Tamanho da caixa de integração

2,0 X 2,0 mm

mosaicidade

0,83 o

mosaicidade

0,7 o
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A etapa final do processamento se faz pelo escalonamento das imagens sucessivas e
a adição das intensidades integradas das reflexões parcialmente medidas, bem como, a
promediação final entre as reflexões equivalentes. Essas etapas estão implementadas no
programa SCALEPACK [Otwinowsky & Minor, 1997] e o resultado de sua aplicação aos
conjuntos de dados coletados encontra-se na tabela 5.
Todos os quatro conjuntos de dados coletados apresentam boa completeza, porém
não difratam à alta resolução. Isso está associado principalmente a baixa qualidade dos
cristais obtidos (pequenos e achatados).
Os parâmetros da cela unitária dos cristais gGAPDH-30 e gGAPDH-33 estão
ligeiramente alterados com relação àqueles da gGAPDH nativa (a= 78.85Å, b= 84.93Å, c=
106.16Å, α= γ e β= 95.70o). Na verdade, eles estão mais próximos aos parâmetros da cela
unitária do complexo chalepina-gGAPDH (a= 82.08Å, b= 84.97Å, c= 105.24Å, α=γ e β=
96.32o). No complexo chalepina-gGAPDH esses parâmetros são resultado da ausência do
cofator NAD na estrutura cristalizada [Pavão et al., 2002].
O conjunto de dados gGAPDH-27, por sua vez, apresenta o ângulo β bastante
diferente daquele encontrado no complexo chalepina-gGAPDH ou na gGAPDH nativa.
Os valores refinados de mosaicidade são inferiores aos valores utilizados durante a
integração dos dados (compare os valores de mosaicidade da tabela 6 com os valores das
tabelas 2, 3, 4 e 5), assegurando assim que o processo de integração das reflexões não
excluiu reflexões parciais presentes nas imagens.
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Tabela 6- Parâmetros relacionados às coletas de dados e das redes cristalinas de vários cristais coletados, assim como a estatísticas do
processamento.
Cristal1

Grupo
Espacial

gGAPDH-27

P21

gGAPDH-30

P21

gGAPDH-33

P21

gGAPDH-34

P21

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parâmetros da Cela
Unitária
(α = γ = 900)
a = 79,85Å
b = 85,31Å β=83,86
c = 107,05Å
a = 81,76Å
b = 85,20Å β = 96,74
c = 106,42Å
a = 81,27Å
b = 85,14Å β = 95,65
c = 105,03Å
a = 79,80Å
b = 85,38Å β = 96,19
c = 106,88Å

No de
reflexões
totais2
116.865
(46.460)

Resolução3
(Å)

RMERGE4
(%)

Completeza5
(%)

2,5
(2,56-2,50)

16,6
(37,5)

95,7
(97,7)

0,82 o

88.606
(33.568)

2,75
(2,81-2,75)

9,2
(30,4)

92,4
(92,8)

0,51 o

134.297
(48.450)

2,5
(2,56-2,50)

11,3
(43,8)

97,5
(99,0)

0,97 o

143.716
(56.495)

2,3
(2,35-2,3)

12,2
(29,4)

92,3
(90,4)

Mosaicidade
(0)
0,45o

1

código do cristal

2

entre parênteses o número de reflexões únicas coletadas.

3

Resolução máxima utilizada no processamento, entre parênteses o valor da última faixa de resolução.

4

Rmerge englobando todas as faixas de resolução, entre parênteses o valor na última faixa de resolução.

5

Completeza englobando todas as faixas de resolução, entre parênteses o valor na última faixa de resolução.
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As intensidades foram transformadas em módulos de fatores de estrutura
através do procedimento descrito por French & Wilson e implementado no
programa TRUNCATE [French & Wilson, 1978].

4- Resolução das estruturas cristalográficas e refinamento

4.1- Introdução

A determinação dos módulos dos fatores de estrutura não é suficiente para
se determinar a estrutura cristalográfica, pois se necessita também do
conhecimento das fases dos fatores de estrutura.
Existem a princípio quatro maneiras para se resolver o problema das fases:
1. O método de substituição isomórfica, que requer a avaliação das mudanças
nas intensidades difratas quando da inserção de átomos pesados no cristal
2. O método de espalhamento anômalo a múltiplos comprimentos de onda
(MAD), que requer a avaliação das mudanças nas intensidades difratadas
quando da estimulação de espalhadores anômalos em comprimentos de
onda adequados.
3. O método de substituição molecular, baseado na similaridade prevista entre
a estrutura da proteína desconhecida e estruturas já conhecidas de
proteínas homólogas
4. Os chamados métodos diretos, baseados em tratamentos estatísticos dos
fatores de estrutura.
Uma vez que a estrutura cristalográfica da enzima gGAPDH já foi
determinada [Souza et al., 1998], pode-se utilizar o método de substituição
molecular para se resolver o problema das fases e obter um modelo inicial da
estrutura dos possíveis complexos obtidos.
Como descrito acima, esse procedimento é baseado na observação de que
proteínas homólogas na sua seqüência de aminoácidos têm um enovelamento de
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suas cadeias polipeptídicas muito similar. Neste método, a molécula de estrutura
conhecida, denominada molécula modelo, é posicionada na cela unitária da
estrutura desconhecida através da aplicação de seis variáveis, sendo três
rotacionais e três translacionais. Resolver a estrutura por substituição molecular
resume-se, portanto, em encontrar uma solução para as funções de rotação e
translação.
O sucesso do método depende de vários fatores, tais como: completeza e
qualidade dos dados, homologia entre o modelo inicial utilizado e a molécula em
estudo que constitui o cristal, tamanho do modelo inicial em relação ao conteúdo da
cela do cristal, critério usado como indicador da qualidade daquele concordante
com o modelo.

4.2- Resolução da estrutura cristalográfica por substituição molecular

Como os possíveis co-cristais devem diferir da estrutura nativa da gGAPDH
[Souza et al., 1998] principalmente pela presença de inibidor na região do sítio
ativo, a estrutura cristalográfica da gGAPDH de T. cruzi foi utilizada como modelo
de busca para estimativa inicial das fases † .
A substituição molecular foi realizada com o programa AMoRe [Navaza et
al., 1994], utilizando-se dados de 15 até 2,5Å de resolução e uma esfera de
integração mínima capaz de conter o modelo tetramérico inteiro. As soluções
encontradas estão representadas na tabela 7

†

as moléculas de água e de cofator foram excluídas do modelo de busca.
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Tabela 7- Soluções encontradas através do programa AMoRe
Código dos
conjuntos de
dados

Matrizes de propostas para cada
solução
Translação
Rotação

Coeficiente
de
correlação
( %)

Fator R
(%)

(α, β, δ)o

(x, y, z)Å

gGAPDH-27

55,2 179,8 55,0

34,1 0,0 53,0

73,6

28,4

gGAPDH-30

166.6 179.5 165.9

34.8 0.0 52.5

69,7

31,8

gGAPDH-33

176,6 178,4 175,9

35.7 0.0 51.9

67,4

32,7

gGAPDH-34

108.4 179.8 108.3

34.2 0.0 52.8

75,5

27,2

4.3-Refinamento dos modelos obtidos

4.3.1- Introdução
O modelo inicial, obtido a partir da substituição molecular, deve ser refinado
através do ajuste das coordenadas e fatores de temperatura atômicos de forma a
aumentar a concordância com os dados obtidos experimentalmente. O refinamento
pode ser realizado através de duas abordagens básicas: (i) refinamento no espaço
recíproco, no qual os parâmetros atômicos são modificados de forma a otimizar a
concordância entre os módulos dos fatores de estrutura calculados e experimentais;
(ii) refinamento no espaço real, no qual o modelo molecular é comparado ao mapa
de densidade eletrônica e modificação são feitas no modelo de forma a aumentar
sua concordância com a densidade eletrônica observada.
O refinamento no espaço recíproco leva a uma melhora do modelo e,
portanto, das fases teóricas. Isso acarreta na melhora progressiva dos mapas de
densidade, que por sua vez guiam o refinamento no espaço real. Por essa razão,
ciclos interativos alternados de refinamento no espaço recíproco e real são
realizados até a convergência do refinamento.
A concordância entre os dados experimentais (|Fo|) e os dados teóricos
(|Fc|) é expressa através do índice chamado Rfactor (vide apêndice A). Estruturas
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protéicas (refinadas) apresentam, de acordo com a qualidade dos dados de
difração, valores de Rfactor entre 0,15 e 0,20.
Brunger [Brunger, 1992] introduziu um segundo índice (Rfree) utilizado para
validação cruzada durante o refinamento do modelo.
Assim a cada ciclo do refinamento os fatores de estrutura calculados são
divididos em dois conjuntos; um conjunto maior, contendo cerca de 90-95% dos
dados (conjunto de trabalho) e outro conjunto menor, contendo 5-10% dos dados
(conjunto teste). Os dados do conjunto de trabalho são introduzidos na função de
refinamento da estrutura, enquanto o conjunto teste não participa diretamente do
processo de refinamento. Segundo esse protocolo, se o refinamento estiver sendo
conduzido de forma errônea, o valor de Rfree aumentará, mesmo que o valor de
Rfactor diminua.
A função de refinamento empregada no refinamento dos modelos baseia-se
no princípio da máxima verossimilhança. Nesse método os fatores de estrutura não
são manipulados como valores, mas sim como distribuições de probabilidade cujas
variâncias podem representar imperfeições no modelo. Essas imperfeições podem
ser estimadas através de uma distribuição condicional dos dados experimentais
quando o modelo é conhecido.
Uma das dificuldades do refinamento de macromoléculas advém do baixo
número de observações experimentais (reflexões) em relação ao número de
parâmetros a serem refinados (coordenadas atômicas x, y, z e fatores de
temperatura). Por essa razão, uma série de restrições é incorporada à função de
refinamento (restrições estereoquímicas (ângulos e comprimentos de ligação,
ângulos diédricos, etc) e as restrições de simetria não cristalográfica ‡ )

‡

A simetria não cristalográfica (NCS) pode ser imposta para fazer com que átomos equivalentes em
moléculas cristalograficamente independentes sofram modificações semelhantes durante o
refinamento. Em outras palavras, a NCS nos diz que cópias monoméricas devem ser tratadas de forma
parecida pela função de refinamento.
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Outro grande problema geralmente encontrado no refinamento do modelo é
sua grande distância do mínimo global da função de refinamento. Dessa maneira,
métodos com um raio de convergência grande, capazes de superar mínimos locais,
devem ser utilizados para se encontrar o modelo cristalográfico correto.
A metodologia de refinamento por mínimos quadrados [Konnert &
Hendrikson, 1980] frequentemente leva a mínimos locais, somente superados pela
intervenção do usuário [Kuriyan et al., 1989]. Uma alternativa para esse problema é
o método de refinamento através de anelamento simulado. Essa metodologia
aumenta a probabilidade de se encontrar o mínimo global, pois aceita soluções
contrárias ao gradiente de minimização, de acordo com a distribuição de Boltzman
a uma dada temperatura. Uma das formas de se gerar essa distribuição é através
de dinâmica molecular, sendo a temperatura calculada a partir da energia cinética
do sistema.
O pacote CNS [Brünger et al., 1998] apresenta duas opções de anelamento
simulado. A primeira faz uso de dinâmica molecular cartesiana clássica, ou seja, os
átomos se movimentam segundo as leis da mecânica newtoniana. Na segunda
opção as distâncias interatômicas e ângulos diédricos são fixos e apenas os
ângulos torsionais são modificados. Essa metodologia reduz o número de
parâmetros a serem refinados e permite um raio de convergência maior [Brunger &
Rice, 1997].

4.3.2- Refinamento do complexo gGAPDH-33

Depois de obtido o modelo inicial do possível co-cristal gGAPDH-33, iniciouse o seu ajuste, uma vez que devido ao método aplicado, as fases são oriundas da
posição dos átomos existentes na estrutura utilizada como modelo inicial de busca.

58

UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO
Instituto de Física de São Carlos

Co-cristalização e refinamento

Antes de iniciar o refinamento propriamente dito, selecionou-se um conjunto
de 5% do total de reflexões independentes para ser usado como parâmetro de
acompanhamento do refinamento (Rfree).
No primeiro passo realizou-se um refinamento de corpo rígido, onde
somente as coordenadas e ângulos são refinados, ou seja, o modelo é refinado
como um todo, permitindo apenas sua rotação e translação. Num segundo
momento foi feito um anelamento simulado torsional, onde se elevou a temperatura
até 10000 K com passos de resfriamento lento de 25K. Essa metodologia foi
empregada na tentativa de superar mínimos locais que pudessem prejudicar no
refinamento do modelo.
A seguir, verificou-se a possibilidade de se usar simetria não cristalográfica
(NCS) nos passos posteriores do refinamento. Isso pôde ser feito através da
análise de vários ciclos de refinamento, onde o peso da simetria não cristalográfica
(NCS) foi alterado, aplicado seletivamente para alguns monômeros do tetrâmero e
finalmente não utilizado. O resultado de cada um desses ciclos de refinamento foi
analisado segundo as variações nos fatores Rfactor e Rfree e análise dos mapas de
densidade eletrônica gerados em cada um desses ciclos
Por exemplo, a análise da densidade eletrônica, na região correspondente
ao NAD+, mostrou que no monômero D a densidade para esse cofator é contínua,
enquanto nos monômeros B e C existe densidade descontínua para o NAD+ (Figura
6) e no monômero A não existe densidade para o NAD+.
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Figura 6- Mapas de densidade eletrônica (2m|Fo| - D|Fc|) § , contornados a 1,2δ, na região
do NAD+ para os monômeros D (direita) e B (esquerda). No monômero D existe densidade
contínua para a molécula de NAD, enquanto no monômero B essa densidade é
descontínua. Esse fato reflete a ocupação de 1 no monômero D e de 0.5 no monômero B
(quando o mapa (2m|Fo| - D|Fc|) é contornado a 0,75δ a densidade eletrônica para o NAD+
no monômero B é contínua).

Esses resultados indicam que cada monômero tem particularidades
estruturais e deve ser tratado independentemente durante o refinamento, ou
seja, durante o refinamento não se utilizou restrições do tipo NCS.
Nesse ponto do refinamento, optou-se por verificar, um a um, todos os
resíduos do tetrâmero, de forma a analisar quais deles encaixam-se
adequadamente na densidade eletrônica. Nos casos onde a cadeia lateral dos
aminoácidos não se encaixava na densidade eletrônica, utilizou-se o programa O
[Jones et al., 1991] na busca de rotâmeros conformacionais preferenciais, que
melhor se encaixassem na densidade eletrônica.
Após cada ciclo de manipulação o modelo foi minimizado por gradientes
conjugados e os mapas (2m|Fo| - D|Fc|) e (m|Fo| - D|Fc|) foram inspecionados de
forma a se verificar se os rotâmeros alterados, de fato, levavam a uma melhora no
mapa de densidade eletrônica.

§

Os coeficientes m( figura de mérito) e D podem ser calculados segundo o método descrito por Read
(1986)

60

UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO
Instituto de Física de São Carlos

Co-cristalização e refinamento

Após alguns ciclos de refinamento, os mapas de Fourier diferença (m|Fo| D|Fc|) da região do sítio ativo do monômero B revelaram uma densidade eletrônica
relativa ao inibidor ligado covalentemente a Cys166 e estendendo-se em direção aos
resíduos Thr199, Thr197.
Uma molécula do inibidor foi introduzida no modelo e seu conjunto de
coordenadas refinadas através de minimização por gradientes conjugados.
A análise subseqüente dos mapas de Fourier diferença (m|Fo| - D|Fc|)
revelou que o inibidor, assim como o co-fator, também está presente nos
monômeros C e D. Adicionalmente, o mapa diferença revelou que nos monômeros
B e C o inibidor poderia ser encontrado em duas conformações alternativas (50%
para cada conformação).
Dessa forma, no monômero D o inibidor interage exclusivamente no sítio de
ligação do fosfato orgânico (conformação Ps), enquanto nos monômeros B e C ele
interage tanto no sítio de ligação do fosfato orgânico (conformação Ps) como
inorgânico (conformação Pi) (Figura 7).

Conformação Pi

Conformação Ps

Figura 7– Mapa de densidade eletrônica (2m|Fo| - D|Fc|), contornado a 0.7σ no sítio ativo
do monômero B. O inibidor (33) está presente em duas conformações alternativas
denominadas conformação Ps (vertical) e conformação PI (horizontal).

Nos monômeros em que o inibidor se encontra em duas conformações, a
ocupação do NAD foi refinada para 50%.
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Na última etapa do refinamento, utilizou-se o programa ARP [Lamzin &
Wilson, 1993] para introduzir moléculas de águas no conjunto de dados. Esse
procedimento permitiu incluir 695 moléculas de água no conjunto de dados.
O modelo final apresenta Rfactor = 0.20 e Rfree = 0.26. Os resultados do
refinamento estão resumidos na tabela 8
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Tabela 8- Estatísticas do modelo cristalográfico gGAPDH-33 após refinamento.
Número de átomos no modelo
proteína

1436

moléculas de água

695

inibidores

3 (monômeros B, C e D)
20 – 2.5 Å

Resolução
Número de Reflexões utilizadas durante o refinamento
Conjunto de trabalho

45995

Conjunto teste

2455

Índices residuais cristalográficos
Rfactor

0.20

Rfree,3%

0.26

Desvios quadráticos médios dos valores ideais de
geometria
Comprimento de ligação

0.0063 Å

Ângulos de ligação

1.22º

Fator de temperatura médio (Å2)
Cadeia principal

31,94

Todos os átomos

32,17
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4.3.2.1- Qualidade da estrutura

Durante todo o refinamento, o programa Procheck [Laskowski et al., 1992]
foi utilizado para se acompanhar a estereoquímica do modelo.
Na estrutura final, mais de 99% dos resíduos encontram-se em regiões
favoráveis do diagrama de Ramachandran. Exceção a Val255 dos 4 monômeros
que se encontra em região desfavorável (Figura 8).

Figura 8- Diagrama de Ramachandran do complexo gGAPDH-33. O resíduo Val255 nos
quatro monômeros encontra-se numa região não permitida do diagrama de Ramachandran.
Essa conformação é conservada em todas as GAPDHs já descritas [Watson et. al. 1972;
Skarzynski et al., 1987; Vellieux et al., 1993; Kim et al., 1995, Souza et al., 1998] e tem
importância para o mecanismo catalítico da enzima.
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Esse resíduo está localizado numa alça entre duas folhas β consecutivas e
sua conformação desfavorável é comum a todas estruturas de GAPDH disponíveis
na literatura [Watson et. al. 1972; Skarzynski et al., 1987; Vellieux et al., 1993; Kim
et al., 1995, Souza et al., 1998]. Aparentemente, essa conformação é importante
para o correto posicionamento da Cys166, e da nicotinamida do NAD durante o
mecanismo catalítico da enzima.

4.3.2.2 – Análise do complexo gGAPDH-33

Uma vez que os inibidores irreversíveis possuem um aceptor de Michael,
dois modos de reação com a cisteína seriam possíveis. No primeiro, o ataque do
grupo tiol da cisteína à carbonila levaria a formação do complexo (gGAPDH-33) que
mimetizaria a tio-enzima presente no mecanismo catalítico da enzima. Entretanto é
possível que o grupo tiol da cisteína ataque o grupo metileno conjugado levando a
uma adição do tipo 1,4 e, conseqüente, à formação de um complexo tioéter entre a
enzima e o inibidor. Ambas as possibilidades estão representadas na figura 9.
A estrutura cristalográfica elimina qualquer dúvida sobre o mecanismo de
inativação que esse inibidor apresenta (mecanismo A).
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Figura 9- Mecanismos de inibição irreversível possíveis para o composto 33. A) Ataque
nucleofílico da Cys166 à carbonila do composto. B) Adição de Michael (1,4) ao sistema
etilênico conjugado. Figura gentilmente cedida pelo Dr. Sylvain Ladame, UPS, Toulouse,
França.

Quando o inibidor se encontra na conformação Pi, presente apenas nos
monômeros B e C, o seu grupo fosfato realiza ligações de hidrogênio com os
resíduos Thr226 e Arg249. Nessa conformação o grupo fosfonato encontra-se a 3.35Å
da posição previamente descrita para o sítio de fosfato em gGAPDH de L.
mexicana [Kim et al, 1998] e 4.81Å da posição descrita em T. brucei [Vellieux, 1993]
(Figura 10).
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Figura 10- Perfil de interação do composto 33 no sítio Pi. O grupo fosfonato
encontra-se a 3.35Å da posição previamente descrita para o grupo PO4-2 em L.
mexicana e a 4.81Å da posição descrita para o grupo SO4-2 em T. brucei (linhas
pontilhadas em azul). Além disso, o composto 33 faz ligações de H com os resíduos
Thr226 e Arg249 (linhas pontilhadas em vermelho). A estrutura da proteína está
representada de acordo com sua estrutura secundária, exceto pelos resíduos que
fazem ligações de H com o inibidor. As posições dos grupos SO4-2 e PO4-2 foram
obtida a partir da sobreposição das estruturas 1GYP e 1A7K na estrutura do
complexo gGAPDH-33.

Na conformação Pi o grupo carbonila do inibidor está direcionado para o
anel nicotinamida (carregado positivamente) do NAD+.
Yun e colaboradores [Yun et al, 2000] cristalizaram a enzima GAPDH de E.
coli nas formas holo, apo e ligada ao intermediário hemicetal do ciclo catalítico da
enzima. Nessa última forma, não há moléculas de NAD+ no modelo. Entretanto
levando em conta a posição do NAD+, obtida a partir da estrutura Holo, Yun e
colaboradores propuseram que a carbonila do substrato (gliceraldeído-3-fosfato)
deveria interagir com o nitrogênio positivamente carregado do NAD+, posicionando
o substrato para a transferência do hidreto. Após a redução do NAD+, o substrato
seria deslocado para o sítio de ligação Ps através de uma rotação na ligação C1-C2
do intermediário (Figura 11)
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Figura 11- Modelo de interação do gliceraldeído 3-fosfato (GAP) no sítio ativo da GAPDH
de E. coli. Segundo Yun e colaboradores [Yun et al, 2000], quando o GAP interage no sítio
Pi (esquerda), a carbonila deveria interagir com o anel carregado positivamente do NAD+.
Após redução do cofator o GAP deveria sofrer uma rotação entre os carbonos C1 e C2, a
qual posicionaria o grupo fosfato no sítio Pi. Figura adaptada de Yun et al., 2000.

A estrutura cristalográfica do complexo gGAPDH-33 revela que a distância
entre o oxigênio da carbonila e o N do anel nicotinamida é de 3.63Å, portanto maior
do que aquela esperada para uma interação iônica como aquela proposta por Yun e
colaboradores [Yun et al., 2000]
Na conformação Ps, o grupo fosfonato faz ligações de hidrogênio com os
resíduos Thr197, Arg249 e com uma hidroxila do anel ribose do NAD. Além disso, a
carbonila faz ligação de hidrogênio com o resíduo His194. Nessa conformação o
grupo fosfonato está localizado a 0.93Å da posição previamente descrita para o
sítio de ligação de fosfato em L. mexicana {Kim et al., 1998] e 0.70Å da posição de
sulfato descrita em T. brucei gGAPDH [Vellieux et al., 1993] (Figura 12).
Na conformação Ps a carbonila do inibidor aponta na direção contrária ao
anel carregado da nicotinamida (Figura 12). Assim, o inibidor, na conformação Ps,
também não deve realizar as interações iônicas mencionadas anteriormente.
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Figura 12- Perfil de interação do composto 33 no sítio Ps. O grupo fosfonato encontra-se a
menos de 1,0Å da posição previamente descrita para os grupos PO4-2 em L. mexicana e
SO4-2 em T. brucei (não representado na figura). Nessa conformação, o composto 33 faz
ligações de H com os resíduos Arg249 e Thr197 através do seu grupo fosfato, o qual também
interage com uma hidroxila da ribose do NAD+ (linhas pontilhadas em vermelho). Além
disso, a carbonila do composto 33 está orientada na direção do resíduo His194, o que pode
favorecer uma interação do tipo ligação de H ou transferência de carga de acordo com o
estado de protonação do resíduo.

O complexo gGAPDH-33 mimetiza a etapa posterior aquela descrita por Yun
[Yun et al, 2000], entretanto segundo o mecanismo proposto por ele, o inibidor 33
deveria ser encontrado somente na conformação Ps. Outra contraposição aos
resultados de Yun vem do fato que o deslocamento do grupo fosfato do sítio Pi para
o sítio Ps, ocorre através de uma rotação na ligação SG-C1 do complexo e não na
ligação C1-C2 (Figura 13).

Figura 13- Mecanismo de interação do composto 33 no sítio ativo da gGAPDH de T. cruzi.
Esse complexo mimetiza o intermediário tiocetal do mecanismo catalítico da enzima.
Segundo a estrutura cristalográfica, o composto 33 deve interagir primeiramente no sítio de
Pi (vide figura 10). Após a saída do cofator (não representado na figura) o composto sofre
uma rotação na ligação SG-C1 que posiciona o grupo fosfato no sítio Ps (vide figura 12). Os
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resíduos em destaque na figura são equivalentes àqueles destacados por Yun e
colaboradores na figura 11.

A comparação da estrutura cristalográfica do complexo gGAPDH-33 com a
estruturas nativa [Souza et al, 1998] e em complexo com um inibidor de origem
natural [Pavão, 2002] revela que as principais diferenças estão relacionadas a
orientação do resíduo Arg249. Nas estruturas anteriores, onde não havia fosfato ou
análogos de substrato no sítio ativo, o resíduo Arg249 aponta para o resíduo Asp210.
No complexo gGAPDH-33 esse resíduo aponta para os resíduos Thr197 e Thr199 e
faz ligações de hidrogênio com o grupo fosfato (tanto na conformação Ps quanto na
conformação Pi). Outra diferença marcante desse complexo é a distância entre o
Nε da His194 e Sδ da Cys166, que varia de 3.2Ǻ na estrutura nativa a 3.7Ǻ na
estrutura da gGAPDH em complexo com chalepina [Pavão et al., 2002]. No
complexo gGAPDH-33 essa distância varia de 4.1 a 4.4Ǻ. Isso pode ser uma
conseqüência da ligação do inibidor irreversível no sítio Pi.
Os demais resíduos do sítio ativo apresentam conformação praticamente
idêntica àquela descrita anteriormente [Souza et al., 1998; Pavão et al., 2002],
exceto pelos resíduos Ser224 a Ala229 que fazem parte de uma alça que está
deslocada 0,55Å em direção ao sítio Pi. Comportamento semelhante foi descrito
para a estrutura da gGAPDH de L. mexicana quando cristalizada em baixa
concentração de (NH4)2SO4 [Kim et al, 1998] e para a estrutura cristalográfica do
intermediário hemicetal em GAPDH de E. coli [Yun et al., 2000].

4.3.3- Refinamento do conjunto de dados gGAPDH-30

O procedimento para o refinamento do conjunto de dados gGAPDH-30 segue
aquele descrito para o conjunto de dados gGAPDH-33 com pequenas
modificações, que serão destacadas a seguir. Entre elas destaca-se o fato de que
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todo o refinamento foi realizado, desde o início, sem imposição de restrições do tipo
NCS.
O modelo inicial, obtido pelo programa AMoRe [Navaza, 1994], foi refinado,
primeiramente, no espaço recíproco através de anelamento simulado. Os mapas de
densidade eletrônica obtidos mostram claramente a presença do co-fator em todos
os monômeros. Quatro moléculas de NAD+ foram introduzidas manualmente no
modelo e tiveram suas posições e fatores de temperatura refinados.
O modelo foi então refinado no espaço real, utilizando o programa O. Após
vários ciclos de reconstrução da cadeia e minimização por gradientes conjugados,
441 moléculas de água foram introduzidas no modelo utilizando o programa ARP
[Lamzin & Wilson, 1993].
Nesse momento optou-se por remover as moléculas de água presentes no sítio
ativo da enzima e calcular novos mapas de densidade eletrônica.
A análise do mapa (2m|Fo| - D|Fc|) mostra densidade claramente definida para
o inibidor 30 somente no monômero A (Figura 14).

Figura 14- Mapa de densidade eletrônica (2m|Fo| -D|Fc|) contornado a 0,8σ no sítio ativo
do complexo gGAPDH-30. Os resíduos da proteína estão representados em verde e os
átomos do inibidor estão coloridos de acordo com tipo de átomo
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Uma molécula de inibidor foi então introduzida no modelo e o conjunto todo foi
refinado até Rfactor= 0.19 e Rfree= 0.26. Os resultados finais do refinamento estão
resumidos na tabela 9
Tabela 9- Estatísticas do modelo cristalográfico gGAPDH-30 após refinamento.
Número de átomos no modelo
proteína

1436

moléculas de água

453

inibidores

1 (monômero A)
8.0 – 2.75 Å

Resolução
Número de Reflexões utilizadas durante o refinamento
Conjunto de trabalho

31898

Conjunto teste

1670

Índices residuais cristalográficos
Rfactor

0.19

Rfree,3%

0.26

Desvios quadráticos médios dos valores ideais de
geometria
Comprimento de ligação

0.0067 Å

Ângulos de ligação

1.24º

Fator de temperatura médio (Å2)
Cadeia principal

46,28

Todos os átomos

46,57
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4.3.3.1- Qualidade da estrutura

Apesar da falta de restrições do tipo NCS, os mapas de densidade
eletrônica calculados para o complexo gGAPDH-30 apresentam boa qualidade,
exceto para os resíduos 65-74, 99-103 e 117-121 localizados numa alça flexível do
monômero C, resíduos 99-102, também numa alça flexível, no monômero B e
alguns resíduos nas porções N e C terminal. No geral, a estereoquímica do modelo
é bastante satisfatória com mais de 99% dos resíduos nas regiões permitidas do
gráfico de Ramachandran. Novamente, exceção deve ser feita ao resíduo Val255,
por razões já descritas nas páginas 71 e 72.

4.3.3.2- Análise do complexo gGAPDH-30

A análise do complexo revela que o grupo fosfato está localizado no sítio de
ligação do fosfato, onde ele faz ligações de hidrogênio com os resíduos Thr197,
Thr199 e Arg249 (Figura 15). Essa localização pouco difere da posição previamente
descrita para os sítios de ligação do sulfato e fosfato em gGAPDHs de T. brucei
[Vellieux, 1993]e L. mexicana [Kim et al, 1998] (1.11 e 0.48Å, respectivamente)
(Figura 16). Situação bastante diferente pode ser descrita para o grupo fosfonato.
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Figura 15- Perfil de interação do composto 30 no sítio ativo da enzima gGAPDH de T. cruzi.
O grupo fosfato faz ligações de hidrogênio com os resíduos Arg249, Thr197 e Thr199 (linhas
pontilhadas em azul). O grupo fosfonato faz ligações de hidrogênio com os resíduos Arg249,
Ser247 (linhas pontilhadas em azul ) e sua carbonila está orientada em direção ao resíduo
His194. Duas ligações de hidrogênio adicionais são formadas com moléculas de água
cristalográficas. A estrutura da proteína está representada de acordo com sua estrutura
secundária, exceto pelos resíduos que fazem ligações de H com o inibidor e por outros
resíduos importantes para o mecanismo catalítico.

A estrutura cristalográfica mostra o grupo fosfonato fazendo ligações de
hidrogênio com os resíduos Ser247 e Arg249, num sítio localizado a 5.38Å e 4.06Å
das posições previamente descritas para sítios de sulfato e fosfato em T. brucei
[Vellieux et al., 1993] e L. mexicana [Kim et al., 1998] (Figura 17).

Figura 16- Comparação das posições cristalográficas dos grupos fosfonato e fosfato
em relação as posições previamente descritas para os grupos SO4-2 em T brucei e PO4-2 em
L. mexicana. Enquanto o grupo fosfato localiza-se a menos do que 1Å das posições
previamente descritas (sítio Ps), o grupo fosfonato encontra-se entre 4 à 5Å das posições
previamente descritas (vide linhas pontilhadas). As posições dos grupos SO4-2 e PO4-2 foram
obtida a partir da sobreposição das estruturas 1GYP e 1A7K na estrutura do complexo
gGAPDH-30.
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Na verdade, a localização desse novo sítio é próxima aquela encontrada no
complexo gGAPDH-33 (Figura 17)

Figura 17- Comparação da localização dos grupos fosfato e fosfonato do complexo
gGAPDH-30 com as posições dos grupos fosfonato no complexo gGAPDH-33. Existe uma
boa concordância entre as posições dos grupos fosfato e fosfonato em ambas as estruturas
(distância menor que 1Å). A grande distância entre a localização do grupo fosfonato e as
posições previamente descritas para SO4-2 e PO4-2 (vide figura 16), revela a grande
plasticidade do sítio Pi quando comparado ao sítio Ps.

Chama a atenção o fato da hidroxila ligada ao carbono C2 não fazer,
segundo esse modelo de ligação do inibidor, nenhuma interação com resíduos do
sítio ativo da gGAPDH.
De fato, devido a baixa resolução dos dados de difração é difícil posicionar
inequivocamente o inibidor dentro da densidade eletrônica e assim excluir a
possibilidade do grupo fosfato estar localizado na posição do grupo fosfonato e
vice-versa.
Numa tentativa de dirimir essa dúvida, o composto 30 foi modelado também
segundo a hipótese de que o grupo fosfato estaria interagindo no sítio de ligação do
grupo fosfonato e vice-versa (Figura 18). Entretanto, a menor complementaridade
entre inibidor e densidade eletrônica sugere que o modelo de interação descrito
acima (Figura 14) é correto.
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Figura 18- Mapas de densidade eletrônica (m|Fo| -D|Fc|) contornados a 1,2δ (marrom) e
6,0δ (verde) no sítio ativo do complexo gGAPDH-30. Devido a baixa resolução dos
dados cristalográficos, as orientações a esquerda e a direita do composto 30 foram
testadas. À esquerda temos a conformação refinada final e à direita o resultado
caso o inibidor fosse refinado na orientação invertida. O melhor encaixe da
conformação à esquerda, na densidade eletrônica, nos levou a considerar essa
orientação como correta.

Estudos de inibição enzimática das enzimas gGAPDH de T. brucei e T. cruzi
revelaram um perfil de inibição bastante distinto para os análogos de 1,3-BPG
(Tabela 10).
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Tabela 10– Resultados de inibição das enzimas gGAPDH (IC50) de T. brucei e T.
cruzi frente aos derivados de 1,3-BPG.
Estrutura
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Esse resultado é bastante surpreendente uma vez que essas enzimas têm
mais de 95% de identidade. A ausência de estruturas cristalográficas da gGAPDH
de T. brucei em complexo com análogos de 1,3-BPG torna impossível um estudo
detalhado dos motivos estruturais responsáveis por esse comportamento.
Alternativamente, métodos de modelagem molecular foram utilizados na
tentativa de melhor entender o diferente perfil de inibição dos compostos
apresentados na tabela 10. Esse trabalho foi realizado com o Dr. Carlos H. T. P.

77

UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO
Instituto de Física de São Carlos

Co-cristalização e refinamento

Silva. Detalhes experimentais do protocolo de modelagem molecular podem ser
encontrados no apêndice D.
Os resultados de modelagem sugerem que apesar da grande identidade
seqüencial e estrutural entre as gGAPDHs de T brucei e T. cruzi, os análogos de
1,3-BPG comportam-se de forma diferente quando minimizados dentro dos
respectivos sítios ativos (Figura 19).
Os resultados de modelagem sugerem que todos os compostos da série
interagem com os mesmos resíduos que 30. Todos os compostos apresentaram
boa interação no sítio Ps e baixo rmsd entre eles, entretanto não foram encontradas
interações fortes no sítio Pi. Acredita-se que o sítio Pi seja o primeiro local de
interação do G3P [Yun et al, 2000; Castilho et al, 2003]. A falta de interações fortes
nesse sítio pode estar relacionada com a baixa atividade inibitória dos compostos
26 a 30.
Essa hipótese é reforçada pelo comportamento dos inibidores dentro do sítio
ativo da gGAPDH de T. brucei. Nesse caso os compostos 26 a 30 apresentam
menor rmsd no sítio Pi e um conformação mais curvada.
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Figure 2.
(a)
(a)

(b)

Figura 19- Comparação dos resultados de modelagem molecular para os compostos 26-30
no sítio ativo da gGAPDH de T. cruzi GAPDH (a) e T. brucei (b). As principais diferenças
encontradas são; menor rmsd entre os inibidores quando no sítio ativo de T. brucei e uma
conformação mais curvada em T. brucei do que em T. cruzi. Diferenças estruturais que
podem estar relacionadas com esses resultados são; diferentes rotâmeros para o resíduo
Thr226/Thr225 e substituição resíduo Ser247 por Ala246, conforme discutido na página 90.

Esse fato se reflete no valor médio da distância entre os átomos de fósforo
dos compostos 26-30 que é de 6.87Å na gGAPDH de T. cruzi e 6.40Å em T brucei
(Tabela 11).
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Tabela 11- Distância inter-fósforo após a simulação computacional no sítios ativos
da gGAPDH de T. cruzi e de T. brucei (entre parênteses)
Composto

DP-P, em Å

26

7.17 (6.32)

27

7.21 (6.58)

28

6.65 (6.61)

29

6.70 (6.32)

30

6.63 (6.18)

Apesar da grande conservação no sítio ativo das gGAPDHs de T. brucei e T.
cruzi é possível identificar diferenças estruturais no sítio ativo dessas enzimas que
podem estar relacionadas com os resultados de modelagem molecular; (a)
substituição do resíduo Ser247 em T. cruzi gGAPDH por Ala246 em T. brucei; (b)
rotâmeros

diferentes

para

o

resíduo

Thr226/Thr225,

T

cruzi

e

T

brucei

respectivamente.
Na gGAPDH de T cruzi os resíduos Ser247 e Thr226 competem com o resíduo
Arg249 pelos grupos fosfonato dos inibidores, resultando numa interação menos
eficiente dos inibidores com o resíduo Arg249 e possibilitando assim as
conformações estendidas. Na gGAPDH de T. brucei, o resíduo Arg248 é o principal
ponto de interação uma vez que o resíduo Ala246 não faz ligação de hidrogênio com
o grupo fosfonato e o resíduo Thr225 não está orientado de forma a interagir com os
receptores. Essas peculiaridades, possivelmente, resultam na conformação curvada
encontrada nos estudos de modelagem.
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Capítulo
molecular

IVde

Modelagem
inibidores

da

enzima gGAPDH de T. cruzi.

1- Introdução

A dificuldade para obtenção de co-cristais da enzima gGAPDH com seus
inibidores constitui um entrave para o processo de planejamento racional de inibidores
com base na estrutura tridimensional da enzima. Uma alternativa para contornar, pelo
menos parcialmente, esse problema passa pela a utilização de métodos de
modelagem molecular que possam fornecer modelos plausíveis de interação inibidorenzima, ou seja, que modelem a interação de uma pequena molécula (ligante) dentro
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do sítio ativo da enzima de interesse. Esse processo é geralmente definido como
“docking” (acoplamento) e será assim denominado de agora em diante.
O problema do docking pode ser divido em duas etapas principais;
1-gerar todos os complexos possíveis
2- identificar dentre os complexos gerados aquele que corresponde a solução
correta.
A fim de realizar essas etapas os programas utilizam diferentes funções de
busca (etapa 1) e diferentes funções de pontuação (etapa 2).
Os programas de docking em geral consideram que a molécula do receptor é
rígida, enquanto a molécula do ligante pode ter uma flexibilidade parcial [Morris et al.,
1998, Kramer et al., 1999].
Outra questão importante é a limitação do espaço translacional a ser explorado
e como o ligante pode explorar esse espaço de forma adequada.
Enquanto alguns programas de docking exploram toda a superfície da proteína,
outros exploram apenas uma região pré-definida pelo usuário. Dentro do primeiro tipo
encontram-se os programas destinados ao docking proteína-proteína [Gabb et al.,
1997] e dentro do segundo tipo encontram-se os programas destinados ao docking
ligante-proteína [Leach & Kuntz, 1992; Morris et al., 1998; Kramer et al., 1999].
Uma vez geradas todas as conformações possíveis do inibidor dentro do sítio
de interação, é necessário avaliar cada uma dessas conformações e determinar qual
dentre elas é a correta. Para tanto se utilizam funções de pontuação que levam em
conta as interações intermoleculares descritas por termos clássicos da mecânica
molecular (ex, campo de força AMBER), funções de pontuação empíricas (derivadas
estatisticamente a partir de um conjunto de complexos cristalográficos (ligante-enzima,
proteína-proteína, antígeno-anticorpo)), etc.
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Os programas utilizados para realizar os estudos descritos nesse trabalho
foram; Autodock [Morris et al., 1998] e FLO [McMartin & Bohacek, 1997]. Ambos os
programas utilizam métodos estocásticos para tentar posicionar o ligante/inibidor
dentro do sítio ativo e fazem a avaliação dos resultados encontrados segundo uma
função de pontuação baseada no campo de força AMBER.
O programa Autodock, em particular, tem uma função de pontuação modificada,
de forma a predizer empiricamente a energia livre de interação entre o ligante/inibidor e
a enzima. Outra particularidade na função de pontuação do programa Autodock é a
presença de uma penalidade para o “congelamento” de uma ligação simples quando
da formação do complexo.
O programa FLO, por sua vez, permite a minimização do ligante dentro do sítio
ativo da enzima, levando-se em consideração certo grau de flexibilidade para os
resíduos da proteína.
A escolha desses programas baseou-se em dois critérios;
1- Disponibilidade e acesso gratuito desses programas para uso acadêmico;
2- Relatos na literatura de que métodos de busca estocásticos conseguem
prever

a

localização de

ligantes/inibidores

em

posições

próximas

daquelas

encontradas cristalograficamente [Morris et al., 1998, Diller & Verlinde, 1999].

2- Metodologia geral de docking

A maior afinidade de um ligante pela enzima reflete sua alta complementaridade
química e estérica. Portanto, dentro de cada série de inibidores escolheu-se o
composto com maior atividade inibitória, ou seja, aquele que apresentaria maior
complementaridade química e estérica pela enzima, para se realizar os estudos de
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docking. Essa estratégia foi adotada pois compostos menos ativos podem interagir de
forma inespecífica com a enzima e esse comportamento refletiria num aumento do
número de soluções incorretas.
Além disso, dada a semelhança estrutural dos compostos dentro de suas
classes, pode-se supor que seus modos de ligação sejam bastante semelhantes e que
se possa modelar o modo de ligação de toda a série de inibidores a partir do modo de
ligação do composto mais ativo.
Nos estudos de docking com o programa Autodock optou-se pela função de
busca baseada no algoritmo genético modificado (Lamarckiano) [Morris et al., 1998]
utilizando os parâmetros descritos no apêndice B. O programa FLO, por sua vez,
possui uma função de busca baseada no algoritmo de Monte Carlo e o único
parâmetro que pode ser controlado pelo usuário é o número de vezes que o programa
realiza o ciclo de gerar conformações pelo método de Monte Carlo, minimizar essas
conformações e avaliar a pontuação das conformações resultantes. Em todos os
experimentos realizados esse número foi igual a 200.
Após análise das energias de interação das soluções encontradas pelos
programas de docking, procedeu-se a análise visual dos resultados obtidos. O modelo
de interação de melhor energia de interação com a enzima, e que não apresenta
problemas de solvatação/dessolvatação, foi então selecionado e utilizado para modelar
os demais compostos da sua série.
Como o programa FLO permite que a solução encontrada pela função de busca
seja minimizada dentro do sitio de interação (considerando uma flexibilidade parcial
dos resíduos da enzima), essa estratégia foi adotada tanto para os resultados obtidos
com o programa FLO, como para os resultados obtidos com o programa Autodock. O
Algoritmo de minimização apresenta um termo adicional que tenta otimizar a posição
dos átomos do ligante em relação à superfície acessível ao solvente da enzima. O
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resultado desse protocolo é a otimização da geometria do inibidor para sua interação
com a enzima.
Os estudos de modelagem utilizaram as coordenadas cristalográficas da
enzima gGAPDH nativa (estrutura na sua forma Holo), em complexo com o inibidor de
origem natural chalepina (estrutura na sua forma Apo) e em complexo com o inibidor
33, descrito no capítulo III (estrutura na forma Holo e com sítios Pi e Ps préorganizados). A utilização dessas três estruturas visou simular a flexibilidade da
enzima, uma vez que cada uma das estruturas cristalográficas apresenta modificações
estruturais associadas a etapas características do mecanismo catalítico da enzima.
Nas três estruturas cristalográficas foram considerados todos os tautômeros do resíduo
His194, bem como a possibilidade de rotação de 180 graus no plano do anel da histidina
e os estados protonado e não protonado do resíduo Cys166. Esse resíduos participam
do mecanismo catalítico da gGAPDH e seu estado de protonação/tautomerização não
pode ser determinado experimentalmente a partir das estruturas cristalográficas
disponíveis.
A combinação desses parâmetros forneceu 8 modelos (Figura 1) de enzima
para cada uma das estruturas disponíveis, totalizando 24 condições diferentes nas
quais os estudos de docking foram realizados.
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Figura 1- condições de protonoação da Cys

194
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utilizados nos estudos de

docking. Conforme demonstrado acima, 8 condições diferentes de sítio ativo foram
consideradas para cada uma das estruturas cristalográficas.

3- Modelagem molecular de derivados cumarínicos.

Conforme mencionado no capítulo II, item 3.4.1, uma série de derivados
cumarínicos teve sua atividade inibitória frente a enzima gGAPDH de T. cruzi testada.
A série de 3-piperonilcumarinas com anéis heterocíclicos na posição R1 (vide tabela 1
do capítulo II) apresentou boa atividade inibitória e por essa razão foi selecionada para
estudos de modelagem molecular
Outra razão para esse estudo vem do trabalho de Menezes e colaboradores
com a chalepina e outras cumarinas de origem natural [Menezes et al., 2003]. Segundo
os resultados desse trabalho, grupos volumosos (maiores do que 1,1-dimetilalila) na
posição 3 deveriam diminuir a atividade inibitória de derivados cumarínicos contra a
enzima gGAPDH. Entretanto, a atividade inibitória dos compostos 8 e 10, que possuem
um grupo piperonil nessa posição, é semelhante aquela descrita para a chalepina (vide
tabela 1 do capítulo II).
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Esse fato nos chamou atenção para uma questão levantada por Menezes e
colaboradores; estariam estes derivados cumarínicos interagindo no mesmo sítio de
ligação na enzima ?
A sobreposição estrutural dos derivados 8, 9 e 10 nas coordenadas
cristalográficas da chalepina mostra que esses compostos não devem interagir no
mesmo sítio de ligação que a chalepina * (figura 2).

Figura 2- Sobreposição estrutural dos derivados cumarínicos 8, 9 e 10 com relação a
chalepina. A proteína está representada de acordo com sua superfície molecular, e colorida de
acordo com o seu potencial eletrostático (vermelho negativo, azul positivo). Note que os grupos
piperonilas dos derivados cumarínicos 8, 9, e 10 localizam-se muito próximo à superfície
molecular da proteína. De fato ocorreria um choque estérico entre os átomos dos inibidores e
da proteína se eles se ligassem dessa forma no sítio ativo da gGAPDH. Os inibidores estão
representados da seguinte forma; chalepina – linhas grossas coloridas de acordo com o tipo de
átomo, derivados cumarínicos 8 (vermelho), 9 (laranja) e 10 (azul) estão representados por
linhas finas.

*

A sobreposição estrutural foi realizada com o programa FLO. O algoritmo de sobreposição considera a
conformação cristalográfica do alvo (chalepina) como conformação bioativa e tenta sobrepor as moléculas
de inibidor sobre essa conformação, portanto além de uma simples sobreposição, átomo à átomo, é
realizada também uma otimização da conformação dos inibidores, considerando-se como mínimo global a
conformação bioativa.
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Esse resultado nos levou a utilizar métodos de modelagem molecular para
tentar compreender o perfil de interação dos derivados heterocíclicos e explicar as
diferenças de atividade encontradas para os compostos 8, 9 e 10 † .
De acordo com a metodologia de docking descrita, o composto 10 foi escolhido
como modelo para os estudos de docking.
Ao se analisar as soluções com melhor pontuação do programa Autodock
constatou-se que na maioria dos casos havia problemas de solvatação bastante sérios
ou baixa complementaridade estérica entre 10 e a enzima. Por outro lado, as soluções
encontradas pelo programa FLO, quando se utilizou a estrutura do complexo gGAPDHchalepina [Pavão et al., 2002], apresentaram melhor perfil de interação. Na figura 3
está representado o melhor modelo de interação proposto para 10 em relação à
superfície acessível ao solvente.

Figura 3- Modelo de interação de 10 em relação à superfície acessível ao solvente (SAS) da
enzima gGAPDH. A figura mostra duas visões diferentes do ligante dentro do sítio ativo. Na
figura da esquerda podemos perceber que o anel metilenodioxila encontra-se “enterrado” entre
duas regiões hidrofóbicas (amarela) enquanto o anel furano encontra-se perto de uma região
doadora de prótons (vermelha). O anel cumarínico encontra-se distante da SAS contribuindo
muito pouco com a energia de interação desse modelo de interação (30,7KJ/mol). O esquema
de cores da SAS está discutido abaixo. Chama atenção o fato do anel cumarínico não se
encontrar próximo a SAS, o que poderia acarretar em problemas de solvatação/dessolvatação.
Entretanto essa região da proteína tem caráter hidrofóbico, o que minimizaria esse problema.
†

Paralelamente aos estudos de modelagem molecular, tentou-se co-cristalizar esses compostos com a
enzima gGAPDH, entretanto ainda não obtivemos sucesso nesses experimentos
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Durante a análise visual, a qualidade da solução encontrada pode ser avaliada
através da complementaridade estérica e química que o composto apresenta em
relação à superfície acessível ao solvente da proteína. Segundo essa representação,
os átomos do composto deveriam se localizar próximos à superfície, e aqueles que
realizam interações do tipo ligação de H deveriam estar localizados ligeiramente no
interior da superfície acessível ao solvente.
O programa FLO fornece ainda uma outra ferramenta para auxiliar essa análise;
a superfície acessível ao solvente é colorida de acordo com o tipo de interação
favorável para um dado resíduo/átomo. Dessa forma, regiões hidrofóbicas (onde se
devem encontrar interação do tipo Van der Waals entre o composto e a enzima) são
coloridas de amarelo, regiões polares aceptoras de prótons (onde deveria se localizar
um doador de prótons no inibidor) são coloridas de azul; regiões polares doadoras de
prótons (onde deveria se localizar um aceptor de prótons no inibidor) são coloridas de
vermelho.
Segundo esse modelo de interação, a atividade inibitória está relacionada com
interações que os oxigênios dos grupos metilenodioxila e furano realizam com os
resíduos Ser164, e, Thr199 respectivamente.
Esse

modo

de

interação

pode

ser

uma

conseqüência

da

baixa

complementaridade entre o anel cumarínico e o sítio ativo da gGAPDH. A estrutura
cristalográfica do complexo chalepina-gGAPDH revela que importantes interações
entre a cumarina (chalepina) e o sítio ativo são mediadas por moléculas de águas
[Pavão et al., 2002]. A figura 4 mostra o padrão de interação de 10 segundo o modelo
de interação sugerido pelos programas de docking.
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2,97

Ser164

Arg249
His194

Cys166

3,07

Thr199

Figura 4- padrão de interação de 10 com a enzima gGAPDH. Segundo o modelo de interação
proposto pelo programa FLO. O composto 10 realiza ligações de H com os resíduos Ser164 e
Thr199. Os demais resíduos em destaque na figura são essenciais para o mecanismo catalítico
da enzima. A enzima está representada de forma esquemática na forma de folhas β e hélices α.

A fim de avaliar os demais compostos da série segundo esse modelo de
interação proposto, realizou-se a troca do hetero-átomo do anel na posição R1
(substituição do oxigênio do anel furano por nitrogênio e enxofre) e os compostos 8 e 9
foram minimizados dentro do sitio ativo da enzima. A figura 5 mostra a sobreposição
das soluções encontradas para os compostos 8, 9 e 10.
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Ser164

Arg249
His194

Thr199

Figura 5– Sobreposição das soluções encontradas pelo programa FLO para os compostos 8, 9
e 10. A sobreposição dos compostos é quase perfeita, a não ser por um deslocamento mínimo
na região dos heteroátomos. De fato isso ocorre de forma a favorecer ou não a formação da
ligação de H com o resíduo Thr199. O composto 10 está representado de acordo com o tipo de
átomo, 8 está representado em púrpura e 9 em verde. A proteína está representada de forma
esquemática na forma de folhas β e hélices α..

Observa-se um pequeno deslocamento entre os inibidores na região dos anéis
heterocíclicos. Isso pode ser decorrente das diferentes orientações necessárias para
que se forme uma ligação de hidrogênio entre o inibidor e a enzima. No caso do
composto 9 não há formação da ligação de H entre o heteroátomo enxofre e o resíduo
Thr199. Dessa forma o composto não fica preso dentro do sítio ativo o que deve
influenciar negativamente sua interação com a enzima. Esse pode ser um fator
importante para a menor atividade de 9 em relação ao demais bioisósteros da série.
Os compostos 8a e 11 não foram incluídos nesse estudo de modelagem,
entretanto a análise visual do composto 11 revela que o heteroátomo do anel indol não
está localizado na posição ideal para fazer ligação de hidrogênio com o resíduo Thr199.
O composto 8a, por sua vez, apresenta o heteroátomo na posição ideal para realizar
esse tipo de interação, contudo sua atividade inibitória também é reduzida (quando
comparada, por exemplo, ao composto 9). Nesse caso a explicação para sua menor

94

UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO
Instituto de Física de São Carlos

Modelagem molecular de inibidores da gGAPDH

atividade frente à gGAPDH pode estar relacionada com o caráter π-deficiente do seu
anel heterocíclico. Esse caráter (π-deficiente) deve desfavorecer uma interação do tipo
transferência de carga entre o inibidor e o resíduo Arg249 (que estaria localizado na
proximidade do anel piridina) e conseqüentemente influenciar negativamente a
interação desse inibidor com a enzima.

4- Modelagem de compostos bisfosfonados

A caracterização do modo de interação entre os derivados bisfosfonados e a
enzima gGAPDH é de grande importância para o planejamento de novos inbibidores.
Até o presente momento não se conseguiu cristais de boa qualidade para estudos de
difração de raios X, razão pela qual, recorreu-se mais uma vez aos estudos de
modelagem molecular como forma de criar modelos de interação ligante-enzima que
pudessem guiar o planejamento de novos derivados bisfosfonados.
O composto 22 apresenta dois átomos de fósforo separados por uma distância
de 2,70Å, a qual é comparável à distância dos átomos de fósforo presentes na
molécula de NAD (2,89Å). Por essa razão supôs-se inicialmente que o composto 22
poderia estar mimetizando os fosfatos do NAD e competindo com ele pelo seu sítio de
ligação. Numa tentativa de corroborar essa hipótese o programa Catalyst foi utilizado
para sobrepor o composto 22 nas coordenadas cristalográficas do NAD ‡ (Figura 6).

‡

Esse estudo foi realizado pelo professor Eric Oldfield na Universidade de Urbana Campaign e apenas os
resultados finais desse estudo estão apresentados nesse trabalho. Os detalhes experimentais não serão
apresentados.
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Figura 6– Sobreposição estrutural dos compostos 22 e de um possível derivado nas
coordenadas cristalográficas do NAD da estrutura nativa de gGAPDH de T. cruzi. A figura
mostra apenas a região de sobreposição dos compostos sobre NAD (apenas parte da molécula
do NAD está representada). Figura gerada pelo prof. Oldfield utilizando o programa Catalyst.

Apesar do modelo de sobreposição com o NAD ser bastante razoável, esse tipo
de estudo não leva em consideração fatores bastante importantes para o planejamento
racional de inibidores, por exemplo, a estrutura tridimensional do receptor e as
restrições estereoquímicas que ela impõe.
Numa tentativa de adicionar essa informação estrutural ao nosso modelo,
utilizou-se o programa FLO para sobrepor o composto 22 nas coordenadas
cristalográficas do NAD, encontrado no complexo gGAPDH-30 (descrito no capítulo III).
Os resultados encontrados assemelham-se àqueles encontrados pelo programa
Catalyst, exceto por um deslocamento da cadeia alquílica do composto 22, que é
resultado de choque estérico com resíduos da proteína (Figura 7).
Figura 7– Sobreposição estrutural do composto 22 sobre as coordenadas do NAD encontradas
no complexo gGAPDH-30. À esquerda está representado o resultado obtido com a Cys166
protonada e à direita o resultado obtido com a Cys166 desprotonada. As moléculas de ligante
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Cys166

Cys166

Ile13

Ile13

Thr111

Thr111

estão representadas por linhas grossas e a molécula de NAD está representada em linhas
finas.

Entretanto a análise das interações que o composto 22 deveria fazer, se
interagindo nessa posição, apresenta algumas características incomuns; (i) grupos
apolares do composto amplamente expostos ao solvente, (ii) grupos fosfonatos em
choques estéricos com a proteína, (iii) rede de ligações de H incompleta entre ligante e
proteína (Figura 8).
A soma de todos estes fatores nos leva a crer que esse não é o modo de
interação correto do composto 22.
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Figura 8- Perfil de interação molecular do composto 22 no sítio de ligação do NAD.
Esquerda (resultado obtido com a Cys166 protonada). Segundo esse modelo de interação um
dos grupos fosfonato apresentaria choque estérico com o resíduo Thr111. Direita (resultado
obtido com a Cys166 desprotonada) o mesmo choque estérico ocorreria e, além disso, a cadeia
alquílica está distante da SAS e exposta ao solvente.

Numa tentativa de encontrar um modelo de interação alternativo para o
composto 22, os programa Autodock e FLO foram utilizados para realizar o docking do
composto 22 § no sítio ativo e no sítio do cofator da enzima gGAPDH. A estrutura
cristalográfica utilizada nesses estudos foi aquela do complexo gGAPDH-30.
Os modelos de interação gerados pelos programas FLO e Autodock estão
discutidos separadamente a seguir.

§

Os compostos 23 e 24 não haviam sido ensaiados quando dos estudos de modelagem molecular
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4.1- Resultados de docking obtidos com o programa FLO

As soluções encontradas pelo programa convergem para dois modos de
interação, de acordo com os diferentes estados de protonação da Cys166.

4.1.1- Resultados obtidos com Cys166 protonada

A maioria das soluções apresenta os grupos fosfonato localizados no sítio de ligação
do fosfato inorgânico (Thr226, Arg249, Thr167) e a parte hidrofóbica estendendo-se em
direção ao anel nicotinamida do NAD+. (Figura 9)
Thr226

Thr167

Cys166

Arg249

NAD

Figura 9- Perfil de interação molecular do composto 22. Os grupos fosfato localizam-se
próximos ao sítio de fosfato inorgânico onde realizam ligações de H com os resíduos Thr167,
Thr226 e Arg249. A cadeia alquílica estende-se em direção a Cys166 e ao anel nicotinamida do
NAD+ (representado em cinza – linhas finas).

Essa solução apresenta boa complementaridade estérica e química (fosfato
localizados em regiões vermelhas – doadoras de prótons - e cadeia alquílica próxima a
região amarela – apolar) com a SAS conforme demonstrado na figura 10
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Figura 10- Modelo de interação de 22 em relação à superfície acessível ao solvente (SAS) da
enzima gGAPDH. Pode-se perceber que os grupos fosfato do ligante encontram-se próximos de
uma superfície vermelha (doadora de prótons), enquanto sua cadeia alquílica e o anel fenílico
estão próximos a uma região hidrofóbica (superfície amarela).

4.1.2- Resultados obtidos com Cys166 desprotonada

As soluções mais uma vez posicionam os grupos fosfonatos na região do sítio
de fosfato inorgânico, porém o anel fenílico e a cadeia alquílica da molécula estão
orientados numa “direção” diferente daquela encontrada para a Cys166 desprotonada.
Nesse caso a cadeia alquílica estende-se em direção ao resíduo Asp210 (Figura 11).
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Thr226

Thr167

Asp210

Cys166

Arg249

Figura 11- (esquerda) Perfil de interação molecular do composto 22. Os grupos fosfonato
localizam-se próximos ao sítio de fosfato inorgânico onde realizam ligações de H com os
resíduos Thr226 e Arg249. A cadeia alquílica por sua vez está próxima ao resíduo Asp210, porém
não interage com ele. (direita) Modelo de interação de 22 em relação à superfície acessível ao
solvente (SAS) da enzima gGAPDH. Nota-se que a complementaridade com a SAS também é
bastante razoável.

4.2- Resultados de dockig com o programa AUTODOCK

A

melhor

solução

encontrada

pelo

programa

Autodock

para

Cys166

desprotonada (Figura 12) é idêntica àquela encontrada pelo programa FLO, nas
mesmas condições.
Thr226

Thr167

Asp210

Arg249

Cys166

Figura 12– Sobreposição da solução encontrada pelo programa Autodock sobre a solução
encontrada pelo programa FLO quando se considera a Cys166 desprotonada. O perfil de
interação dessa solução é praticamente igual àquele descrito na figura 11 (ligação de
hidrogênio com os resíduos Thr226 e Arg249)
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O consenso na solução encontrada por programas de docking que utilizam
funções de busca e pontuação diferentes reforça a hipótese de que o modelo de
interação do composto 22 pode ser aquele encontrado nos dockings realizados com a
Cys166 desprotonada.
Esse modelo de interação parece bastante razoável uma vez que nossos estudos
cristalográficos, assim como muitos outros da literatura, mostram que o sítio do fosfato
inorgânico é bastante flexível, o que lhe possibilitaria acomodar os dois grupos fosfato
de 22. Outro resultado que embasa essa hipótese é o encaixe dessa solução na
superfície de interação molecular gerada pelo programa GRID [Goodford, 1985] para
as cargas de prova CH3 e PO4-2, (Figura 13).

Figura 13- Sobreposição dos contornos de energia para CH3 (-3.0Kcal/mol) em verde e
PO4-2 (-12.0Kcal/mol) em rosa sobre a conformação do composto 22 gerada pelo
programa Autodock
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Com base nesse modelo de interação, uma série de derivados foi proposta
(Figura 14) e está sendo sintetizada pelo prof. Eric Oldfield
HO
R1
N
H

NH2

R1

O
P

HO

OH

O

N
H

O

NO2

O
P

OH
P

HO

O

OH
OH

P
HO

O

NH2

OH

R1=
O

Figura 14- Derivados bisfosfonados propostos para síntese com base no modelo de
interação previsto pelos programas FLO e Autodock.
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Capítulo V- Clonagem,
expressão e purificação da
enzima XPRT de L. major
Friedling

1- Introdução

Para se obter o clone de um gene torna-se necessário utilizar um vetor
no qual o gene de interesse deve ser inserido. Os plasmídeos estão entre os
vetores mais utilizados e, com base na presença ou ausência de região
promotora, podem ser separados em dois grupos distintos: plasmídeos de
clonagem propriamente ditos, utilizados para propagar o gene clonado, e
plasmídeos de expressão que, além de propagar o gene, apresentam região
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promotora possibilitando a

expressão da proteína recombinante em células

hospedeiras apropriadas. Os passos gerais para a clonagem de um gene,
usando um plasmídeo como vetor e uma bactéria como agente de propagação,
estão descritos de maneira resumida a seguir e apresentados de forma
esquemática na figura 1.
Após a seleção do gene de interesse (DNA doador), deve-se escolher o
plasmídeo a ser utilizado, a fim de introduzi-lo na célula hospedeira, que pode
ser, por exemplo, uma bactéria. O vetor escolhido pode apresentar sítios de
clivagem

complementares

aos

sítios

encontrados

no

DNA

doador.

Endonucleases de restrição se ligam a seqüências específicas de bases (sítios
de clivagem) e clivam o DNA por hidrólise da ligação fosfodiéster. As hidrólises
dos dois DNAs devem ser feitas em experimentos separados, resultando na
linearização do vetor e na separação do gene alvo do restante do DNA doador.
No procedimento seguinte, o gene e o plasmídeo linearizados são ligados pela
ação de uma enzima, a DNA-ligase. A nova molécula formada (DNA
recombinante), é então introduzida em uma célula bacteriana previamente
preparada, denominada célula competente. A multiplicação em série da bactéria
transformada caracteriza a clonagem do gene [Howe, 1985; Stansfid, 1996,
Watson et al., 1992].

106

UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO
Instituto de Física de São Carlos

Clonagem, expressão e purificação da XPRT
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Qualquer estratégia elaborada para conseguir clones de um gene apresenta
como dificuldade inicial a obtenção de muitas cópias do gene alvo.

Na prática,

a amplificação do gene por PCR é a metodologia utilizada para superar essa
dificuldade. A amplificação pode ser feita a partir do DNA genômico ou biblioteca
gênica do organismo de interesse. Na amplificação são utilizados pequenos
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sintéticos

(oligonucleotídeos),

que

de

DNA,

hibridizam

denominados
com

as

oligodesoxirribonucleotídeos

extremidades

do

gene

alvo,

possibilitando sua amplificação pela ação de uma enzima DNA-polimerase.
Posteriormente a amplificação, o gene obtido em grande quantidade pode ser
purificado e utilizado nos passos subseqüentes da clonagem.

2- Amplificação do gene xprt de Leishmania major

Numa primeira etapa, utilizou-se como sonda a seqüência de xprt de L.
donovani, recentemente publicada, para identificar no genoma de L. major
(http://www.ebi.ac.uk/parasites/leish.html) a seqüência de bases que codifica a
enzima XPRT nesse organismo. Uma vez identificada essa seqüência, o DNA
genômico de L. major foi submetido à amplificação por PCR.
Na amplificação utilizaram-se dois oligonucleotídeos complementares as
regiões terminais do gene xprt de L. major. Os oligonucleotídeos foram sintetizados
por uma empresa especializada e, de acordo como a representação esquemática
na figura 2, apresentam sítios para a clivagem com as enzimas de restrição Nde l e
Xho I. Conforme será apresentado no item que trata da clonagem do gene xprt no
vetor de expressão pET29a(+), os sítios de clivagem são importantes para a
obtenção da proteína na forma nativa.
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5' TAG CTA CAT ATG CTA CCA ACC CAC ATG 3'
Oligonucleotídeo 1
 Nde I 
5'TCT CGA GTC AGA GCT TGG CAG GAT AAC GGG 3' Oligonucleotídeo 2
 Xho I
Figura 2- Seqüência de bases dos oligonucleotídeos utilizados para a amplificação
do gene xprt por PCR. Em destaque os sítios de ligação das enzimas de restrição
Nde l e Xho I utilizadas na clonagem do gene xprt.
A solução para a reação de PCR e o protocolo utilizado durante a
amplificação estão apresentados nas tabelas 1 e 2 respectivamente.
Tabela 1- Reagentes utilizados na amplificação do gene xprt de L. major por PCR.
Volume (µl)

Concentração

Reagente
Tampão 10x PCR
Mg Cl2
dNTPs
Oligonucleotídeo 1
Oligonucleotídeo 2
H2O
Taq DNA. Pol.
DNA genômico

5
1,5
1
1,25
1,25
36,5
0,5
1
Final 50

50mM
10 nM
100 pM
100pM
5 U/µl
160ng/µl

Tabela 2- Protocolo da reação de PCR utilizado na amplificação do gene xprt de L.
major
Temperatura (º C)
94
94
55
72
72
4

Tempo de duração (segundos)

Número de ciclos
1
30
30
30
1
Indeterminado

180
45
30
90
600
Indeterminado

Após a reação de amplificação, 5 µl do produto final (50µl) foram analisados
em gel-eletroforese (1% Agarose/1X TAE, pH8.3). Esse experimento permitiu
comprovar o sucesso da amplificação (Figura 3).
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Figura 3- Gel de agarose comprovando a amplificação do gene xprt de L. major por PCR.
Canaleta 1; padrão 1kb, canaletas de 2 a 6 produto de amplificação por PCR. A seta indica
que o produto de PCR apresenta o peso esperado de 700pb.

3- Clonagem do Gene xprt purificado no Vetor de Clonagem pGEM-T

A clonagem de um gene no vetor pGEM-T utiliza resíduos de adenina
adicionados pela Taq DNA polimerase às extremidades do gene durante a
amplificação por PCR. As adeninas são ligadas aos resíduos de timina não
pareados existentes no sítio de clonagem do vetor. Assim sendo, a clonagem de
genes no vetor pGEM-T independe da existência de sítios de restrição no
fragmento de PCR [PROMEGA pGEM-T system manual, 2001].
O plasmídeo recombinante pGEM-T/xprt, obtido através da inserção do gene
xprt no vetor de clonagem pGEM-T, apresenta tamanho maior que o plasmídeo
original (Figura 4), o que é indicativo da presença do inserto no plasmídeo. Os
reagentes da solução de ligação são apresentados na tabela 3. As condições
experimentais foram: 24 horas a 4º C em repouso.
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Reagentes utilizados na ligação do gene xprt de L. major ao vetor
Volume (µl)

Concentração

pGEM-T

2

50 ng/µl

Gene xprt (purificado)

5

200 ng/µl

T4 DNA-ligase 5x

2

1 U/µl

Tampão (2x ligase)

1

Reagente

Final 10

padrão 1kb 1

2

3

4

5

6

7

Vetor pGEM-T com
inserto
Vetor pGEM-T sem
inserto

Figura 4- Gel de agarose 1%. Canaleta 1 marcador de peso molecular; Canaleta 7 vetor
sem inserto linearizado. Canaletas de 2 a 6, clones provenientes da ligação inserto com o
vetor pGEM-T. O aumento de altura em relação ao vetor sem inserto é indicativo da
presença do inserto.

A seguir, realizou-se o seqüenciamento das bases do inserto de forma a
verificar

a

presença

de

mutações

e

seu

alinhamento

com

as

bases

complementares. A seqüência de bases obtida, quando alinhada com a seqüência
do gene xprt de L. major Friedling, depositada no GenBank, mostra uma identidade
de 98% (Figura 5), enquanto a seqüência protéica apresenta identidade de 100%
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Leishmania major chromosome 21 clone L9365 strain Friedlin, complete
sequence
Length = 30098
Score = 1324 bits (668), Expect = 0.0
Identities = 710/720 (98%), Gaps = 3/720 (0%)
Strand = Plus / Minus
Query: 29

atgctaccaaaccacagttgccagggcttcgtgcatgctccagggcagggtcttcgtgga 88
|||||||||||||||||||| | ||||||||| |||| |||||||||||||||||||||
Sbjct: 21870 atgctaccaaaccacagttgtaaaggcttcgtggatgc-ccagggcagggtcttcgtgga 21812
Query: 89

tggccgcgagtaccccatggcgtctggcattgtcgccacggaggacgtgattcaggcgaa 148
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 21811 tggccgcgagtaccccatggcgtctggcattgtcgccacggaggacgtgattcaggcgaa 21752
Query: 149

catcaaggccatggcgaacacaatcgcgaaggactacaagtcgctcagccaccgcgacgt 208
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 21751 catcaaggccatggcgaacacaatcgcgaaggactacaagtcgctcagccaccgcgacgt 21692
Query: 209

tcgtctgtcacccggcacggcggccaccgcagaggcggcggaggcgccgatcagctacga 268
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 21691 tcgtctgtcacccggcacggcggccaccgcagaggcggcggaggcgccgatcagctacga 21632
Query: 269

caacccgcttatcataatctccgtgctcaagggcagctacatcttcacatccgacttcat 328
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 21631 caacccgcttatcataatctccgtgctcaagggcagctacatcttcacatccgacttcat 21572
Query: 329

ccgctacctcggcgactgcggcctgccgcacgttgtcgactttgtgcgcttggcctcgta 388
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 21571 ccgctacctcggcgactgcggcctgccgcacgttgtcgactttgtgcgcttggcctcgta 21512
Query: 389

caattcggatacaacgagcaccggtcagatctcgatgctggcgggtctcaggttcgagaa 448
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 21511 caattcggatacaacgagcaccggtcagatctcgatgctggcgggtctcaggttcgagaa 21452
Query: 449

tctacgcggcaagcatgtactgatcatcgaggatgtgtgcgactccgggcgcacgctgtg 508
|||||||||||||||||| |||||| |||||||||||||||||||||||||||||||| |
Sbjct: 21451 tctacgcggcaagcatgtgctgatcgtcgaggatgtgtgcgactccgggcgcacgctgcg 21392
Query: 509

cttcctgcgtgattacatcatggagaagtttcagcccaagagcgtcaagacgctcgtgat 568
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 21391 cttcctgcgtgattacatcatggagaagtttcagcccaagagcgtcaagacgctcgtgat 21332
Query: 569

ggtgaacaaagagcaggcggcgcgcaagttggacttcgatccagagtacttctgccttgc 628
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 21331 ggtgaacaaagagcaggcggcgcgcaagttggacttcgatccagagtacttctgccttgc 21272
Query: 629

tggcccaaacaagtacattgtcggatacgggttcgaggtgaacgatcgctaccgtgactt 688
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 21271 tggcccaaacaagtacattgtcggatacgggttcgaggtgaacgatcgctaccgtgactt 21212
Query: 689

gcgtcacatcttcatcctgcgggacggggaggcccacccgttatccctgccaagctctga 748
|||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||| |||||||||||||||
Sbjct: 21211 gcgtcacatcttcatcctgcgggacggggagg-ccacccgttat-cctgccaagctctga 21154

Figura 5- Alinhamento da seqüência do gene xprt de L. major depositada no genebank com
a seqüência clonada no vetor pGEM-T. A alta identidade seqüencial entre essas duas
seqüências confirma que o inserto presente no vetor pGEM-T corresponde ao gene xprt de
L. major.
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4- Extração do DNA Recombinante pGEM-T/xprt e Purificação do Gene XPRT
Conforme descrito na sessão 2.1, vetores de clonagem são utilizados para
propagar o gene de interesse, porém, não possibilitam a expressão da proteína
alvo. Uma vez que existe a intenção de expressar o produto gênico, torna-se
necessário: a)- Extrair o vetor de clonagem. b)- Clivar com enzimas de restrição. c)Purificar o gene de interesse. d) Introduzir o gene de interesse em vetor de
expressão.
O fluxograma da figura 6 apresenta os passos realizados na extração e
purificação do DNA recombinante pGEM-T/xprt a partir de bactérias Escherichia coli
DH5α transformadas. Nessa purificação foi utilizado o Kit Gibco BRL Concert Rapid
Plasmid Miniprep System.

Figura 6- Fluxograma das etapas da extração e purificação do DNA recombinante pGEMT/xprt.
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O DNA recombinante purificado segundo o fluxograma da figura 6, foi
utilizado para a clivagem com as enzimas de restrição Nde l e Xho I e posterior
clonagem do vetor de expressão pET29a(+) [Novagem pET-29A manual system].

5- Clivagem do DNA recombinante pGEM-T/xprt e do Vetor pET29a(+) com as
Enzimas de Restrição Nde I e Xho I
Conforme será apresentado no item 8, a clonagem do gene XPRT no vetor
de expressão pET29a(+) depende da existência de extremidades coesivas
complementares entre o DNA do vetor e do gene. Por essa razão o plasmídeo
pGEM-T/xprt foi clivado com as enzimas de Nde I e Xho I. Os reagentes utilizados
na clivagem são apresentados na tabela 4. As condições experimentais foram: 4
horas em repouso a 18º C.

Tabela 4- Reagentes utilizados na clivagem do vetor recombinante (pGEM-T/xprt).
Reagente

Volume (µl)

Concentração

DNA pGEM-T/ xprt

12

300 ng//µl

Tampão 2x REact 2

16

(GIBCO)
Nde I

2

5 U//µl

Xho I

2

10 U//µl

H2O

18
Final 40

A seguir o vetor pET29a(+) foi linearizado com as mesmas enzimas de
restrição. Nesse experimento foi utilizado uma solução composta pelos reagentes
apresentados na tabela 4, substituindo-se apenas os 10µl de DNA (pGEM-T/xprt)
por 10µl de do vetor pET29(a)+. As condições experimentais foram: 4 horas em
repouso a 37º C.
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Os produtos de digestão foram então purificados segundo o protocolo do kit
Gibco BRL - Concert Rapid Gel Extraction System.

6- Clonagem do Gene xprt no Vetor de Expressão pET29a(+)

Nessa etapa, o gene xprt e o vetor pET29(a)+ apresentavam extremidades
coesivas complementares provenientes dos experimentos descritos no item 7.
Dessa forma, o DNA recombinante pET29(a)+/xprt pode ser obtido a partir da
reação de ligação cujos reagentes são apresentados na tabela 5. As condições
experimentais utilizadas foram: 24horas em repouso a 4ºC.

Tabela 5- Reagentes utilizados na ligação do gene xprt de L. major ao vetor
pET29a(+)
Volume (µl)

Concentração

pET29a(+) (Nde I –Xho I)

2

100 ng//µl

Gene xprt (Nde I –Xho I)

5

100 ng//µl

Tampão T4 DNA-ligase 5x

2

T4 DNA-ligase

1

Reagente

1 U//µl

Final 10

7- Inserção do DNA Recombinante pET29a(+)/xprt em bactérias Escherichia
coli BL21 (DE3)
A

mistura

de

ligação

(tabela

5)

contendo

o

DNA

recombinante

pET29a(+)/xprt foi utilizada para a transformação de bactérias competentes E. coli
BL21(DE3). A metodologia para a transformação das bactérias, utilizadas neste
experimento, baseia-se no choque térmico [Ausubel, 1995]. Células de E. coli
BL21(DE3) competentes foram colocadas em contato com 10 µl da reação de

115

UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO
Instituto de Física de São Carlos

Clonagem, expressão e purificação da XPRT

ligação apresentada na tabela 5. A solução contendo células competentes e mistura
de ligação foi submetida a choque térmico.

8- Seleção das Bactérias Escherichia coli BL21 (DE3) Transformadas com o
DNA Recombinante pET29a(+)/xprt
As bactérias transformadas foram selecionadas após plaqueamento em
meio de cultura LB sólido contendo o antibiótico canamicina a 30 μg/ml. A cultura
foi mantida em repouso por 12 horas a 37º C. Para confirmar a presença do inserto
(gene xprt) no plasmídeo pET29a(+), 7 colônias foram selecionadas e crescidas em
meio de cultura LB líquido contendo o antibiótico canamicina a

30 μg/ml. As

condições experimentais foram: 12 horas a 37º C sob agitação. O DNA plasmidial
foi extraído pelo método de lise alcalina das células [Ausubel, 1995]. Os plasmídeos
recombinantes pET29a(+)/xprt foram submetidos à clivagem com as enzimas de
restrição Nde I e Xho I. A análise da clivagem em gel-eletroforese (1%Agarose/1X
TAE, pH8.3) confirmou a presença de inserto com o tamanho esperado
(aproximadamente 700 pares de bases) em 6 dos 7 clones obtidos (Figura 7).
Alíquotas de 1ml das diferentes culturas bacterianas contendo os clones, foram
suplementadas com 20% de glicerol e congeladas a –80º C para serem utilizadas
nas próximas etapas do projeto.
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1

2

3

4

5

6

7

8

pET 29A(5000bp)

2000 pb
gene xprt
(700 pb)

Figura 7- Gel de agarose 1% mostrando a digestão do vetor pET29a com as enzimas de restrição
Nde I e Xho I em diversos clones. Canaleta 1 padrão de peso molecular 1Kb; Canaletas de 2 à 8
digestão de clones provenientes da ligação do inserto no vetor. Exceto pela canaleta 3 pode-se
ver claramente duas bandas, uma delas ao redor de 5000bp correspondente ao vetor e outra
perto de 700bp, cujo peso é aproximadamente aquele esperado para o gene xprt

9- Expressão e purificação da proteína XPRT

Conforme apresentado anteriormente, foram obtidos 6 clones da bactéria
BL21 (DE3) contendo o plasmídeo recombinante pET29a(+)/xprt. Todos esses
clones foram testados quanto à produção da enzima XPRT na sua forma solúvel.
As colônias isoladas, relativas a cada um dos clones, foram cultivadas à
37oC, em meio LB com canamicina (30mg/ml), até densidade ótica de 0,8 a 600nM.
Então, adicionou-se IPTG para uma concentração final de 1mM IPTG e manteve-se
a temperatura de 37ºC por 4 horas. Após esse período, as culturas foram
centrifugadas, o sobrenadante foi descartado e as células ressuspendidas em
tampão TRIS-HCl 100mM pH 7.5 contendo 1mM de leupeptin, 1mM de PMSF e
10mM de MgCl+2 (tampão B).
As células foram rompidas para a análise dos níveis de XPRT expressa na
forma solúvel. A figura 8 mostra os níveis de expressão da enzima XPRT em 4
clones.
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Figura 8- Gel SDS-PAGE mostrando a expressão gênica da enzima XPRT à 37ºC (4 horas)
e utilizando 1mM de IPTG. Após lise por sonicação e separação por centrifugação (25.000g
por 15 minutos), aplicou-se 10μL do sobrenadante e do precipitado em gel de poliacrilamida
15%. Canaleta 1, padrão de peso molecular; Canaleta 2, sobrenadante do clone 1; Canaleta
3 precipitado do clone 1; Canaleta 4, sobrenadante do clone 2; Canaleta 5 precipitado do
clone 2; Canaleta 6, sobrenadante do clone 3; Canaleta 7 precipitado do clone 3; Canaleta
8, sobrenadante do clone 4; Canaleta 9 precipitado do clone 4; Canaleta 10, padrão de peso
molecular. A seta indica a banda relativa a XPRT.

O resultado obtido para todos os clones foi praticamente o mesmo; superexpressão da proteína de interesse na forma não solúvel * .
Esse comportamento pode ter sido causado por condições muito drásticas
de indução, seja pela temperatura elevada ou por quantidade excessiva de IPTG.
Esse resultado pode estar relacionado também ao processo de lise das bactérias.
Por

essa

razão,

vários

processos

de

lise

foram

testados

(congelamento/descongelamento, sonicação, etc). Entretanto, não houve melhora
significativa no perfil de expressão da XPRT na forma solúvel (dados não
apresentados).

*

Os experimentos subseqüentes foram realizados apenas com 4 clones, escolhidos

aleatoriamente, porém por razões de objetividade, os resultados apresentados referem-se apenas a um
clone.
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A seguir, decidiu-se reduzir a temperatura na qual a indução foi realizada e
procurar otimizar a quantidade de IPTG necessária para super-expressão da
enzima XPRT na sua forma solúvel.
De acordo com o novo protocolo de indução, após o fermentado atingir a
densidade ótica de 0,8 (600nM), a temperatura dos agitadores foi reduzida para
200C e adicionaram-se quantidades decrescentes de IPTG em cada um dos
experimentos. O tempo de indução nesse experimento foi de 12 horas. Os
resultados apresentados na figura 48 mostram que o uso de apenas 0,05mM de
IPTG, apesar de ainda apresentar uma parcela de enzima insolúvel, produz uma
quantidade considerável de XPRT na sua forma solúvel (canaleta 9 da figura 9).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

60KDa
45KDa

29KDa
25KDa

Figura 9- Gel SDS-PAGE mostrando a expressão gênica da enzima XPRT quando
realizado a 20ºC (12 horas) e variando-se decrescentemente da esquerda para a direita a
quantidade de IPTG (1mM, 0,2mM, 0,1mM e 0,05mM). Após lise por sonicação e separação
por centrifugação (25.000g por 15 minutos), aplicou-se 10μL do sobrenadante e do
precipitado em gel de poliacrilamida 15%. Canaleta 1, padrão de peso molecular; Canaleta
2, precipitado do clone 1; Canaleta 3 não foi aplicada amostra; Canaleta 4, precipitado do
clone 2; Canaleta 5 sobrenadante do clone 2; Canaleta 6, precipitado do clone 3; Canaleta 7
sobrenadante do clone 3; Canaleta 8, precipitado do clone 4; Canaleta 9 sobrenadante do
clone 4. A seta indica a banda relativa a XPRT.

Um fator que poderia ser responsabilizado pela baixa solubilidade da enzima
seria o seu enovelamento incompleto ou errôneo. Como o mecanismo catalítico das
PRTases exige da presença de íons magnésio [Vos et al, 1998], supomos que a
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presença desse íon no meio reacional pudesse estar envolvido no enovelamento da
XPRT. Por isto se adicionou à condição otimizada de expressão 5mM de MgCl2.
Não houve mudança considerável no perfil de expressão, porém devido a maior
estabilidade de outras PRTases na presença de íons magnésio optamos por mantêlo na condição de expressão otimizada.
O protocolo para expressão da enzima XPRT recombinante em larga escala
está resumido na figura 10

Figura 10- Fluxograma do protocolo estabelecido para expressar a enzima
XPRT recombinante em grande escala.
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10- Purificação da XPRT de L. major

10.1- Introdução

Um procedimento típico para a purificação de proteínas inicia-se com o
rompimento das células. A partir desse momento, segue-se uma série de
fracionamentos em que cada etapa explora características físico-químicas
peculiares a cada proteína.
Existem algumas estratégias bastante eficazes para purificação de
proteínas, como por exemplo;
1-

Preciptação da proteína com sulfato de amônio, seguida de separação por
interação hidrofóbica e, finalmente, separação por troca iônica

2-

Separação inicial em colunas de troca iônica seguida por colunas de interação
hidrofóbica.

3-

Separação em colunas de afinidade

A purificação da XPRT seguiu o seguinte procedimento: Após indução
com 0,005mM de IPTG por 15 horas, à 200C, as células provenientes de 1
litro de cultura foram separadas do meio através de centrifugação a 25.000 g
por 15 minutos a 4ºC.
As 9,8 gramas de células obtidas (média por preparação) foram
ressuspendidas em 30 ml de tampão B e rompidas por sonicação durante 15
minutos utilizando intervalos regulares de 1 minuto de sonicação por 1 minuto de
descanso e mantendo-se as células durante todo o tempo em banho de gelo. A
fração solúvel foi recuperada através de centrifugação a 25.000 g por 15 minutos a
4ºC.
De posse de enzima solúvel em quantidades razoáveis, iniciaram-se as
tentativas de padronização da purificação da enzima XPRT.
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Primeiramente optou-se por seguir a primeira estratégia mencionada e
testou-se a concentração de sulfato de amônia necessária para preciptar a enzima
XPRT.

10.2- Precipitação com sulfato de amônio

A figura 11 mostra o perfil de solubilidade da enzima XPRT em diferentes
concentrações de (NH4)2SO4. A enzima precipita desde 35% até 60% de (NH4)2SO4
entretanto o máximo de precipitação ocorre em 50% de (NH4)2SO4.

1

2

3

4

5

60KDa
45KDa
29KDa

10KDa
Figura 11- Gel SDS-PAGE mostrando a solubilidade da enzima XPRT em concentrações
crescentes de sulfato de amônio. Canaleta 1, padrão de peso molecular; Canaleta 2,
sobrenadante da lise por sonicação; Canaleta 3, precipitado de uma solução 40% (M/V) de
sulfato de amônio; Canaleta 4, precipitado de uma solução 50% (M/V) de sulfato de amônio;
Canaleta 6 sobrenadante de uma solução 60% (M/V) de sulfato de amônio. A seta indica a
banda relativa a enzima XPRT

10.3- Purificação cromatográfica da enzima XPRT de L major

Num

segundo

momento

procurou-se

estabelecer

um

protocolo

cromatográfico para refinar a purificação da enzima XPRT. Após testar diversas
resinas disponíveis no laboratório constatou-se que seria possível utilizar a resina
de interação hidrofóbica (phenyl sepharose) e a seguir uma coluna de troca
aniônica (Q sepharose). Quando da utilização da resina Q sepharose a enzima
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XPRT é eluída antes do gradiente 0→1M de NaCl. O perfil de purificação
conseguido em cada etapa do protocolo de purificação está representado na figura
12 e na tabela 6

1

2

3

4

5

Figura 12- Gel SDS-PAGE mostrando o perfil de purificação da enzima XPRT. Canaleta 1,
padrão de peso molecular; Canaleta 2, sobrenadante da lise por sonicação; Canaleta 3,
precipitado de uma solução 50% (M/V) de sulfato de amônio; Canaleta 4, frações reunidas
da eluição da proteína em uma coluna phenyl sepharose com fluxo reverso 1→0M de
(NH4)2SO4 (a enzima XPRT elui em 0,7M de (NH4)2SO4); Canaleta 5, eluição da solução de
proteína em uma coluna Q sepharose. A enzima elui antes do gradiente 0→1M de NaCl.

Tabela 6- Perfil de purificação de enzima XPRT de L. major
Etapa da

Proteína total

Atividade

Fator de

purificação

(mg/ml)

específica (U)

Purificação
(vezes)

Lisado

217,8

8,01.10-4

0

138,5

1,2.10-3

1,4

51,0

1,9.10

-3

1,5

15,5

3,6.10-3

4,5

Preciptação
com (NH4)2SO4
Phenyl
sepharose
Q sepharose
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11-Caracterização da enzima XPRT de L. major

Segundo cálculos teóricos, o pI da enzima XPRT seria de 6,49 ( PROT
PARAM, http:///www.expasy.ch) , a determinação do ponto isoelétrico utilizando o
sistema FAST da Pharmacia indica que o pI real da enzima está bastante próximo
aquele predito teoricamente, aproximadamente 6,5 (Figura 13).

Figura 13- Gel de focalização isoelétrica da enzima XPRT. A esquerda temos os padrões
de pH (3-9) e a direita a enzima XPRT. A posição da enzima XPRT, indicada pela seta, é
compatível com o pH 6,5

A partir dessa informação iniciou-se a caracterização cinética da enzima
XPRT

11.1- Caracterização cinética da enzima XPRT de L. major

Os experimentos de caracterização cinética da enzima XPRT foram
realizados através de um protocolo espectrofotométrico descrito por Jardim e
colaboradores [Jardim et al., 1999]. Esse protocolo mede a conversão da base
purínica no respectivo nucleosídeo monosfosfato, por exemplo, conversão de
xantina em xantosina monofosfato. Dessa forma, a grandeza analisada é a
quantidade de nucleosídeo monofosfato formado. Essa medida foi realizada em
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254nM para xantosina monofosfato, em 250nM para hipoxantosina monofosfato e
em 243nM para guanosina monofosfato.
Afim de seguir o protocolo descrito acima, algumas informações a cerca da
enzima são necessárias; o coeficiente de extinção molar calculado utilizando a base
da dados BRENDA (www.brenda.uni-koeln.de) [Schomburg et al, 2002] e a
concentração molar estimada através da absorção em 280 nM.
Antes de se iniciar os experimentos para determinação das constantes de
afinidade frente aos possíveis substratos, é importante determinar o pH ótimo da
enzima em estudo. Esse estudo foi realizado medindo-se a atividade da enzima em
diferentes pHs (7,0-9,5). Verificou-se que a atividade ótima da enzima está bastante
próxima de pH 8,0 (Figura 14). Por esse motivo, os testes cinéticos foram
realizados em pH 7,8 (tampão HEPES 50mM)

atividade relativa (%)

110
90
70
50
30
10
-10 6 6,2 6,5 6,7
5
5

7 7,2 7,5 7,7
5
5

8 8,2 8,5 8,7
5
5

9 9,2 9,5 9,7
5
5

pH

Figura 14- Efeito do pH sobre a atividade da enzima XPRT de L. major. As medidas foram
realizadas em tampão HEPES 50mM na presença de 100μM de xantina, 1mM PRPP e 5mM
Mg+2 e a 250C.

As medidas de cinética enzimática foram realizadas com enzima na
concentração final de 4nM. O meio reacional contém 1mM PRPP, 5mM Mg+2 e
concentrações diferentes de substrato (xantina, hipoxantina e guanina) conforme
descrito a seguir.
Foram realizadas pelo menos 3 medições para determinação da velocidade
em cada uma das concentrações do substrato estudadas. O coeficiente angular das
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curvas foi determinado por regressão linear e a média desses valores foi utilizada
para obtenção dos valores de Km e Vmax † .
A seguir, temos representadas as curvas relativas a xantina (substrato
principal) (Figura 15), hipoxantina e guanina (substratos alternativos) (Figuras 16 e
17). No eixo horizontal temos representado as diversas concentrações utilizadas
para se determinar o km de cada um dos substratos e no eixo vertical a velocidade
de formação do produto.
A XPRT exibe uma seletividade da ordem de 7 vezes para o seu substrato
principal em relação a hipoxantina e de cerca de 65 vezes em relação a guanina.

12

10

V0 (μM/min)

8

6

4

2

0
0
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Figura 15- Gráfico de Michaelis-Menten mostrando os valores de Vmax (12,88 ± 0,38μM/min)
e Km (7,73 ± 0,51μM) para xantina. As concentrações de xantina utilizadas foram 1,8μM,
2,34μM, 3,125μM, 4,68μM, 6,25μM12,5μM e 25μM. A regressão não linear apresenta um R2
de 0,997

†

O cálculo do valor de km e Vmax foram realizados através de regressão não linear utilizando o
programa Sigmaplot [Charland, 1995]
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Figura 16- Gráfico de Michaelis-Menten mostrando os valores de

Figura 17- Gráfico de Michaelis-Menten mostrando os

Vmax (2,29 ± 0,48μM/min) e Km (61,33 ± 25,94μM) para hipoxantina.

valores de Vmax (1,87 ± 0,16μM/min) e Km (209,63 ± 48,63μM) para

As concentrações de hipoxantina utilizadas foram 25μM, 37,5μM,

guanina. As concentrações de guanina utilizadas foram 50μM,

50μM, 75μM, e 100μM. A regressão não linear apresenta um R2 de

100μM, 200μM, 300μM, 450μM,500μM, e 600μM A regressão não

0,954

linear apresenta um R2 de 0,975
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A afinidade da XPRT de L. major por xantina (5,8μM) é bastante semelhante
àquela encontrada na enzima de L. donovani (7,1±2.3μM), por outro lado a afinidade
por hipoxantina é muito maior (41,7μM em L. major contra 448μM em L. donovani).
Esse resultado sugere que a XPRT de L. major pode utilizar a hipoxantina como
substrato alternativo com maior eficiência que L. donovani na via de recuperação de
purino-nucleotídeos.
Jardim e colaboradores relatam ainda que a enzima XPRT de L. donovani tem
um Km para guanina superior a 100μM, a enzima XPRT de L. major apresenta um km
de 385,9μM o que demonstra que ambas as enzimas tem afinidade semelhante por
esse substrato alternativo.
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Capítulo VI- Conclusões

O planejamento racional de fármacos é um processo cíclico (vide figura 1,
capítulo I) para o qual novas informações estruturais (resolução da estrutura
cristalográfica em complexo com inibidores), cinéticas (dados de inibição enzimática) e
de modelagem molecular (criação de modelos de interação ligante-macromolécula)
contribuem decisivamente.
Nesse trabalho, foram estudadas duas enzimas (gGAPDH e XPRT) que se
encontram em etapas bastante distintas no que se refere a sua utilização para o
planejamento de fármacos contra tripanosomatídeos.
Primeiramente vamos tratar da enzima gGAPDH de T. cruzi. O mecanismo
catalítico dessa enzima foi estudado em grande detalhe, uma vez que esse
conhecimento pode ser convertido em informações úteis para o planejamento de
inibidores mais potentes e seletivos.
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A fim de cumprir esse propósito, inibidores irreversíveis da enzima gGAPDH
foram sintetizados pelo prof. Jack Périé da Univerdade Paul Sabatier, Toulouse,
França e estudos de co-cristalização desses compostos (31, 32, 33, 34) com a enzima
gGAPDH foram realizados em nosso laboratório. O complexo gGAPDH-33 forneceu
informações inéditas a respeito do mecanismo catalítico da enzima.
Embora o composto 33 não seja equivalente ao G3P (as diferenças consistem
na ausência de uma hidroxila e na substituição de um átomo de oxigênio por um
átomo de carbono) a sua similaridade, particularmente em relação ao tamanho da
cadeia, é suficientemente boa para utilizá-lo para descrever o que deve acontecer com
o intermediário tioester durante o processo de catálise.
O análogo do intermediário tioéster, encontrado na presença do NAD+ fornece
evidência experimental do mecanismo flip-flop proposto anteriormente [Corbier et al.,
1994], uma vez que o inibidor pode interagir tanto no sítio Pi quanto no sítio Ps
(monômeros B e C).
Além disso, essa estrutura cristalográfica do complexo gGAPDH-33 sugere que
a isomerização do intermediário tioéster deve ocorrer durante a saída do cofator, em
contraposição ao proposto por outros autores [Skarzynski et al, 1987; Corbier et al,
1994]. Essa hipótese está baseada na ocupação parcial que o NAD+ apresenta nos
monômeros B e C (inibidor em duas conformações alternativas) e a ocupação total do
cofator no monômero D (inibidor na conformação Ps). Esse resultado sugere que a
presença do cofator, durante a catálise, está relacionada com a presença do
intermediário tioéster na conformação Ps. Nessa conformação, o NAD+ faz ligação de
hidrogênio (com o fosfato) e está a uma distância favorável para realizar interações do
tipo Van Der Walls com o inibidor. Essas interações contribuem para estabilização do
NAD+ e seu papel no mecanismo catalítico da gGAPDH.
A luz dos resultados obtidos, o mecanismo catalítico da gGAPDH poderia ser
resumido da seguinte forma:
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GAP liga-se o sítio Pi posicionando a carbonila para interagir com o anel
carregado positivamente do anel nicotinamida (NAD+)

ii-

Transferência do hidreto para o cofator leva a perda das interações e saída do
cofator na forma reduzida.

iii-

O intermediário tioacil sofre isomerização e passa a interagir no sítio Ps. Uma
nova molécula de NAD+ entra no sítio do cofator, sendo agora estabilizada
através de ligação de hidrogênio e interações do tipo Van Der Walls.

Essas conclusões foram publicadas no periódico Biochemistry (apêndice C)
Essa informação auxiliou no planejamento de inibidores reversíveis da
gGAPDH (26, 27, 28, 29, 30). Entretanto, esses compostos apresentaram um
comportamento inesperado frente à enzima gGAPDH de T. cruzi e T. brucei (vide
tabela 10, capítulo III), o qual somente pode ser entendido através de estudos de
modelagem molecular realizados a partir do complexo gGAPDH-30.
Os resultados de modelagem molecular sugerem que na gGAPDH de T. brucei
os inibidores adotam uma conformação mais curvada do que aquela observada na
gGAPDH de T. cruzi (vide figura 20, capítulo III). Nessa situação o efeito eletrostático
dos grupos fosfonato tornar-se-ia mais significante na enzima de T. brucei. A maior
atividade inibitória dos compostos 27 e 28 contra gGAPDH de T. brucei seria
explicada, portanto, pelo caráter mais ácido dos seus grupos fosfonato.
Ainda segundo os dados de modelagem, a menor atividade inibitória dessa
série de inibidores frente à gGAPDH de T. cruzi pode ser uma conseqüência das
interações eletrostáticas reduzidas com o resíduo Arg249.
Apesar da contribuição fundamental desses estudos no entendimento do
mecanismo catalítico da enzima e do perfil de interação com a enzima gGAPDH, a
aplicação total do conhecimento gerado para o desenho de novos inibidores ainda não
se concretizou. Até o presente momento essa série de inibidores apresenta baixa
afinidade pela gGAPDH (o melhor inibidor -29- apresenta uma IC50 de 700μM).
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Situação bastante diferente foi observada para os inibidores de origem natural
(flavonóides e ácido anacárdico). Esses compostos apresentam valores de inibição
cerca de 10 vezes melhor do que os derivados de 1,3-BPG, entretanto a sua cocristalização com a enzima gGAPDH não obteve sucesso. Esse resultado pode ser
devido à baixa solubilidade dos inibidores nas soluções de cristalização utilizadas. Na
verdade, muitos dos compostos de origem natural são solúveis apenas em DMSO.
Esse fato exige que esse solvente seja incorporado à condição de cristalização,
contudo Pavão [Pavão, 2001] demonstrou que a gGAPDH na presença de DMSO não
forma cristais adequados para os experimentos de difração de raios X. Por essa razão,
acreditamos que a obtenção de sais dos inibidores testados contra a gGAPDH seja
uma boa estratégia para se facilitar a etapa de co-cristalização da enzima com os
inibidores outrora solúveis apenas em DMSO.
O mesmo tipo de problema afeta os derivados cumarínicos e de nucleosídeo.
No caso dos primeiros, a encontrada foi a utilização de modelagem molecular para
criação de modelos de interação que pudessem guiar o planejamento de novos
derivados e a racionalização das relações estrutura atividade encontradas.
Como apresentado no capítulo IV, o modelo de interação das 3-piperonil
cumarinas sugere que apenas os grupos na posição 3 (piperonil) e 7 (heterocíclos)
fazem interações significativas com a enzima, enquanto o anel cumarínico localiza-se
exposto ao solvente. A rigidez imposta por esse anel, aparentemente, é responsável
pela baixa complementaridade estérica que essa série de derivados apresenta. Essa
hipótese é reforçada pelo padrão de interação da chalepina no sítio ativo da gGAPDH
[Pavão, 2001], no qual praticamente todas as interações são realizadas via moléculas
de água.
Esse

motivo,

aliado

ao

fato

de

derivados

cumarínicos

terem

sido

intensivamente estudados por Pupo e colaboradores [Pupo, comunicação pessoal] e
Correa e colaboradores [Correa, comunicação pessoal] sem conseguir moléculas com
valores de IC50 de ordem nanomolar, nos levam a acreditar que o anel cumarínico não

132

UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO
Instituto de Física de São Carlos

Conclusões

seja a melhor estrutura de partida para o planejamento de inibidores de gGAPDH de T.
cruzi.
Por outro lado, derivados de ácido anacárdico parecem possuir as
características essenciais para serem considerados bons compostos protótipo.

Por

exemplo, esses compostos apresentam uma estrutura química extremamente simples,
pontos de modificação molecular ainda não otimizados (padrão de substituição no
anel, comprimento da cadeia lateral, etc.), etc.
Estudos preliminares de modelagem molecular já estão sendo realizados com
o objetivo de priorizar e racionalizar os estudos que serão realizados a seguir. Um
breve resumo dos resultados obtidos será apresentado no capítulo VII.
No que se refere à enzima XPRT, o gene foi clonado e superexpresso em E.
coli conforme protocolo descrito no capítulo V. A seguir a proteína foi purificada e
caracterizada cineticamente. Embora a afinidade da enzima frente xantina e guanina
sejam semelhantes àquela encontrada para XPRT de L. donovani, o mesmo não
ocorre com hipoxantina, uma vez que a XPRT de L. major apresenta afinidade cerca
de 10 vezes maior que a XPRT de L donovani.
Dada a grande identidade seqüencial entre essas duas enzimas (90%), e a
grande conservação do sítio de ligação de PRPP e de ligação da base, somente a
comparação das estruturas cristalográficas de ambas as enzimas poderá fornecer a
explicação definitiva para esse comportamento.
O trabalho realizado até o presente momento fornece a base para os estudos
de cristalização da enzima XPRT de L. major, entretanto esses estudos não foram
ainda iniciados porque a enzima precipita quando em concentrações superiores a
5mg/mL.
Estudos preliminares indicam que a presença de xantosina monofosfato
estabiliza a enzima e pode ser útil para contornar o problema mencionado acima.
Como alternativa imediata para tentar compreender estruturalmente a razão para essa
diferença de afinidade, optou-se por gerar um modelo tridimensional da enzima XPRT
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através da técnica de modelagem por homologia. Os resultados preliminares desse
trabalho serão apresentados no capítulo VII.
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Capítulo VII- Perspectivas

O projeto de planejamento racional de fármacos contra tripanosomatídeos
pertence a uma das principais linhas de pesquisa do laboratório e por essa razão a
busca e otimização de inibidores da enzima gGAPDH de T. cruzi continua sendo um
dos principais objetivos a ser perseguido.
Com esse propósito, estudos de co-cristalização da enzima na presença de
inibidores, quer de origem natural, quer de origem sintética, tem sido realizados
rotineiramente em nosso laboratório.
Em colaboração com o doutorando Rafael V. C. Guido (doutorando IFSC, área
Física biomolecular, N0 FAPESP 02/12680-1), novas condições de cristalização tem
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sido estudadas e cristais da enzima na presença de diversos inibidores foram
recentemente obtidos (Figura 1)
Figura 1- (esquerda) cristais de gGAPDH na presença de 79A obtidos em pH 7.5, 0,1M de

A

B

acetato de cálcio e 16% de PEG 8000. Os cristais são pequenos, aproximadamente 0,3mm X
0,2mm X 0,2mm, e difratam a baixa resolução. (direita) cristal de gGAPDH obtido na presença
de 79A em pH 7.5, 0,05M de acetato de cálcio e 16% de PEG 8000. Os cristais obtidos
apresentam dimensões maiores (0,8mm X 0,4mm X 0,3mm)

Dados de difração de raios X de vários cristais de potenciais complexos foram
coletados e tiveram suas estruturas resolvidas, porém em todas as estruturas refinadas
até o presente momento não foi possível identificar moléculas de inibidores nos mapas
de densidade eletrônica (2m|Fo| - D|Fc| ou m|Fo| - D|Fc|).
Esses resultados nos levaram a explorar outras técnicas de cristalização
(soaking, macroseeding) na tentativa de obter cristais da enzima em complexo com os
inibidores disponíveis. Esses estudos estão em andamento e serão concluídos por
Guido.
Outra vertente que vem sendo intensamente explorada nesse projeto é a
utilização de modelagem molecular (docking) para criação de modelos de interação
ligante-macromolécula que possam guiar o processo de planejamento de novos
derivados. Um exemplo bastante interessante da aplicação dessa metodologia pode
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ser encontrado no planejamento do composto 6, o qual foi desenvolvido em
colaboração com Guido.
Segundo o modelo de interação proposto pelo programa FLO, a cadeia lateral
do ácido anacárdico hidrogenado estende-se do resíduo Arg249 em direção ao sítio de
ligação do cofator (Figura 2).

Figura 2- Modelo de interação do ácido anacárdico hidrogenado no sítio ativo da enzima
gGAPDH de T. cruzi. Segundo o modelo proposto, o grupo ácido deve interagir com os resíduos
Arg249 e Gln200 enquanto sua cadeia alifática estende-se em direção ao sítio de ligação do
cofator (não representado na figura). A gGAPDH está representada através de sua superfície
molecular e o inibidor está colorido de acordo com o tipo de átomo. Os resíduos que interagem
com o inibidor ou são importantes para o mecanismo catalítico estão em destaque.
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A análise da superfície acessível ao solvente (para maiores detalhes vide figura
3 do capítulo IV e a discussão realizada nas páginas 105 e 106) indica que uma cadeia
lateral de 8 carbonos contendo um grupo polar na extremidade poderia realizar
interações polares com o resíduo Arg12 (Figura 3). Os resultados de

modelagem

molecular motivaram a síntese do composto 6, o qual apresenta IC50 de 4μM contra
28μM do ácido anacárdico hidrogenado.

Figura 3- Modelo de interação do composto 6 no sítio ativo da enzima gGAPDH de T. cruzi
com relação a SAS. Segundo o modelo proposto, um grupo polar na extremidade da cadeia
lateral de 8 carbonos deve interagir com o resíduo Arg12 (não apresentado na figura) cuja SAS
está destacada na figura.

Esse resultado ilustra a maneira como as técnicas de modelagem molecular
têm auxiliado no planejamento de novos derivados. Cabe ressaltar, entretanto, que
essa metodologia é qualitativa. O estudo das relações estrutura-atividade de forma
quantitativa (QSAR) é uma forma de suprir essa lacuna no processo de planejamento
racional e acelerar a otimização dos inibidores já identificados.
Com esse propósito, o Dr Adriano Andricopulo (Jovem Pesquisador do IFSC,
N0 FAPESP 02/03144-9) tem sido de inestimável valia na implementação dessa
ferramenta e na implementação de novos protocolos para os ensaios cinéticos da
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enzima gGAPDH. Os resultados assim obtidos são muito mais reprodutíveis e
confiáveis, tornando cada vez mais sólida a base sobre a qual esse projeto se
fundamenta.
Com relação a enzima XPRT de L. major, espera-se iniciar em breve os
estudos de cristalização e busca por inibidores (projeto de doutorado da aluna
Elisandra M. Rodrigues). Estudos preliminares realizados em colaboração com o
doutorando Marcio Silva (N0 FAPESP 00/14709-1) identificaram uma série de
compostos de origem natural que inibem a APRT e HGPRT de L tarentolae, assim
como a XPRT de L. major (Tabela 1). Tão logo os estudos de cristalização sejam
iniciados, os estudos de co-cristalização da XPRT na presença desses e de outros
inibidores que venham a ser identificados também serão realizados.

Tabela 1- Resultados de inibição enzimática de compostos testados contra APRT e
HGPRT de L. tarentolae e XPRT de L. major.
Composto

IC50 para APRT

IC50 para HGPRT

IC50 para XPRT

(μM)

(μM)

(μM)

142

1,8

1,1

142

142

196

151

82

120

O

O

N

O
O
O

O

O

O

O

O

O

N
O
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Nesse ínterim, decidiu-se criar um modelo tridimensional da enzima XPRT
através de modelagem por homologia. Apesar da baixa identidade seqüencial (38%)
entre a XPRT de L. major e a HGPRT de T. cruzi ( considerada como molécula modelo
(Figura 4), as PRTases do tipo I, na qual a XPRT se encaixa, apresentam uma grande
conservação estrutural [Guddat et al., 2002].

Figura 4- Alinhamento seqüencial entre XPRT de L. major (xprt) e HGPRT de T. cruzi (1TC2)
utilizado pelo programa MODELLER 6.0. Em negrito temos os resíduos conservados e em cinza
as mutações conservativas entre as seqüências.

Por essa razão acredita-se que o modelo gerado por homologia poderá ser útil para
melhor entender o perfil de afinidade da XPRT frente aos seus substratos.
Assim que o modelo for finalizado ele será utilizado para tentar explicar o
diferente perfil de afinidade da XPRT frente aos seus substratos e para criação de um
modelo de interação entre a XPRT e seus inibidores. Além disso, o modelo poderá ser
útil para resolução da estrutura cristalográfica da enzima através da técnica de
substituição molecular.
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