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RESUMO

o cicIo celular e controlado pela atividade das quinases dependentes de ciclinas ( Ciclin-

dependent kinases, CDKs). As CDKs sac inativas como monomeros, e a sua ativa~ao necessita da

liga~o as ciclinas, uma familia diversa de prote1nas cujos os niveis oscilam durante 0 cicIo celular, e

fosforila~ao pela CAK ( CDK-activating kinase) sobre urn residuo de treonina especifico. As CDKs

sac capazes de fosforilar muitas proteinas que estao envolvidas nos eventos do cicIo celular, incIuindo

histonas e proteinas supressoras de turnores como pRb. Alem da fun~ao de regula~ao positiva das

ciclinas e CAK, muitas proteinas inibidoras de CDKs (CDK inhibitors, CIGs) tern side descobertas,

tais como p16, p21 e p28. Visto que, a desregula~o das ciclinas elou altera~o ou ausencia de CIGs

tern sido associadas com muitos canceres, ha urn forte interesse em inibidores quimicos de CDKs que

possam ter uma fi.m~aoimportante na descoberta de novas familias de agentes anti-tumores.

Visto que, ATP e 0 autentico co-fator da CDK2 este pode ser considerado como urn "pseudo-

composto lider" para a descoberta de inibidores de CDK2. Entretanto, ha duas preocupa~5es maiores

a serem consideradas: compostos contendo adenina sac ligantes comuns para muitas enzimas nas

celulas, desta forma, qualquer derivado de adenina podera inibir muitas outras enzimas nas celulas,

segundo, qualquer composto altamente carregado como a ATP MO sera absorvido pelas celulas.

N6s descrevemos aqui as estruturas determinadas por difra~o de raios X da CDK2 em

complexo com dois inibidores diferentes, descIoro-flavopiridol(DFP) e Roscovitine. A estrutura do

complexo binano CDK2-DFP foi resolvida por substitui~ao molecular e refinada ate urn Reactor = 20,3

% e a estrutura da CDK2-Roscovitine foi refinada ate urn Reactor = 18,0 %.

o descloro-flavopiridol e uma flavona com uma nova estrutura, comparavel aquelas de

flavonas polihidroxiladas. Estudos previos mostraram que flavopiridol, urn flavon6ide, pode inibir

canceres de mama e de pulmao. 0 Roscovitine e urn derivado de adenina e urn potente inibidor de

CDK2. as dois inibidores sac inibidores competitivos contra ATP e se ligam ao bolsao de liga~ao de

ATP da CDK2. A compara~ao das estruturas tridimensionais de CDK2-DFP e CDK2-Roscovitine

com a de CDK2-ATP mostraram que 0 bolsao hidrof6bico de liga~ao de adenina tern a abilidade

surpreendente de acomodar estruturas moleculares diferentes daquelas da ATP.



Cell cycle progression is tightly controlled by the activity of ciclin-dependent kinases (CDKs).

CDKs are inactive as monomers, and activation requires binding to cyclins, a diverse family of proteins

whose levels oscillate during cell cycle, and phosphorilation by CDK-activating kinase (CAK) on a

specific threonine residue. CDKs are able to phosphorylate many proteins that are involved in cell cycle

events, including histones and tumor suppressor proteins like the retinoblastoma gene product pRb. In

addition to the positive regulatory role of cyclins and CAK, many negative regulatory proteins ( CDK

Inhibitors, CIGs) have been discovered, such as p16, p21, and p28. Since deregulation of cyclins

and/or alteration or absence ofCKIs have been associated with many cancers, there is strong interest in

chemical inhibitors of CDKs that could play an important role in the discovery of new family of

antitumor agents.

Since ATP is the authentic cofactor of CDK2 it can be considered as a "pseudo-lead

compound" for discovery of CDK2 inhibitors. However there are two major concerns: adenine

containing compounds are common ligants for many enzymes in cells, thus, any adenine derivatives

may inhibit many enzymes in the cells: second, any highly charged compounds such as ATP will

prevent them from uptake by cells.

We report here the x-ray structures of CDK2 in complex with two different inhibitors,

deschloro-flavopiridol(DFP) and Roscovitine. The structure of the binary complex CDK2-DFP was

solved by molecular replacement and refined to Rucwr of20.3% and the structure ofCDK2-Roscovitine

was refined to Reactor = 18.0 %.

The deschloro-flavopiridol(DFP) is a flavone with a novel structure, compared to that of

polyhydroxylated flavones. Previous studies have shown that flavopiridol, a flavonoid, can inhibit

growth of breast and lung carcinoma cell lines. The Roscovitine is a adenine derivative and a potent

CDK2 inhibitor. The two inhibitors are competitive inhibitors for ATP binding to CDK2 and bind to

the ATP binding pocket ofCDK2. The comparison of the three-dimensional structures ofCDK2-DFP

and CDK2-Roscovitine with the CDK2-ATP shows that the hydrophobic adenine-binding pocket has a

surprising ability to accommodate molecular structures that are different from ATP.
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BREVE INTRODU(:AO As BASES MOLECULARES DA

PROGRESSAO DO CICLO CELULAR

1. Introdm;ao.

o objetivo principal deste capitulo e apresentar brevemente algumas das proteinas

envolvidas na progressao do ciclo celular, especialmente aque1as envolvidas na transi~ao

GdS e G2/M. 0 autor visa, desta forma, destacar a imporHincia das Quinases Dependentes

de Ciclina (Cyclin Dependent Kinase) na progressao do ciclo celular e mostrar a

motiva~ao biol6gica que levou ao estudo estrutural das CDKs. Sem a ambi~ao de ser

completo e sim de servir como urn indicativo da importancia destas quinases na

progressao do ciclo celular. 0 enfoque principal do capitulo esta sobre 0 papel chave das

CDKs nos processos de transi~ao das fases do ciclo celular (G1 para S e G2 para M) e

como a inibi~ao destas quinases pode ser uma ferramenta util na descoberta de novas

drogas contra 0 cancer.

1.1 Mitose e as fases do cicio de divisao celular(Voet & Voet, 1995).

o cicio celular e a sequencia de eventos que ocorre durante 0 tempo de vida da

ceIula eucari6tica. Ele e dividido em quatro fases distintas (Fig. 1.1).

1. Fase G1 que cobre a maior parte do ciclo celular.

2. Fase S (para sintese) e 0 periodo onde ocorre a sintese de DNA (acido

desoxibonucleico ).

3. Fase G2, durante esta fase a agora ceIula tetrapl6ide com 4N cromossomos1
, se

prepara para a mitose, esta fase e relativamente curta em rela~ao as outras fases do

cicio celular.



4. Mitose e divisao celular ocorrem no breve periodo da fase M.

A rnitose e dividida em pr6fase, metafase, anafase e tel6fase (Fig. 1.2). A pr6fase e

caracterizada pelo espessamento e encurtamento dos cromossomos, e sua divisao em duas

cromatides (cada uma delas equivale ao

cromossomo original). Na metafase 0

centriolo se desloca para cada p610

celular e produz uma rede de fibras
Profase

- Metafase fusiformes. Na anafase as fribras
Anafase
Te16fase fusiformes separam as cromatides do

equador da celula. Ap6s a separa~ao, as

cromossomos, reunem-se no interior de

urn novo nucIeo antes que 0 citoplasma se

divida (teI6fase) e duas novas ceIulas

sejam formadas. No final temos duas ceIulas-filhas dipl6ides, cada uma com 0 mesmo

Figura 1.1. As fases do cicio de divisao
celular.

numero, 2N, de cromossomos da celula-mae. 0 cicio celular para ceIulas em cultura ocupa

tipicamente urn periodo de 16 a 24 horas. Contudo, 0 cicio celular para celulas diferentes

de urn mesmo organismo multicelular pode variar de 8 horas a mais de 100 horas. A maior

parte desta varia~ao ocorre na fase G1_ Alem disso, ha ainda celulas que nunca se dividem,

tais como os neur6nios; estas assumem urn estado quiescente conhecido como fase Go-
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1.2. Bases rnoleculares do cancer (Voet & Voet, 1995; Murray et al.,1993).

As ceIulas do corpo normalmente permanencem sob desenvolvimento estritamente

controlado. Desta forma, durante embriogenesis, as celulas devem se diferenciar,

proliferar, migrar, e mesmo morrer num arranjo espacial preciso e obedecendo a uma

sequencia temporal para produzir urn organismo normal. Em adultos, as celulas de certos

tecidos, tais como 0 epiteIio intestinal e os tecidos formadores de sangue da medula,

continuam a proliferar. Contudo, a maioria das celulas adultas do carpo permanecem

quiescentes, isto e, na fase Go do cicIo celular.

CeIulas ocasionamente perdem 0 controle de seu desenvolvimento e iniciam uma

proliferayao excessiva. Os tumares resultantes podem ser de dois tipos:

1. Turnores benignos, tais como verrugas e sinais, estes crescem pela simples expansao

e geralmente permanecem encapsulados par uma camada de tecido.

2. Turnores rnalignos, ou canceres crescem de uma maneira invasiva e se espalham num

processo chamado metastase onde colonizam novos locais no corpo. Tumores

malignos sao quase que invariavelmete ameayas a vida, e sao responsaveis por 20%

das mortes nos Estados Unidos.



o d'mcer, como urn dos malOres problemas de saude dos seres humanos, tern

recebido uma enorme aten~ao biomedica nas ultimas decadas. Ha aproximadamente 100

tipos diferentes de canceres, estando bem desenvolvidos os metodos para a detec~ao e

tratamento, e a epidemologia do cancer tern sido caracterizada extensivamente. Mas nos

estamos so come~ando a entender as bases moleculares desta cole~ao de doen~as. Como 0

cancer pode ser considerado como resultante de urn cicio celular anormal, nos

discutiremos alguns aspectos da progressao do cicio celular.

1.3. Progressao do cicio celular (De Bondt et af., 1993).

A progressao do cicio celular e control ado em dois postos distintos, urn anterior a
replica~ao do DNA e outro anterior a mitose, em ambos os pontos 0 controle e exercido

por CDKs (eyclin-Dependent Kinases) (Fig. 1.3). Estas proteinas sac inativas como

monomeros e a sua ativa~ao requer a liga~ao de ciclinas, uma vasta familia de proteinas

cujo a concentra~ao oscila durante 0 cicio celular. 0 inicio da replica~ao e controlado pelo

complexo CDK2-Ciclina A, enquanto 0 inicio da mitose e controlado pe10 complexo

CDC2( Cell Division Cycle 2 )-Ciclina B. Alem da a~ao das ciclinas sobre as CDKs, e

necessario ainda a fosforila~ao das CDKs para que as mesmas se tornem ativas e

possibilitem a progressao do cicio ce1ular. A fosforila~ao acontece sobre 0 residuo Thr

160 no caso da CDK2 e sobre Thr 161 no caso da CDC2. Os detalhes moleculares desta

ativa~ao serao discutidos adiante.
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1.4. A regulaf;ao da divisao celular (Voet & Voet, 1995; De Bondt et af., 1993).

Quais sac os eventos moleculares que controlam a inicia<;ao da mitose (divisao

celular)? As primeiras pistas para a elucida<;ao deste processo vieram dos estudos de

embri5es de invertebrados marinhos, que revelaram que uma classe de proteinas,

chamadas de ciclinas, se acumulavam constantemente por todo 0 ciclo celular e entao

desapareciam abruptamente, pouco antes da anafase da mitose (Fig. 1.2). Embri5es de

mariscos tern dois tipos de ciclinas, ciclina A e ciclina B, os quais sac distinguiveis a partir

de suas seqiiencias de amino acidos e pelos padr5es de acumula<;ao durante 0 cicio de

divisao celular, ou seja, as ciclinas A e B, se acumulam durante diferente partes do ciclo

celular (Fig. 1.3.). Proteinas hom6logas a estas ciclinas de mariscos tern sido encontradas

em muitos eucariontes, 0 que nao e surpresa, visto que, todas as ceIulas eucari6ticas

seguem 0 mesmo padrao de cicio celular (Fig. 1.1. e Fig. 1.2.).

A ciclina A se combina com uma proteina de 34-kD chamada quinase dependente

de ciclina 2, CDK2 (Cyclin-Dependent Kinase 2), cuja a sequencia de amino-acidos indica

claramente que se trata de uma proteina da familia das Ser/Thr quinases e que sac

altamente conservadas de levedura a humano. Estas quinases sac os reguladores centrais

do ciclo celular. Elas agem fosforilando uma variedade de proteinas nucleares, entre elas

histonas HI, muitas proteinas de oncogenes, e proteinas envolvidas na desmontagem do



nucleo celular e rearranjo do citoesqueleto. Isto possivelmente inicia uma sequencia de

eventos que culmina com a replicayao do DNA, no caso das CDK2, e com a mitose no

caso da CDC2. Consideraremos estes dois casos independentemente.

A ligayao da cicIina A a CDK2 forma urn complexo parcialmete ativo, to davia,

esta nao e suficiente para a ativayao completa da CDK2. A proteina CDK2 e uma

fosfoproteina tambem, ou seja, ela necessita ser fosforilada para se tomar ativa. A CDK2

pode ser fosforilada nos residuos Thr 14, Tyr 15 e Thr 160. Sua ativayao e completa

somente quando Thr 14 e Tyr 15 estao desfosforiladas e Thr 160 esta fosforilada. Os

residuos Thr14, Tyr15 ocupam 0 bolsao de ligayao de ATP ( Adenosina Tri-fosfato) na

CDK2, conforme foi identificado na estrutura resolvida por difrayao de raios X (De Bondt

et ai., 1993). Urn cenario simplificado da participayao da CDK2 no cicIo celular (Fig. 1.4.)

esta descrito a seguir:

1. A celula entra na fase G) do cicIo de divisao celular sem a presenya da cicIina A e com

CDK2 defosforilada. Uma proteina conhecida com quinase ativadora de CDK, CAK

(CDK Activating Kinase) fosforiliza 0 residuo Thr160 da CDK2.

2. A celula esta ainda na fase G) e os residuos Thr14 e Tyr15 sac fosforilados. A recem

sintetizada ciclina A se liga a CDK2. 0 result ado e 0 complexo binario CDK2-cicIina

A triplamente fosforilado. Este complexo e enzimaticamente inativo, pois os residuos

Thr14 e Tyr15 evitam a ligayao de ATP ao complexo CDK2-cicIina A. Desta forma, 0

sistema como urn todo parece ser desenhado para manter CDK2 inativa enquanto

ciclina A se acumula durante a fase G) do cicIo celular.

3. Uma desfosforilayao rapida e especifica dos residuos Thr14 e Tyr15 na fronteira G)/S

e executada pela fosfatase CDC25 (Cell Division Cycle 25). Esta desfosforilayao inicia

a replicayao do DNA, a fase S do cicIo de divisao celular, ou seja, a fosfatase CDC25

ativa 0 complexo CDK2-cicIina A.

4. A ciclina A e proteolizada rapidamente num processo mediado por ubiquitina, seguida

pela desfosforilayao da Thr160 da CDK2. Isto deixa CDK2 inativa, e 0 cicIo celular

esta agora na fase G2.





Estes eventos esHio rnostrado na figura 1.4. Urn processo sernelhante ocorre para a

mitose:

1. A ceIula entra na fase Gj com ciclina B ausente e a CDC2 (Cell Division Cycle 2)

totalrnente desfosforilada. Ocorre entao a fosforizar;ao do residuo Thr161 da CDC2.

2. A CDC2 e fosforilada tarnbern nos residuos Thr14 e Tyr15 e a recern sintetizada

ciclina B se liga it CDC2. Este complexo e inativo, e ciclina B continua a se acumular

durante toda a fase S.

3. A desfosforilar;ao dos residuos Thr14 e Tyr15 na fronteira G2/M ativa 0 complexo

CDC2-ciclina B e inicia a mitose.

4. A ciclina B e proteolizada e CDC2 e desfosforilada no residuo Thr 161. Isto acaba com

a atividade da CDC2, a ceIula, agora dividida, retorna a fase Gj do ciclo de divisao

celular.

Todos as estapas para a ativar;ao da CDC2, acima descritas, estao ilustradas na

figura 1.5.

1.5. As diversas causas do cancer (Voet & Voet, 1995).

A maioria dos dinceres sac causados por agentes que danificam 0 DNA ou

interferem com sua replicar;ao ou reparo. Estes incluem uma grande variedade de

substfmcias feitas pelo homem outras que ocorrem normalmente na natureza, conhecidas

como substancias cancerigenas. Outro agente causador de danos ao DNA e radiar;ao que

possua energia suficiente para quebrar certas ligar;5es quimicas. Por exemplo, quando uma

celula e exposta a radiar;ao ultravioleta (200-300nm), como no caso de celulas epiteliais

expostas por longo tempo ao Sol, temos a formar;ao de urn anel de ciclobutil entre os

residuos adjacentes de timina na mesma fita de DNA. Tais dimeros de pirimidina

distorcem localmente os pares de base da estrutura, de forma que, a replicar;ao e a

transcrir;ao ficam comprometidas. Alem destes agentes, acima mencionados, temos

tambem virus que induzem a formar;ao de tumores malignos em seu hospedeiros.
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1.6. p53 0 "Guardiao do Genoma" (Voet & Voet, 1995; Cho, et al., 1994).

A ideia que 0 gene p53 poderia agir como supressor de tumores surgiu

primeiramente quando foi descoberto que muta~6es no gene p53 ocorriam invariavelmente

em individuos com uma rara doen~a hereditaria conhecida como sindrome de Li-

Fraumeni, que causa uma alta susceptibilidade a uma variedade de tumores malignos,

particularmente cancer de seio, que geralmente se desenvolve antes dos 30 anos. 0

produto deste gene e uma fosfoproteina nuclear de 53-kD e que e encontrada mutada em

aproximadamente 50% dos canceres humanos.

A fosfoproteina p53 se liga especificamente as fitas duplas de DNA. Experimentos

mostraram que a p53 e na verdade urn poderoso ativador de transcri~ao. Na realidade,

todas as formas de p53 com muta~6es que estao implicadas no cancer, nao se ligam ao

DNA. Entao, por que p53 e urn supressor de tumores? A pista vem da observa~ao de que

celulas expostas a radia~ao ultra-violeta ou as substancias cancinorgenicas que danificam 0

DNA induzem a acumula~ao de p53 normal. A proteina p53 age como urn "guardiao do

genoma", monitorando a integridade do mesmo. Se 0 genoma esta danificado p53 se

acumula, e ativa a trancri~ao do gene, Pic], cujo produto e uma proteina de 21-kD que se

liga e inibe CDKs. Tal inibi~ao da atividade de CDK2, leva a celula a ficar presa na fase

G\, 0 que da tempo para 0 reparo do genoma, visto que, a replica~ao nao teve inicio. Se 0

reparo do DNA nao e bem sucedido, a p53 pode ativar 0 suicidio da celula, urn processo

chamado apoptose, com 0 objetivo de prevenir a prolifera~ao de celulas com 0 genoma

danificado. Todos estes passos estao ilustrados na figura 1.6. A estrutura resolvida por

difra~ao de raios X do complexo p53-DNA (Cho et aI., 1994) mostrou que dois residuos

da proteina p53 que apareciam mutados na maioria dos casos de cancer, os residuos

Arg248 e Arg273, estao em contato direto com 0 DNA, 0 que explica sua importancia,

pois estes residuos sao necessarios para que a p53 se ligue ao DNA e ative a transcri~ao

da protein a, p21, inibidora de CDK2.
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Diversas outras proteinas inibidoras de CDKs, alem da p21, tern sido identificadas.

Estas proteinas podem ser divididas em duas familias, levando-se em conta as

sirnilaridades de sequencia e fun~ao. A familia das Kip/Cip ( Kinase inhibitOlY protein/

eye/in inhibitOlY protein) que inc1uen p21 (Harper, 1. W. et al., 1993), p27 (Toyoshima &

Hunter, 1994) e p57 (Russo, A. A. et al., 1996), se ligam aos complexos CDK-Cic1ina,

com preferencia por complexos envolvidos na passagem da fase G1 para S. Estas proteinas

inibidoras podem se ligar a CDK ou Cic1ina isoladas, mas possuem mais alta afinidade

pelos complexos CDK-Cic1ina. A outra familia denominada INK-I (INhibitOlY protein for

cdK4), inc1uem as proteinas p15, p16, p18 e p19, e inibem CDK4 e uma isoforma,



chamada CDK6, e tambem podem ser ligar it CDK e a Ciclina isoladas, ou ao complexo

CDK-Ciclina D ( Sherr & Roberts, 1995).

Os membros da familia Kip/Cip contem uma regiao de 65 arnino-acidos com boa

homologia entre eles ( 38-44% de identidade) no N-terminal, esta regiao e necessaria e

suficiente para se ligar e inibir complexos de CDK-Ciclina. Os carboxi-terminais dos

membros desta familia de proteina inibidoras nao sao conservados entre eles (Sherr &

Roberts, 1995).

Visto que, a ausencia de uma proteina inibidora de CDKs pode levar it formayao

de tumores cancerigenos, comeyou-se a procurar inibidores quimicos que pudessem fazer

a funyao inibidora das proteinas p21, p57 etc ...



CAPiTULO 2
INTRODUC;AO AOS METODOS PARA PURIFICAC;AO DE

MACROMOLECULAS BIOLOGICAS

2.1. Introdu~ao a purifica~ao de macromoleculas biologicas.

No estudo estrutural de macromoleculas biologic as uma etapa muito importante

anterior it cristalizavao e a purificavao. Sendo que, na maioria das vezes, este processo de

purificavao da macromolecula tern de ser elaborado e/ou aperfeivoado, ou simplesmente

reproduzido pelo biocristalognlfo. Para 0 estudo estrutural por difravao de raios X sac

necessarios muitas vezes, varios miligramas de material puro, 0 que faz com que 0

processo de purificavao, uma vez otimizado, seja executado repetidamente, para a

produvao de relativamente grandes quantidades da macromolecula biologica. No meu

estudo da CDK2 eu realizei 0 processo de purificavao da mesma proteina dezenas de

vezes e apos cad a preparavao tinhamos material para novos experimentos de cristalizavao.

Neste capitulo apresentaremos alguns dos metodos mais utilizados na purificavao de

proteinas e acidos nucleicos. Como exemplo de alguns dos metodos discutidos neste

capitulo apresentamos 0 processo de purificavao da CDK2 humana.

2.2. Cromatografia (Voet & Voet, 1995; Kleinsmith & Kish, 1995).

A principal tecnica para separavao de macromoleculas biologicas e a

cromatografia. 0 termo cromatografia engloba urn vasto espectro de procedimentos que

separam moleculas baseados nas diferenvas dos respectivos modos em que elas se

distribuem entre duas fases. 0 termo cromatografia foi utilizado pela primeira vez em

1903 pelo botanico russo Mikhail Tswett quando este estudava a separavao de pigmentos

de uma folha vegetal.

Metodos modemos de separavao de moleculas presentes em uma mistura baseiam-

se em procedimentos cromatognificos. Em todos eles uma mistura de substancias a ser

fracionada e dissolvida em urn liquido ou gas, conhecido como fase movel. A soluvao

resultante atravessa uma coluna formada de uma matriz solida porosa conhecida como

fase estacionaria, que pode conter urn liquido associado a mesma. As interavoes dos

solutos individuais com a fase estacionaria agem de forma a afetar a velocidade de



migra~ao da fase liquida atraves da matriz de uma forma que varia com as propriedades de

cad a soluto. Se a mistura que esta sendo fracionada e injetada na columa em urn banda

estreita, ou seja, urn volume pequeno em rela~ao ao volume da coluna, as diferentes

for~as que retardam cada componente da mistura injetada causam uma distribui~ao das

velocidades de migra~ao de cada componente da mistura atraves da coluna, 0 que,

eventualmente, Ira separar a mistura em bandas de substancias puras.

Os diversos metodos cromatograficos disponiveis sao classificados de acordo com

as suas fases movel e estacionaria. Por exemplo, na cromatografia gas-liquido as fases

movel e estacionaria sao gasosa e liquida, respectivamente, enquanto que na

cromatografia liquido-liquido as fases sao liquidos imisciveis, urn dos quais esta ligado a

uma matriz solida inerte. Os metodos cromatograficos podem ainda ser classificados de

acordo com a intera~ao dominante entre a fase estacionaria e as substancias que estao

sendo separadas. Por exemplo, se a for~a de retardo e de caracter i6nico, a tecnica de

separa~ao e chamada de cromatografia de troca ionica. Outra tecnica cromatografica

baseia-se nas diferentes velocidades de migra~ao atraves da coluna devido aos diferentes

tamanhos das moleculas presentes na mistura e tal tecnica e conhecida com

cromatografia de filtra~ao em gel. Temos ainda uma tecnica que se baseia na afinidade

de uma dada macromolecula por urn ligante, chamada cromatografia de afinidade. Estas

tres principais tecnicas cromatograficas serao discutidas a seguir.

2.2.1. Cromatografia de troca ionica (Voet & Voet, 1995; Kleinsmith & Kish, 1995).

Macromoleculas biologicas se ligam a trocadores i6nicos devido a for~a

eletrostatica entre as cargas na superficie da macromolecula e os aglomerados de grupos

carregados presentes nos trocadares i6nicos. No processo de troca i6nica, ions que estao

ligados a uma matriz inerte e insoluvel devido a far~a eletrostatica entre eles, sao

substituidos reversivelmente par ions presentes na solu~ao:

onde R+ A e 0 trocador ani6nico na forma de A e B- representa anions em solu~ao.

Trocadores cati6nicos similarmente possuem grupos carregados negativamente que de



forma reversivel se ligarn a cations. Poliamons e polications, por esta razao, se ligam a

trocadores ani6nico e cati6nico, respectivamente. Para ilustrar a troca i6nica

considerernos, por exernplo, urna rnacrornolecula de carga negativa em sua superficie, esta

rnacrornolecula esta dissolvida em urna solu~ao que possue ions positivos que se ligam it

sua superficie neutralizando-a (figura 2.1 a). Vrna coluna de troca ani6nica foi equilibrada

com urn tarnpao que contern anions que se ligam it rnatriz da coluna (figura 2.1a). Quando

a solu~ao da rnacrornolecula e aplicada it coluna a rnacrornolecula desloca os amons que

estavarn acoplados it coluna e ocupa urn sitio no interior da rnatriz s6lida da coluna (figura

2.1b). Se agora, que a rnacrorn01ecula esta ligada it•.coluna, for aplicado urn tarnpao nurna

concentra~ao salina rnaior terernos a libera~ao da rnacrornolecula da coluna.

Figura 2.1. Ilustra~ao da troca i6nica. a) Macrornolecula neutralizada pela a~ao de ions

positivos presentes na solu~ao, b) Macrornolecula aprisionada na rnatriz porosa da coluna

de troca ani6nica.



Figura 2.2. Diagrama esquematico ilustrando a separa<;:ao de uma mistura de

macromoleculas biol6gicas por meio de cromatografia de troca ionica, onde temos uma

concentra<;:ao salina crescente conforme nos movemos da esquerda para a direita, ou seja,

a concentra<;:ao salina do tampao na situa<;:aoc) e maior que em b) que e maior que em a).

Proteinas e outros polieletr6litos podem possuir cargas positivas e negativas e,

desta forma, podem se ligar a ambos tipos de colunas de troca ionica, dependendo de sua

carga liquida. A afinidade com a qual urn polieletr6lito particular se liga a urn dado

trocador ionico depende do tipo e concentra<;:ao de todos outros ions presentes na

solu<;:ao,devido a competi<;:aoentre estes ions por sitios de liga<;:aono trocador ionico. A

afinidade de liga<;:aode polieletr6litos que possuem grupos acido-base e tambem altamente

dependente do pH, por causa da varia<;:aoda suas cargas liquidas com 0 pH.

Na purifica<;:aode uma dada macromolecula biol6gica 0 pH e a concentra<;:ao salina

da solu<;:aotampao no qual a macromolecula esta dissolvida SaDescolhidos de maneira a

imobilizar a macromolecula em urn dado tracador ionico. A solu<;:ao impura da



macromolecula e aplicada a uma coluna no qual 0 trocador i6nico foi inserido e

posteriormente a coluna e lavada com esta solu~ao tampao.

Cada macromolecula biol6gica se liga ao trocador i6nico com afinidades

diferentes, ou seja, a distribui~ao de cargas na superficie das macromoleculas lhes

conferem diferentes afinidades por urn dado trocador i6nico. Assim, conforme a coluna,

na qual foi aplicada uma mistura de macromoleculas, e lavada com tampao, urn processo

conhecido com elui~ao, temos que aquelas macromoleculas com relativamente baixa

afinidade pelo trocador i6nico presente na coluna se moverao mais depressa pela coluna

do que aquelas que se ligam ao trocador i6nico com maior afinidade (figura 2.2). Isto

ocorre porque 0 progresso de uma dada macromolecula atraves da coluna e retardado em

rela~ao ao solvente devido as intera~6es entre as macromoleculas e 0 trocador i6nico.

Desta forma, as macromoleculas que se ligam com maior afinidade ao trocador i6nico

podem ser eluidas mudando-se 0 tampao para urn com mais alta concentra~ao salina (e/ou

urn pH diferente), urn processo conhecido por e1ui~ao por passos. Com 0 uso de urn

coletor de fra~6es a purifica~ao de uma dada macromolecula pode ser efetuada por meio

da sele~ao da fra~6es com a macromolecula desejada.

o processo de purifica~ao pode ser melhorado usando 0 metodo de elui~ao por

gradiente. Neste metoda a concentra~ao salina e/ou pH e modificado continuamente

conforme a coluna e eluida de forma a liberar sequencialmente as varias macromoleculas

que estao ligadas a coluna. Diversos tipos de gradientes tern sido aplicados com sucesso

na purifica~ao de macromoleculas biol6gicas, sendo mais usado 0 gradiente linear, no qual

a concentra~ao salina varia linearmente com 0 volume da solu~ao liberada. Urn dipositivo

simples para gerar tal gradiente esta ilustrado na figura 2.3. Com este dispositivo temos

que a concentra~ao da solu~ao que esta saindo da camara de mistura, c, e dada por,

c = C2 -( C2 - c\ ) f (2.2)

onde c\ e a concentra~ao inicial na camara de mistura, C2 e a concentra~ao na camara do

reservat6rio e f e a fra~ao rest ante do volume total das solu~6es presentes no inicio em

ambas as camaras, ou seja, no final do experimento f tende a zero e a concentra~ao c

tende a C2. Gradientes lineares sac os mais comuns, entretanto outros tipos de gradientes



podem ser gerados usando duas ou mats camaras com formas diferentes, ou ainda,

usando-se dipositivos programaveis.

Trocadores i6nicos consistem de grupos carregados covalentemente ligados a uma

matriz de suporte. A natureza quimica dos grupos carregados determinam 0 tipo de ions

que podem se ligar ao trocador i6nico e a for<;:acom a qual eles se ligam. As propriedades

quimicas e mecanicas da matriz de suporte determinam as caracteristicas do fluxo, a

acessibilidade i6nica e a estabilidade do trocador i6nico.

Muitas classes de materiais, conhecidos como resinas, SaDusadas como matrizes

de suporte para cromatografia de troca i6nica. Entre estes materiais temos celulose e

alguns geis. A tabela 2.1 mostra alguns dos trocadores i6nicos mais usados.

Os trocadores ani6nicos mais comumente usados SaD0 dietil aminoetil- (DEAE-),

o hidroxipropil dietil aminoetil- (quatermirio) Q- e 0 trimetil aminoetil- (TMAE-), estes

grupos se acoplam diretamente ao grupo hidroxila da matriz. Trocadores cati6nicos SaD

divididos em tres categorias: fracos, com carboximetils (CM-); fortes, com grupos

sulfonados (S- e SP-), e fosfatos. Este ultimo, embora aja como trocador cati6nico,

tambem possue a<;:ao de afinidade, pois pode interagir especificamente com acidos

nucleicos e com enzimas que se ligam a fosfatos (figura 2.4).

Os trocadores i6nicos do tipo gel podem ter os mesmos grupos carregados usados

com celulose. A vantagem dos trocadores do tipo gel e que eles combinam as



Tabela 2.1. Alguns dos trocadores i6nicos rnais usados na purificayao de rnacrornoleculas

bio16gicas.

Tipo

Basico

Grupo ionizavel

Dietil aminoetil

CM-Celulose Acido Carboximetil

P-Celulose Acido -P03H2

DEAE-Sephadex Basico Dietil aminoetil

CM -Sephadex Acido Carboximetil

Bio-Gel CM 100 Acido Carboximetil

Usada na separayiio de

proteinas acidas e neutras bem

como acidos nucleicos.

Usada na separayiio de

proteinas basicas e neutras.

Usada para proteinas basicas.

Usada na separayao de

proteinas acidas e neutras bem

como acidos nucleicos.

Usada na separayiio de

proteinas basicas e neutras.

Usada na separayao de

proteinas basicas e neutras.



2.2.2. Filtra~ao em gel (Voet & Voet, 1995; Kleinsmith & Kish, 1995).

Na crematografia de filtrac;:ao em gel, que e tambem chamada de penelra

molecular, as moleculas sac separadas de acordo com 0 seu tamanho e forma. A fase

estacioniuia nesta tecnica e composta de contas polimericas ou de vidre que contem pores

de dimens5es moleculares. As moleculas maiores que nao conseguem penetrar nos pores

fluem mais rapidamente pela coluna do que as moleculas menores que passam pelos pores

e sac retardadas temporariamente (figura 2.5). A massa molecular da menor molecula que

nao penetra nos pores das contas de urn dado gel e chamado de limite de exclusao do gel.

Este parametre e, de certa forma, dependente da forma da molecula, visto que uma

molecula alongada possue uma chance menor de entrar em urn dado pore do que uma

molecula esferica com 0 mesmo volume.

o comportamento de uma molecula em uma coluna de filtrac;:aoem gel particular

pode ser caracterizado quantitativamente. Seja Vx 0 volume ocupado pelas contas, Vo 0



volume do solvente que cercam as contas (volume nulo) e VI 0 volume total da coluna,

que e a soma de Vx com Va. Temos que Va e tipicamente de aproximadamente 35% de VI.

a volume de eluiyao de urn dado soluto, Ve, e 0 volume do solvente necessario para eluir

o soluto da coluna ap6s 0 mesmo ter entrado em contato com 0 gel. a volume nulo de

uma coluna pode ser medido facilmente tomando-se 0 volume de eluiyao de urn soluto

cuja massa molecular e maior que 0 limite de exclusao do gel. a comportamento de urn

soluto particular em urn dado gel e portanto caracterizado pela relayao VJVo, 0 volume

de eluiyao relativo, uma quantidade que e independente do tamanho da coluna usada. A

maioria dos materiais mais usados como geis cromatograficos sac 0 dextran ( urn

polimero de glucose produzido pela bacteria Leuconostoc mesenteroides), agarose ( urn

polimero que alterna D-galactose e 3,6-anidro-L-galactose de algas vermelhas) e

poliacrilamida (tabela 2.2.). A agarose na forma comercial de Sepharose e tambem

comumente usada em colunas de troca i6nica (DEAE-Sepharose e S-Sepharose).

Faixa do limite de exclusao
(kD)
0,05-0,70
1-5
1-30
4-150
5-600
0.1-1.8
1-6
1.5-20
2.4-40
5-100
60-400
10-4000
60-20000
70-40000

Sephadex G-IO
Sephadex G-25
Sephadex G-50
Sephadex G-lOO
Sephadex G-200
Bio-Gel P-2
Bio-Ge1 P-6
Bio-Ge1 P-10
Bio-Gel P-30
Bio-Ge1 P-lOO
Bio-Ge1 P-300
Sepharose 6B
Sepharose 4B
Sepharose 2B

Dextran
Dextran
Dextran
Dextran
Dextran
Poliacrilamida
Poliacrilamida
Poliacri1amida
Poliacri1amida
Poliacrilamida
Poliacrilamida
Agarose
Agarose
Agarose



Urn terceiro tipo de coluna de cromatografia, chamada coluna de afinidade, baseia-

se na abilidade de uma molecula se ligar especificamente a uma outra molecula. Este

procedimento e urn dos tipos mais seletivos de cromatografia, pois utiliza uma matriz com

gropos quimicos que se ligam especificamente a molecula que se deseja purificar. Devido a

sua seletividade a cromatografia de afinidade pode ser usada para purificar proteinas

presentes em uma mistura complexa de moleculas. Nesta tecnica, uma molecula conhecida

como ligante, que se liga especificamente a molecula que se deseja isolar, e

covalentemente ligada a uma matriz inerte e porosa tal como agarose .

• Ligante

I:Mo16cula com afmidade pelo ligante

I>Mo!6culas sem afmidade pelo ligante•

Figura 2.6. Coluna de afinidade. a) Coluna com ligante, b) uma soluyao contendo tres

moleculas diferentes sao inseridas na coluna, as moleculas sem afinidade pelo ligante sao

eluidas, c) uma mudanya no tampao libera a molecula acoplada ao ligante.

Quando uma soluyao impura de moleculas e injetada na coluna, a molecula que se

deseja purificar se prende ao ligante, enquanto outras moleculas que nao possuem

especificidade pelo ligante imobilizado na coluna sao eluidos com 0 tampao. A molecula a



ser purificada po de entao ser recuperada numa forma altamente purificada mudando-se as

condiyoes de eluiyao de forma que a molecula seja liberada da coluna. A mudanya nas

condiyoes de eluiyao pode ser dar por meio de mudanya de pH, concentrayao salina ou

saturayao de ligante (figura 2.6). A grande vantagem da cromatografia de afinidade e que

nesta tecnica se exploram as propriedades bioquimicas unicas da molecula que se deseja

purificar ao inves de explorar as pequenas diferenyas fisico-quimicas entre as moleculas

que as outras tecnicas se utilizam.

2.3. Cromatografia Iiquida de alto desempenho (Kleinsmith & Kish, 1995).

A maioria dos tipos de coluna de cromatografia sac lentas, devido ao tempo que

os fluidos levam para passar pela matriz da coluna. Alem da incoveniencia este atraso

prejudica a resoluyao, pois permite que as moleculas que estao sendo purificadas se

espalhem pela coluna durante 0 processo de purificayao. Na cromatografia liquida de alto

desempenho (High-performace liquid chromatography, HPLC) bombas de alta pressao

sac usadas para foryar 0 fluido atraves da coluna numa vazao bem maior do que as usadas

na cromatografia convencional. Este processo requer 0 uso de colunas metalicas e

matrizes especiais. Usando tal sistema, separayoes que tomariam horas podem ser

realizadas em minutos e com uma resoluyao melhor. Contudo 0 uso de bombas e

controladores de alta pressao elevam 0 preyo de tais sistemas.

2.4. Sistema Convencional para Purifica~ao de Macromoleculas Biol6gicas.

Para 0 uso das colunas cromatograficas discutidas na seyao 2.2 se faz necessaria a

montagem de urn sistema que possibilite a injeyao controlada da mistura de

macromoleculas a ser purificada, bem como a deteyao e coleta das mesmas. Urn sistema

com os componentes basicos para 0 procedimento de purificac;:aoesta ilustrado na figura

2.7. Neste sistema temos 0 misturador de gradiente, a bomba peristaltica, a coluna, 0

detetor de Ultraviolet a (UV), 0 registrador e 0 coletor de frac;:oes. 0 misturador de

gradiente e a coluna ja foram discutidos. A bomba peristaltica permite controlar 0 fluxo de

entrada na coluna. Este tipo de bomba normalmente dispoe de urn seletor de fluxo que

permite ao usuario definir a vazao com que se deseja que a amostra seja injetada na



coluna. 0 detetor de UV junto com 0 registrador permitem ao usuano acompanhar a

evolu~ao do processo de purifica~ao.Medindo-se, por exemplo, a varia~ao absorbancia de

radia~ao UV no comprimento de onda de 280 nm com 0 tempo, pode-se monitorar a

elui~ao da proteina que esta sendo purificada. 0 coletor de fra~5es pode ser calibrado de

forma a coletar em diferentes tubos as diferentes macromoleculas presentes na mistura

injetada.

Bomba PeristMtica
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:0

lVIisturador de
Gradiente

Coletor de
Fra~oes

Figura 2.7. Diagrama esquematico mostrando os componentes basicos de urn sistema

para purifica~ao de macromoleculas biol6gicas.

2.5. Determina~ao espectrofotometrica das quantidades de proteinas e acidos

nucleicos.

Ao final do processo de purifica~ao de uma macromolecula biol6gica se faz

necessario medir a quantidade de material obtido, para isto, pode-se usar metodos

espectrofotometricos. Para se aplicar este metodo e necessario 0 conhecimento do

coeficiente de extin~ao (E) da macromolecula. No caso de proteinas, 0 coeficiente de



extinyao molar te6rico (absortividade molar) e dado pelo conteudo de triptofano e tirosina

usando-se a seguinte expressao:

C280nm = 5690 nx + 1280 ny, (2.3)

onde nx e 0 numero de triptofanos e ny 0 numero de tirosinas presentes na cadeia

polipeptidica. Desta forma, a concentrayao (c ) de uma proteina de massa molecular

conhecida, Mr, pode ser obtida a partir de:

onde A280nm e a absorbancia de radiayao de comprimento de onda de 280 nm da amostra

para urn caminho 6tico de 1 cm (Tinoco, Sauer & Wang, 1995).

Para quantificar a quantidade de DNA ou RNA as leituras devem ser efetuadas em

comprimentos de onda de 260nm. As leituras em 260nm permitem 0 calculo da

concentrayao de acido nucleico presente numa amostra pura. Com urn caminho 6tico de

1cm uma absorbancia de 1 corresponde a aproximadamente 50llg/ml de DNA duplo ou

40llm/ml de RNA.

2.6. Eletroforeses (Kleinsmith & Kish, 1995).

A Eletroforesis em gel e 0 meio mais usado para se visualizar 0 conteudo

macromolecular de uma amostra. Eletroforesis e urn grupo de tecnicas relacionadas que

utilizam urn campo eletrico para separar moIeculas eletricamente carregadas. A amostra

que esta sendo analisada e colocado na parte de cima de urn gel e uma voltagem e aplicada

para induzir a migrayao das moleculas carregadas. As moleculas movem-se atraves do gel

com velocidades que dependem da carga e tamanho da molecula. As bandas resultantes do

material sac entao visualizadas por tecnicas de colorayao.

A eletroforeses de DNA e RNA e realizada com geis feitos de poliacrilamida ou

agarose. Ambos contem poros atraves dos quais as moleculas de acidos nucleicos passam

durante a eletroforeses. Visto que, todos os acidos nucleicos sac contruidos a partir de

nucleotideos que cantem grupos fosfato negativamente carregados, as diferenyas em carga



eh~trica nao sac importantes na determinayao do comportamento de acidos nucleicos

durante a eletroforeses. Entretanto, acidos nucleicos diferem ern tamanho, e esta diferenya

influencia a maneira pela qual eles se movem atraves dos poros do gel. As moleculas

maiores sac retardadas, conforme elas passam atraves dos poros pequenos do gel e desta

forma os acidos nucleicos maiores movem-se mais devagar que os acidos nucleicos

menores durante a eletroforeses. 0 resultado e que a eletroforeses ern gel separa acidos

nucleicos de acordo corn a diferenya ern tamanho, corn 0 menor acido nucleico se

movendo mais rapido ern direyao a parte inferior do gel.

Acidos nucleicos que foram fracionados por eletroforesis em gel podem ser.

visualizados de divers as formas. Se 0 acido nucleico e marcado corn isotopos radioativos,

uma autorradiografia e feita colocando-se urn filme sensivel a raios X sobre 0 gel para se

localizar as bandas radioativas. Geis contendo DNA podem tambem ser coloridos usando-

se usando-se substancias fluorescentes que fluorescem intensamente quando expostas a

radiayao UV.

Ao contrario de acidos nuclecicos, a carga eletrica das proteinas vanam

significantemente de proteina para proteina e a eletroforeses e por esta razao influenciada

por diferenyas em carga e tamanho. Entretanto, uma tecnica de uso geral chamada

eletroforeses em gel de SDS poliacrilamida permite que proteinas sejam separadas basedas

somente em seus tamanhos (massas moleculares), como ocorre corn acidos nucleicos.

Nesta tecnica as proteinas sac primeiro tratadas corn SDS, urn anion que envolve a

superficie da proteina. Isto dissocia as proteinas ern suas cadeias polipeptidicas. A alta

carga negativa das moleculas de SDS ligadas a proteina mascaram qualquer carga inerente

da proteina. Desta forma, todas as proteinas possuem a mesma relayao cargalmassa, e 0

tinico parametro que influencia a mobilidade eletroforetica e 0 tamanho da proteina (massa

molecular). Como no caso dos acidos nucleicos, as proteinas menores se movem mais

depressa atraves dos poros do gel de poliacrilamida durante a eletroforeses. Temos, desta

forma, uma SeparayaO baseada ern diferenyas de tamanho (massa molecular) das proteinas.

As misturas de proteinas que foram fracionadas por eletroforeses ern gel podem ser

visualizadas por colorayao com prata ou corn urn corante, 0 azul Coomassie, ou ainda por

autorradiografia, se as proteinas sac marcadas radioativamente.



2.7. Purifica~ao da CDK2.

Para ilustrar algumas das pnnClpaIS tecnicas utilizadas na purificayao de

macromoleculas biolegicas, que foram discutidas neste capitulo, apresentaremos 0

protocolo resumido de purificayao da CDK2, aos interessados nos detalhes da purificayao

da CDK2 indica-se a referencia Rosenblatt et aI, 1993. Apresentaremos os tamp5es e

colunas utilizados e em seguida 0 procedimento para purificayao. 0 material a ser

purificado e 0 extrato obtido apes a quebra e ultracentrifugayao das celulas de inseto Sf9

que foram infetadas com baculovirus contendo 0 gene da CDK2. Na purificayao da CDK2

sac utilizadas tres colunas, sendo duas de troca ionica, a DEAE-Sepharose (2,5 x 5 cm;

25ml) e a S-Sepharose (2,5cm x 1,5cm; 7,4ml) e uma de afinidade a ATP-Agarose

(lx2,5cm; 2ml, Sigma A-2767), as dimens5es de cada coluna estao entre parenteses apes

o nome da mesma. Os tamp5es utilizados estao listados na tabela 2.3.

Para se equilibrar as duas colunas de troca ionica (DEAE-Sepharose e S-

Sepharose) injeta-se 0 tampao HN1000E (aproximadamente 30ml) em ambas colunas e

apes injeta-se 30 ml de tampao HN25E na coluna DEAE-Sepharose e 30ml de tampao

HN50E na coluna S-Sepharose. A vazao durante este processo de equilibrio deve ser de

1ml/min. Injeta-se todo 0 extrato das celulas Sf9 apes ultracentrifugayao do mesmo

(Rosenblatt et al.. 1993) na coluna DEAE-Sepharose com uma vazao de 1mUmin, coleta-

se todo 0 fluxo que sai da coluna em urn tubo (tubo 1). Lava-se a coluna com 10 ml de

tampao HN25E e coleta-se no mesmo tubo 1. 0 volume total esperado no tubo 1 quando

se usa 450 ml de celulas Sf9 infectadas( com aproximadamente 2x106 celulas por ml) e de

aproximadamente 45 m!. Feito isto a coluna DEAE-Sepharose e lavada com 30ml de

tampao HN1000E, para remoyao de impurezas e entao lavada com 30 ml de tampao

HN25E e armazenada para usa futuro. Elevamos a concetrayao salina do tubo 1 contendo

CDK2 obtida com 0 usa da coluna DEAE-Sepharose para 50mM de NaC!. Injetamos

agora 0 conteudo deste tubo 1 na coluna S-Sepharose com uma vazao de 1ml/min.

Coletamos todo 0 volume que sai da coluna S-Sepharose em urn novo tubo (tubo 2), que

deve conter a CDK2. Lavarnos a coluna S-Sepharose com 30 rnl de tarnpao HN1000E

para extrair irnpurezas e em seguida lavarnos com 30 rnl de tarnpao HN25E com 0,02% de



azida para ser armazenada. Ate 0 momenta as colunas foram montadas em uma

configurayao bem simples, sem 0 coletor automatico de frayoes e sem 0 misturador de

gradiente. Para 0 uso da ultima coluna, ATP-Agarose, temos 0 sistema montado como

mostrado na figura 2.7. Injeta-se todo 0 volume do tubo 2 na coluna ATP-Agarose com

uma vazao fixada em 0,3 mllmin e coleta-se 0 fluxo que sai da coluna em urn novo tubo

(tubo 3). A CDK2 esta agora ligada a coluna de afinidade ATP-Agarose. lnicia-se entao a

eluiyao por gradiente linear, para a extrayao da CDK2. 0 misturador de gradiente usa

c2=IM (25 ml de tampao HNI000EG) e c]=OmM (25 ml de tampao HNOEG) (equayao

2.2). 0 coletor de frayoes e calibrado de forma que cada frayao coletada tenha urn volume

de 1 m!. A CDK2 usualmente esta presente nas frayoes de 6 a 19. Com uma media de

10mg de CDK2 pura em cada preparayao. Esta CDK2 e inativa, visto que, 0 monomero e

inativo, mas pode ser totalmente ativada quando complexada com ciclina A e misturada

com CAK. Os testes de atividades SaD feitos contra histona HI (Rosenblatt et ai, 1993).

Identificaf;iio

HN25E

Composif;iio

10mM HEPES pH 7,4

25mMNaCl

ImM EDTA e ImM DTT

10rnM HEPES pH 7,4

50mMNaCl

ImM EDTA e ImM DTT

10mM HEPES pH 7,4

1000mMNaCl

ImMEDTAe ImMDTT

10mM HEPES pH 7,4

10% Glicerol

ImM EDTA e ImM DTT

10mM HEPES pH 7,4

1000mMNaCl

10% Glicerol



CAPITULO 3

CRISTALIZAC;AO DE MACROMOLECULAS BIOLOGICAS

3.1. Introdu~ao (Ducruix & Giege,1992).

o principal objetivo da cristaliza9ao de uma macromolecula biol6gica, tal como

proteina, acido nuclei co ou virus, e 0 estudo estrutural destas macromoleculas, por

metodos de difra9ao de raios X. Tal estudo estrutural e fundamental para 0 entendimento

molecular de varios mecanismos biol6gicos.

Os cristais de macromoleculas biol6gicas sac diferentes dos cristais de pequenas

moleculas em varios aspectos. Eles diferem em tamanho, cristais de macromoleculas sac

normalmente bem menores, dificilmente excedem 1mm3 em volume. Uma outra diferen9a

e que cristais de macromoleculas biol6gicas sao bem mais frageis e possuem urn alto

conteudo de solvente. A fragilidade dos cristais de macromoleculas biol6gicas e uma

consequencia das fracas intera90es entre as macromoleculas biol6gicas dentro da rede

cristalina e do alto conteudo de solvente nestes cristais ( de 20% a mais de 80%). As

liga90es fracas que mantem a estrutura cristalina destas macromoleculas biol6gicas sac do

tipo hidrofObico e liga9ao de hidrogenio. Por esta razao, os cristais de macromoleculas

biol6gicas devem ser mantidos em urn ambiente saturado de solvente, caso contrario, a

desidrata9ao conduzira it quebra destas liga90es fracas e consequente destrui9ao dos

cristais. 0 alto conteudo de solvente, contudo, tern consequencias uteis, pois os canais de

solvente nos cristais de macromoleculas biol6gicas permitem a difusao de pequenas

moleculas, uma propriedade usada na prepara9ao de derivados isomorfos e de complexos

binarios de proteina e ligante. Uma outra caracteristica dos cristais de macromoleculas

biol6gicas sac as grandes dimensoes de suas celas unitarias, se comparadas com as

dimensoes das celas unit arias das pequenas moleculas. Cristais de macromoleculas

biol6gicas podem ter parametros de cela unitaria de ate algumas dezenas de milhares de

angstrons (Usha., et ai, 1984).



Giege, 1992).

Uma das partes mais criticas na resoluc;ao da estrutura de uma macromolecula

biol6gica e a cristalizac;ao da mesma. as principais passos envolvidos na resoluc;ao da

estrutura a nivel at6mico de uma macromolecula biol6gica estao mostrados na figura 3.1.

Figura 3.1. Passos envolvidos na resoluyao de uma estrutura tridimensional por difrayao
de raios-X

E entre todos estes passos a cristalizac;ao e 0 menos entendido. Biocristalizac;ao, como

qualquer cristalizac;ao, e urn processo de multiplos parametros, que envolve os tres passos

clc:issicos da cristalizac;ao, que sao: nucleac;ao, crescimento e cessac;ao de crescimento

(cessation oj growth). 0 que faz com que 0 processo de cristalizac;ao de macromoleculas

biol6gicas seja diferente e que 0 processo envolve urn numero de parametros (Tabela 3.1),

muito maior do que aquele envolvido no crescimento de cristais de pequenas moleculas, e

as propriedades fisico-quimicas peculiares destes compostos. Por exemplo, a estabilidade

6tima das macromoleculas biol6gicas em urn meio aquoso esta restrita a uma faixa estreita

de pH. Mas a principal diferenc;a entre crescimento de cristais de pequenas moleculas e

cristais de macromoleculas biol6gicas e a flexibilidade conformacional e a versatilidade

quimica dessas macromoleculas e, consequentemente, sua maior sensibilidade as

condic;5es externas.



Tabela 3.1. Parametros que afetam cristalizayao (e/ou solubilidade) de macromoleculas

biol6gicas.

• Supersaturayao (Concentrayao das macromoleculas e precipitantes)

• Temperatura, pH (Flutuayoes destes parametros)

• Tempo (Cinetica do equilibrio e crescimento)

• Forya ionica e pureza das substancias quimicas utilizadas

• Difusao e convecyao (gels e microgravidade)

• Volume e geometria das amostras ( superficie das camaras de cristalizayao)

• Particulas s6lidas, efeitos de parede e interface

• Efeitos de densidade e viscosidade ( diferenyas entre cristal e liquido-mae)

• Pressao, campos eletricos e magneticos

• Vibrayoes e som (ondas acusticas)

• Seqi.i(~nciade eventos (experimentalista versus robo)

Padimetros bioquimicos e biofisicos:

• Sensibilidade das conformayoes aos parametros fisicos (temperatura, pH, forya

ionica, ... )

• Ligayao de substratos, cofatores, ions metalicos e outros ions

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

• Envelhecimento da amostra (degradac;;ao e desnaturayao)

Parametros biol6gicos:

• Pequena quantidade da maioria das macromoleculas biol6gicas

• Fontes biol6gicas e estado fisiol6gico dos organismos ou ceIulas

Pureza das macromoleculas:

• Heterogeneidades da sequencia de amino-acidos

• Heterogeneidade conformacional



Para urn planejamento racional das condiyoes de cristalizayao e necessario 0

controle dos parametros fisicos e biol6gicos. A seguir descreveremos tres dos principais

parametros a serem controlados num experimento de cristalizayao de uma macromolecula

biol6gica.

3.2.1. Pureza da macromolecula biol6gica.

Devido ao fato que as macromoleculas sac extraidas de complexas misturas

biol6gicas, tais como as celulas, a purificayao e urn passo importante para a

cristalogenesis. Pureza, entretanto, nao e uma condiyao primordial para a cristalizayao,

visto que, cristais de macromoleculas biol6gicas podem algumas vezes ser obtidos de

misturas de macromoleculas, onde temos uma ou mais macromoleculas biol6gicas como

contaminante. Mas, tais cristais, sac na maioria das vezes bem pequenos, ou entao,

crescem como massas policristalinas, que nao sac adequadas para estudos cristalograficos

por difrayao de raios X. Para 0 usa de tecnicas de difrayao de raios X e necessario 0 uso

de cristais com a menor dimensao por volta de 0,2mm, contudo com usa de fontes de

raios X bem intensa, tais com sincrotrons, tern sido possivel a resoluyao de estruturas de

macromoleculas biol6gicas cujos cristais apresentavam dimensoes menores que O,lmm.

Como regra geral, pode-se dizer que, a baixa pureza da macromolecula biol6gica e a causa

mais comum da falta de sucesso na cristalizayao da mesma.

3.2.2. Solubilidade e supersaturaryao.

Para crescer cristais de qualquer composto, as moleculas ou ions tern de ser

trazidos a urn estado de supersaturayao, urn estado que e termodinamicamente instavel, no

qual pode se desenvolver numa fase amorfa ou cristalina quando este retornar ao

equilibrio. Supersaturayao pode ser alcanyada pela evaporayao lenta do solvente ou pela

variayao de alguns dos parametros listados na tabela 3. 1. Disto segue que, 0 conhecimento

das solubilidades macromoleculares e urn pre-requisito para 0 controle das condiyoes de

cristalizayao. Assim, como as bases te6ricas da solubilidade sac ainda controversas,

especialmente no que tange efeitos dos sais, os dados sobre a solubilidade quase sempre se

originam de determinayoes experimentais. Nos ultimos anos, metodos quantitativos



permitiram tais determinayoes, usando pequenas quantidades de proteina (Mikol & Giege,

1989; Ries-Krautt & Ducruix, 1989). 0 principal resultado destes metodos foi a

demonstrayao experimental da complexidade do comportamento da solubilidade,

enfatizando a importancia da determinayao de diagramas de fase para 0 planejamento

racional de experimentos de crescimento de cristais de macromoleculas biol6gicas.

3.2.3. Nuclea~ao, crescimento e cessa~ao de crescimento (cessation of growth).

Devido ao fato que proteinas e acidos nucleicos necessitam pH e forya i6nica

definidas para a sua estabilidade e funyao, cristais de macromoleculas biol6gicas tern de

ser crescidos a partir de soluyoes aquosas complexas. A cristalizayao comeya com a fase

de nucleayao ( i.e. a formayao dos primeiros agregados ordenados) que e seguida pela fase

de crescimento. As condiyoes para se atingir a nucleayao sao algumas vezes dificeis de se

repetir, e desta forma os procedimentos de semeayao (seeding) com urn material cristalino

pre-formado se faz necessario. Em muitos casos este e 0 unico metoda para se obter

resultados reprodutiveis. A nucleayao requer urn estado de supersaturayao maior do que

aquele da fase de crescimento. A velocidade da cristalizayao aumenta com a

supersaturayao, desta forma nucleayao e crescimento deveriam ser desacoplados, 0 que

quase nunca e realizado concientemente.

A cessayao de crescimento (cessation of growth) de uma macromolecula biol6gica

pode ter diversas causas, desconsiderando as triviais, como remoyao da macromolecula do

meio de cristalizayao, temos causas tais como, defeitos de crescimento, envenenamento

das faces, ou envelhecimento da macromolecula.

3.3. Conceitos sobre solubilidade (Ducruix & Giege, 1992).

Para se cristalizar uma macromolecula biol6gica em urn dado solvente, e

necessario levar a soluyao a urn estado de supersaturayao. Vma macromolecula biol6gica

segue as mesmas leis da termodinamica, como qualquer outro tipo de molecula (

inorganica ou organicas) no que se refere it supersaturayao, nucleayao, e crescimento de

cristais (Boistelle & Astier, 1988). Todavia, macromoleculas bio16gicas apresentam

peculiaridades, porque as interayoes necessarias para solubiliza-Ias num solvente SaD



similares, e podem ser competitivas com as interacoes intermoleculares que sac

responsaveis pela estrutura tridimensional da macromolecula.

3.4. Solubilidade de macromoleculas biologicas (Ducruix & Giege,1992).

Em geral, a solubilidade de urn composto quimico em urn solvente, a uma dada

temperatura, e definida como a quantidade de composto dissolvida em uma soluCao em

equilibrio com urn excesso de composto nao dissolvido; e.g. it 25°C, 0 sal sulfato de

amonia se dissolve ate que sua concentracao atinja 4,1 moles por litro de agua, 0 excesso

permanece nao dissolvido. Mais sal pode ser dissovido quando se eleva a temperatura, e

quando a temperatura e trazida de volta a 25°C, a soluCao atinge it supersaturacao. 0

excesso de sal cristalizara, ate que a concentracao do sal atinja seu valor de solubilidade it

25°C (4,1 moles por litro de agua).

No caso de macromoleculas biol6gicas, a solubilidade e definida tambem pelas

caracteristicas do solvente. Como 0 solvente consiste usualmente de agua a qual foram

adicionadas diversas substancias quimicas para levar a soluCao ate urn dado pH (tampao),

forca ionica (sais), e eventualmente outros aditivos, estes compostos podem afetar a

solubilidade da macromolecula biol6gica das seguintes formas:

(a) diretamente, pela interacao com diferentes grupos funcionais da

macromolecula e, eventualmente, modificando a conformacao da

macromolecula. Trabalhar em diferentes condicoes de tampao e sais e como

trabalhar como uma macromolecula diferente do ponto de vista fisico-quimico.

(b) indiretamente, atraves da modificacao das propriedades fisico-quimicas do

solvente; e.g. variacao do pH modifica a carga liquida da proteina e desta

forma a natureza do polieletr6lito. Alem disso, se pontes salinas estao

envolvidas na estrutura tridimensional, estas podem se quebrar e a

macromolecula pode modificar sua conformacao.

Uma macromolecula biol6gica e urn polimero de amino acidos ou nucleotideos, os

quais estao enovelados em uma estrutura tridimensional:

• principalmente por interacoes dipolo-dipolo, ligacoes de hidrogenio (e.g. C=O"'+H-N),



e por interayoes de van der Waals;

• por algumas ligayoes covalentes ( pontes S-S);

• eventualmente por pontes salinas ( e.g. -COO- ···+H3N-) entre residuos carregados.

Proteinas apresentam as cadeias laterais hidrof6bicas preferencialmente no seu

interior enquanto as cadeias laterais hidrofilicas se localizam principalmente na sua

superficie. Desta forma as proteinas podem sem consideradas como polieletr6litos capazes

de se dissolverem em agua.

A estabilidade das macromoh~culas biol6gicas em soluyao baseia-se na competiyao

das interayoes solvente-soluto com interayoes intramoleculares as quais sac necessarias

para manter a estrutura da macromolecula. 0 balanyo das interayoes que controlam a

solubilidade e/ou a conformayao de uma macromolecula podem ser modificadas por (von

Hippel & Schleich, 1969):

(a) Temperatura. Urn aumento da temperatura aumenta a desordem das moleculas de

solvente e permite tambem que conformayoes da macromolecula de mais alta energia

livre total se formem.

(b) pH. Como a temperatura, variayoes no pH afetam ambos soluto e solvente. Todavia,

alteranyoes das concentrayoes de H+ e OR sac minoritarias se comparadas com a

protonayao e desprotonayao de grupos da macromolecula.

(c) Sais. Sais podem agir de diferentes formas. (i) Eles sac responsaveis pela farya i6nica,

e desta forma afetam as interayoes eletrostaticas da macromolecula par meio de

blindagem de cargas. (ii) Eles podem formar interayoes eletrostaticas diretas com

residuos carregados na superficie das macromoleculas. (iii) Sais podem agir atraves de

interayoes monopolo-dipolo com grupos dipolares da macromolecula biol6gica.

(d) Competidares de ligayoes de hidrogenio. Moleculas que possuem urn potencial para

formarem ligayoes de hidrogenio competem a alta concentrayao (>4M) com ligayoes

de hidrogenio da agua e ligayoes de hidrogenio intramoleculares na proteina.

(e) Aditivos hidrof6bicos. Eles podem agir diretamente com partes hidrof6bicas da

macromolecula e podem tambem alterar a estrutura do solvente. Detergentes nao-

i6nicos agem desta forma (McPherson, et aI., 1986).



(f) Solventes organicos. A adic;ao de solventes organicos implica na modificac;ao da

constante dieletrica e consequentemente variac;5es em divers as interac;5es.

3.5. Salting-in e salting-out (Drenth, 1994; Ducruix & Giege,1992).

A dependencia da solubilidade da proteina com a concentrac;ao salina foi estudada

em termos dos fen6menos de salting-in e salting-out (Green, 1932). 0 aumento da

solubilidade de uma macromolecula biol6gica a baixa concentrac;ao salina «O,5M) e

chamada salting-in. Este fen6meno e explicado pelas interac;5es eletrostaticas nao

especificas entre a macromolecula carregada e as especies i6nicas do sal. Segundo a teoria

de Debye-Hiickel para soluc;5es i6nicas, urn aumento na forc;a i6nica reduz a atividade dos

ions em soluc;ao e aumenta a solubilidade do composto i6nico. Uma forma altemativa de

se tratar este fen6meno e considerar 0 salting-in como 0 resultado da competic;ao entre

grupos carregados na superficie da macromolecula e os ions em soluc;ao. Na ausencia de

ions de solvente a macromolecula precipita devido a atrac;ao de Coulomb entre cargas

opostas em diferentes partes da macromolecula. Se os ions sao adicionados a soluc;ao eles

blindam os grupos carregados na macromolecula e aumentam a sua solubilidade (figura

3.2).

Outra forma de precipitar uma macromolecula e feito pela adic;ao de sal (salting-

out), este serve para imobilizar as moleculas de agua, desta forma aumentando a

concentrac;ao efetiva da macromolecula, ou seja, diminuindo a sua solubilidade. No

fen6meno de salting-out a solubilidade da macromolecula biol6gica e govemada

principalmente por efeitos hidrofObicos. De acordo com a equac;ao linear empirica de

Cohn-Green a solubilidade da macromolecula numa situac;ao de salting-out decresce da

seguinte forma:

onde Sea solubilidade da macromolecula biol6gica, ~ 0 intercepto para m=O, e uma

constante para altas concentrac;5es salinas e e func;ao da carga liquida da macromolecula e

altamente dependente do pH da soluc;ao ( no ponto isoeletrico (pI), ~ tende a zero). A



magnitude de 13, bem como a distribuiyao de cargas, variam com a temperatura. Ks e Ks'

sao constantes de salting-out. Sao independentes da temperatura e pH, mas dependem da

natureza dos sais presentes na soluyao. A molaridade e indicada por m. E a forya i6nica

por J..!, esta forya leva em conta a valencia Zj de todos os ions presentes na soluyao. A

expressao da forya i6nica e dada por:

Figura 3.2. Fenomeno de salting-in. a) Macromolecula biol6gica sem a presenya de ions

dissolvidos na soluyao. A atrayao eletrostatica entre os grupos carregados em duas os

mais macromoleculas causa a aglomerayao e precipitayao. b) A adiyao ions em soluyao

blindam a interayao eletrostatica entre as macromoh~cula, aumentando a solubilidade.

Urn composto adicionado a urn sistema macromolecula biol6gica + agua

(soluto+solvente) pode se ligar it macromolecula ( ligayao prefen§ncial) ou ser excluido

(exclusao preferencial). A interayao liquida do salting-out e exclusao preferencial, mesmo

que moleculas possam se ligar it macromolecula biol6gica.

A variayao da solubilidade das macromoleculas biol6gicas (S) na faixa completa de

concentrayao salina reflete 0 efeito de ambas interayoes, eletrostatica e hidrof6bica, a



pnmelra sendo predominante a baixas concentrayoes salinas e a segunda a altas

concentrayoes salinas como mostrado na figura 3.3. Isto e expressado pela seguinte

equayao (Green, 1932):

log S = log So + kj Cl/2
- ka C,

onde kj e ko sao as constantes de salting-in e salting-out respectivamente; So e a

solubilidade da macromolecula biol6gica em agua pura; e C a concentrayao molar salina.

o
V'1
If.i 0
0.0..s

efeito eletrostatico
SALTING-IN

CURVA DE SOLUBILIADE
(EXPERIMENTAL)

efeito hidrof8bico
&:1LTING-OUT

Figura 3.3. Contribuiyao dos efeitos eletrostatico e hidrof6bico sobre a solubilidade S,

normalizada em relayao a solubilidade em agua pura So.

3.6. Diagramas de rase de macromoleculas biologicas (Ducruix & Giege,1992b).

Como a solubilidade de uma macromolecula biol6gica depende de diversos

parametros (veja tabela 3.1), urn diagrama bidimensional e uma representayao desta

solubilidade (mg/ml ou mM de macromolecula em soluyao) como funyao de dois



parametros, com todos outros sendo mantidos constantes. Urn diagrama deste tipo esta

representado na Figura 3.4, e compreende as seguintes zonas:

(a) A curva de solubilidade (S) separa as zonas supersaturadas e hiposaturadas. Em urn

experimento onde as concentrayoes do agente de cristalizayao e da macromolecula

biologica correspondem as condiyoes da curva S, a soluyao saturada da

macromolecula esta em equilibrio com a macromolecula cristalizada. Isto corresponde

a situayao ao final do processo de crescimento do cristal a partir de uma soluyao

supersaturada, ou da dissoluyao de cristais em uma soluyao hiposaturada.

(b) Abaixo da curva de solubilidade (S) a soluyao esta hiposaturada e a macromolecula

biologica nunca ira cristalizar.

(c) Acima da curva de solubilidade (S), a concentrayao da macromolecula biologica e

maior que a concentrayao no equilibrio para uma dada concentrayao salina. Isto

corresponde a uma zona de supersaturayao. Dependendo da cinetica para se atingir 0

equilibrio e do nivel de supersaturayao, esta regiao pode ser dividida em tres zonas: (i)

A zona de precipitayao e onde 0 excesso de macromolecula imediatamente se separa

da soluyao em urn estado amorfo.(ii) A zona de nucleayao e onde 0 excesso da

macromolecula biologica se separa sob a forma cristalina. Proxima a zona de

precipitayao, a cristalizayao pode ocorrer com urn "chuveiro" (shower) (uma grande

quantidade de cristais) que podem ser confundidos com precipitado amorfo, pois os

cristais apresentam dimensoes bem reduzidas assemelhando-se, muitas vezes, a urn

po.(iii) Na zona metaestavel uma soluyao supersaturada pode nao nuclear, ou seja,

pode nao gerar cristais, par urn longo periodo de tempo, a menos que a soluyao seja

mecanicamente pertubada ou uma semente (urn pequeno cristal) seja introduzida,

processo conhecido como semeadura (seeding). Classicamente este processo se divide

em macrossemeadura (macroseeding), onde urn cristal de dimensoes "macroscopicas"

e introduzido a uma soluyao na zona metaestavel, e microssemeadura (microseeding),

onde narmalmente varios cristais bem pequenos sac inseridos numa soluyao na zona

metaestavel, contudo esta diferenciayao entre macro e micro e urn tanto arbitraria,

sendo que 0 principal e que se tern uma ou mais sementes inseridas numa soluyao com



a macromolecula biologic a na zona metaestavel. Esta zona corresponde, idealmente,

ao crescimento de cristais sem a nucleayao de novos cristais.

Uma soluyao saturada contem uma quantidade de soluto tal que nao pode haver

crescimento ou dissoluyao se cristais sao adicionados a soluyao, ou seja, qualquer ponto

sobre a curva (S) no diagrama de fases esquematico mostrado na figura 3.4. Isto

corresponde ao equilibrio termodinamico entre as duas fases (liquido e solido). 0

potencial quimico (Il) de cada especie quimica, i, e a mesma em ambas as fases (cristal e

soluyao):

onde Ilio e 0 potencial quimico padrao, y e 0 coeficiente de atividade, e Ci a concentrayao

da especie quimica i. Isto e verdadeiro para qualquer especie quimica ( macromolecula,

agua etc ... ). A supersaturayao e alcanyada quando 0 potencial quimico do soluto em

soluyao e maior que 0 do cristal. Isto pode ser atingido atraves da variayao de alguns dos

parametros que afetam a solubilidade (Tabela 3.1). A supersaturayao e a forya motriz para

a cristalizayao; e e definida como a diferenya do potencial quimico entre a soluyao e 0

cristal. Entretanto, as aproximayoes mais comuns sao as relayoes dcs e (c-cs)/cs onde c e a

concentrayao da proteina e Cs a concentrayao do soluto em uma soluyao saturada, ou seja,

urn ponto sobre a curva de solubilidade(S) da figura 3.4. Estas quantidades tern a

vantagem de serem adimensionais. Deve-se notar que 0 valor da supersaturayao (definido

como a relayao entre a concentrayao de macromolecula biologica c e a solubilidade cs)

realmente encontrada nos experimentos de cristalizayao de macromoleculas biologicas

ficam na faixa de 2 a 10. Esta faixa e bem mais alta que aquela encontrada para

crescimento de cristais de pequenas moleculas.



Figura 3.4. Descriyao esquematica de urn diagrama bidimensional da solubilidade de uma

macromolecula bio16gica.

3.7.1. Mecanismos de crescimento de cristais (Ducruix & Giege,1992).

Na teoria de crescimento de cristais se divide 0 processo de crescimento

tradicionalmente em dois passos: transferencia de mass a da soluyao para a interface

cristal/soluyao; inelusao da molecula no cristal ( cinetica da interface).A transferencia de

massa e governada pela difusao e convecyao devido ao gradiente de densidade ou agitayao

(se existir). A inelusao das moleculas na rede pode ser atribuida a diversos mecanismos.

Dois deles parecem ser relevantes no crescimento de macromoleculas bio16gicas. Urn se

refere ao crescimento de urn cristal perfeito e 0 segundo ao crescimento em espiral.

No caso de uma face de urn cristal perfeito, uma molecula se movendo na direyao

da superficie tern pouca chance de ser anexada a rede cristalina, devido ao baixo numero

de ligayoes que podem ser estabe1ecidas. Uma vez que as moleculas tenham formado urn

aglomerado bidimensional (nueleo) sobre uma superficie que excede urn tamanho critico,

o crescimento Ira prosseguir. Este nueleo bidimensional e entao capaz de incorporar as

moleculas que colidem com a superficie. Este modelo e 0 mais provavel para a explicayao

do crescimento a altas concentrayoes



3.8. Analise macroscopica dos mecanismos crescimento de cristais.

Dependendo do modelo usado temos que a taxa de crescimento (G) de uma face

do cristal pode ser dada pela seguintes equar;oes:

• Para uma nuclear;ao bidimensional:

G = k'(C/cs)1/2 exp (-~G/kT),

onde k' e urn coeficiente cinetico, ~G e a energia livre de ativar;ao da germinar;ao de urn

aglomerado bidimensonal, k a constante de Boltzman eTa temperatura. as outros

parametros ja foram definido previamente .

• Para 0 crescimento em espiral:

G = (1/2) (D d2 k T c/y) [In (c/cs)f,

onde yea energia livre da interface, do diametro molecular e D 0 coeficiente de difusao.

Estas taxas de crescimento da face do cristal podem ser comparadas com as

medidas experimentais de crescimento (Ducruix & Giege, 1992), usando as equar;oes (3.5)

3.9. Crescimento de crista is de macromoleculas biologicas no espa.;o.

Urn dos mais interessante devenvolvimentos no crescimento de macromoleculas

biol6gicas envolve 0 estudo do crescimento de cristais em ambientes de microgravidade.

A maior motivar;ao atras deste tipo de experimento e examinar os efeitos que 0 fluxo de

convecr;ao devido a diferenr;a de densidade tern no crescimento de cristais. A natureza do

fluxo de convecr;ao, como visto na Terra, pode ser vista na figura 3.5. Conforme material

e incorporado a suferficie do cristal, variar;oes na densidade ocorrem na solur;ao em tome

do crista!. Sob influencia da gravidade, a soluc;;aode baixa densidade em volta do cristal e

aumentada, produzindo desta forma urn padrao de linhas de convecc;;ao (figura 3.5). Este

padrao e similar aquele gerado quando urn fluido e aquecido (celulas de Benard). A



turbulencia criada por esse paddio de fluxo de convecyao pode influenciar 0 crescimento

do cristal devido a criayao de condiyoes de crescimento nao-uniformes atraves da

superficie do cristal e devido a efeitos de turbulencia dentro da soluyao. Sob condiyoes de

falta de peso, estes padroes de convecyao sac eliminados.

Linhas de
Convecyao

Figura 3.5. Padrao das linhas de convecyao de urn fluido nas condiyoes da superficie da

Terra.

Por esta razao a falta de peso, que se consegue durante urn voo orbital, fomece uma

maneira direta de examinar a influencia da convecyao sobre 0 crescimento de cristais.

Alem disso, as condiyoes da falta de peso podem servir para minimizar a sedimentayao,

que pode interferir com 0 crescimento uniforme dos cristais. Cristais podem, quando

crescidos na Terra, se depositar no fundo do recipiente de cristalizayao ou ficar proximo a

uma parede do reservatorio de cristalizayao, 0 que limitani 0 crescimento naquela direyao.

Visto que os cristais de macromoleculas biologicas sac extremamente fnigeis, sendo

estabilizados por ligayoes fracas, poderia se esperar que a formac;:ao de cristais seria

especialmente afetada por flutuac;:oes no ambiente de crescimento, incluindo aquelas

causadas pelos efeitos do campo gravitacional.



3.10. Tecnicas de cristaliza~ao de macromoleculas biologicas (Ducruix &

Giege, 1992).

Existem muitas tecnicas para a cristalizayao de macromoleculas biol6gicas, todas

tern como objetivo trazer a soluyao da macromolecula biol6gica a urn estado de

supersaturayao. As tecnicas mais utilizadas sac as difusao de vapor e dialise. N6s

descreveremos aqui a tecnica de difusao de vapor que atualmente e a mais utilizada. Esta

tecnica foi utilizada pela primeira vez na cristalizayao da tRNp. (Hampel et ai., 1968).

Vma gota contendo a macromolecula biol6gica a ser cristalizada em tampao com 0 agente

de cristalizayao e aditivos e equilibrada contra urn reservat6rio contendo a soluyao do

agente de cristalizayao a uma concentrayao mais aha do que na gota. 0 equilibrio

prossegue por meio da difusao das especies volateis (agua e solventes organicos) ate que a

pressao de vapor na got a se iguale aquela do reservat6rio. Se 0 equilibrio ocorre por meio

de troca da agua ( da gota para 0 reservat6rio), isto leva a uma diminuiyao do volume da

gota, e conseqiientemente a urn aumento na concentray8.o de todos os constituintes da

gota de cristalizayao. Para especies quimicas com pressao de vapor maior que a pressao

de vapor da agua, a troca ocorre do reservat6rio para a gota. Os mesmos principios se

aplicam para got as penduradas (hanging drops), gotas sentadas (sitting drops) e gotas

sanduiches (sandwich drops).

RI Re servatorio com 0 agente de cristaliza~3.0

Figura 3.6. Representayao esquematica da gota pendurada ( hanging drop), gota sentada

(sitting drop) e got a sanduiche (sandwich drop).



3.11. 0 Metodo da matriz esparsa ( Fatorial).

Com 0 aumento do numero de macromoleculas biol6gicas cristalizadas com

sucesso, tomou-se 6bvio que muitas das condiyoes de cristalizayao se assemelhavam, ou

seja, havia uma concentrayao de resultados positivos de cristalizayao de macromoleculas

biol6gicas usando-se urn numero limitado de precipitantes, tampoes e aditivos. Isto levou

a proposiyao de diversos metodos de cristalizayao (Carter & Carter, 1979), onde urn

numero limitado de condiyoes de cristalizayao eram tentados, usando-se pequenas

quantidades da macromolecula biol6gica, geralmente por volta de poucos miligramas. A

partir da observayao dos resultados preliminares destes experimentos era possivel

determinar que tampao, aditivo e agente precipitante seriam os mais favonl.veis e a partir

dai proceder-se a sucessivos melhoramentos ate se conseguir cristais adequados, ou ainda,

em casos favoraveis, obter-se cristais adequados ja na primeira tentativa com as condiyoes

padroes.

Dentro deste raciocinio a Dra. Jam Jancarick da DC Berkeleley propos 0 metodo

da matriz esparsa ( Jancarick & Kim, 1991) onde diversas condiyoes diferentes sac

tentadas para se cristalizar a macromolecula biol6gica.

Visto que, 0 numero de variaveis que afetam a cristalizayao, tais como,

concentrayao, temperatura, pH, forya ionica, aditivos especificos e precipitantes, e grande

e combinat6ria, 0 numero total de possiveis condiyoes de cristalizayao a serem testadas e

tao grande que uma procura completa com todas as condiyoes de cristalizayao em

potencial seria inviavel.

No metodo da matriz esparsa foram escolhidas tres categorias de parametros que

afetam a cristalizayao como varaveis principais, sac estes: pH e materiais tampoes,

aditivos e agentes precipitantes. Para a variavel pH e tampoes foram escolhidos cinco

diferentes pH's: 4,6; 5,6; 6.5; 7,5 e 8.5, e para cada valor de pH foi escolhido 0 tampao

quimico que tinha provado ser 0 mais adequado para a cristalizayao de proteinas no

passado. A escolha de aditivos tambem foi baseada na experiencia passada de muitos

laborat6rios. Para os agentes precipitantes foram escolhidos quatro tipos: 2-propanol



como agente vohitil, 2-metil-2,4-pentanediol CMPD) e polietileno glicol (PEG) como

agentes nao-volateis e varios agentes de salting-out. Todos estao listados na tabela 3.2.

Tabela 3.2. Parametros da matriz de cristalizayao (Jancarik & Kim, 1991)

Agentes precipitantes

Sais Vohiteis

MPD

PEG 400

PEG 4000

PEG 8000

Tartarato de Na,K

Fosfato de N"IL

Sulfato de NH4

Acetato de Na

Sulfato de Li

Fonniato de Na

Fosfato de Na,K

Citrato de Na

Fonniato de Mg

Mistura

Sulfato de N"IL + PEG

2-Propanol + PEG

Faixa de pH: 4,6; 5.6; 6,5; 7,5 e 8,5

Aditivos: Cloreto de Ca. Citrato de Na, Cloreto de Mg. Acetato de NH4, Sulfato de N"IL, Acetato de Mg,

Acetato de Zn e Acetato de Ca.

Por tentativa e erro a matriz multimensional foi simplificada eliminando-se as

condiy5es que podem ser parcialmente representada por resultados de outras condiy5es,

as 58 condiy5es finais estao mostradas no apendice 1.

3.11.1. Aplicac;ao do Metodo da Matriz Esparsa.

Apos preparar as 58 diferentes soluy5es, nos usamos 0 metodo de hanging drops,

para testar as condiy5es de cristalizayao. Colocamos 0,7ml de cada uma destas soluy5es

em cad a urn dos reservatorios de uma caixa plastica Limbro (Limbro modelo 76-033-05).

Estas caixas foram originalmente desenhadas para cultura de ceIulas e possuem 24

reservatorios. E necessario 0 usa de tres caixas Limbro, sendo que a terceira tera so 10

reservatorios sac usados, 0 restante dos reservatorios da terceira caixa podem ser usados



em experimentos futuros. Teremos entao 58 reservat6rios com O,7ml de cada uma das

soluyoes de cristalizayao.

Macromolecula bio16gica
+

Solu~ao do reservat6rio

Figura 3.7. Sequencia de eventos para a montagem de uma gota de cristaliza~ao: a)

Coloca-se 1-21l1 da soluyao da macromolecula biol6gica sobre a laminula de vidro. b)

Adiciona-se 1-21l1da soluyao do reservat6rio a gota com a soluyao da macromolecula

biol6gica. c) Ao final temos uma gota (2+2) com a soluyao de macromolecula biol6gica

mais a soluyao do reservatorio.

Colocamos, em seguida, 1-2 III da soluyao da macromolecula biol6gica em uma

laminula de vidro de 22 x 22 mm que foram siliniconizadas com 1% Prosil-28 ( PCR Inc.,

Gainseville, Florida. U. S.A) e 1-2 III da soluyao do reservat6rio listada no apendice 1.

(figura. 3.7). Cobrimos cada urn dos reservat6rios das caixas Limbro com as respectivas

laminulas de vidro onde temos 1-21l1de soluyao da macromolecula biol6gica mais 1-21l1

de soluyao do reservat6rio, usando uma graxa de vacuo para vedar os reservat6rios com

as laminulas de vidro. Este tipo de composiyao e 0 que convencionou chamar-se de gota

(2+2). Nesta situayao, teremos uma concentrayao menor de precipitante na gota, do que

no reservat6rio. E a difusao de vapor d'agua se procedera da gota para 0 reservat6rio.

No caso em que as especies quimicas do reservat6rio possuam pressao de vapor menor

que a pressao de vapor d' agua, isto fara com que a concentrayao da soluyao de



macromolecula biol6gica bem como das outras especies quimicas presentes na gota

aumente, 0 que em casos favoniveis levara a macromolecula biol6gica a uma condic;:aode

supersaturac;:ao favoravel it formac;:ao dos primeiros agregados cristalinos ( zona de

nucleac;:ao). Tal composic;:ao (21l1+ 21ll) pode ser mudada, bem como 0 volume inicial da

gota, contudo em urn experimento de cristalizac;:aodeve-se ter em mente 0 uso racional da

macromolecula biol6gica, principalmente nos experimentos preliminares de cristalizac;:ao,

de forma que, grandes volumes de gotas de cristalizac;:ao devem ser evitados nos

experimentos preliminares.

Na proposic;:ao original do metodo recomenda-se que a macromolecula biol6gica a

ser cristalizada seja dissolvida em agua ou no seu tampao original e trazida a uma

concentrac;:ao de aproximadamente 10 mg/ml. Urn parametro que pode causar problemas e

a concentrac;:ao inicial de 10mg/ml, pois muitas macromoleculas biol6gicas nao conseguem

atingir tal concentrac;:ao sem precipitar, neste caso recomenda-se usar a mais alta

concentrac;:ao possivel pr6xima a IOmg/mI.

3.12. 0 Metodo da matriz esparsa passo a passo.

o uso constante do metodo da matriz esparsa no Laborat6rio de Bio-cristalografia

da UC Berkeley levou it confecc;:ao de urn conjunto de regras basicas utilizadas nos

experimentos de cristalizac;:ao de uma nova macromolecula biol6gica. Tais regras e

procedimentos foram desenvolvidos pela Dra. Jam Jancarick, as quais descreveremos a

seguir, pois podem ser de grande utilidade em qualquer projeto de cristalizac;:ao de uma

nova macromolecula biol6gica.

3.12.1. Regras Gerais para Aplica~ao do Metodo da Matriz Esparsa.

a) Nunca deixe qualquer gota de cristalizac;:ao "clara", ou seja, sem precipitado amorfo

ou cristais, ap6s a aplicac;:aodo metodo da matriz esparsa, pois tal procedimento nao

Ihe fornece qualquer tipo de informac;:ao. Assim, uma semana ap6s ter-se preparado 0

primeiro experimento de cristalizac;:ao usando-se as condic;:5esdescritas anteriormente

( sec;:ao 3.11), aumente a concentrac;:ao do precipitante no reservat6rio de todas as

gotas que nao apresentaram cristais nem precipitado. Isto deve ser feito em passos de



5% a cada tres dias, ou seJa, aumenta-se a concentra~ao do precipitante no

reservat6rio 5% acima da concentra~ao anterior a cada tres dias, ate que se consiga

cristais ou precipitado amorfo. 0 aumento da concentra~ao de precipitante no

reservat6rio causa uma quebra do equilibrio termodinamico que foi provavelmente

atingido ap6s uma semana de feito 0 experimento de cristaliza~ao. Tal procedimento

pode levar a macromolecula biol6gica a condi~ao de supersatura~ao e nuclea~ao.

b) 0 procedimento de" Esperar eVer" funciona melhor que 0 procedimento "Use to do

o material (macromolecula biol6gica) agora", porque no primeiro procedimento voce

obtem urn retorno do primeiro experimento de cristaliza~ao 0 que permite 0 uso de

men ores quantidades de material nos pr6ximos experimentos. Por esta razao sempre

espere uma semana antes de fazer urn outro experimento de cristaliza~ao com a

mesma macromolecula bio16gica.

3.12.2. Experimento Inicial de Cristaliza~ao Usando 0 Metodo da Matriz Esparsa.

Passo 1) Se a macromolecula biol6gica tiver de ser transportada mantenha-a em gelo (sem

congela-Ia) e adicione glicerol ate 50% em volume e armazene-a em -20°C. Use 0

necessario para 0 experimento de cristaliza~ao inicial, geralmente entre 1 e 2 mg e 0

suficiente, e coloque 0 restante de volta a -20°C. A fim de eliminar 0 glicerol da solu~ao

estoque, toma-se 0 volume desejado da macromolecula bio16gica em glicerol e adiciona-se

urn volume igual do tampao, entao dialisa-se contra 0 tampao.

Passo 2) concentre a proteina no mesmo tampao e acrescente DTT, ou EDT A se

necessario. Se existe NaCl no tampao e melhor elimina-Io, desde que 0 NaCI nao seja

necessario para a solubilidade da macromolecula bio16gica.

Passo 3) Fa~a 0 fatorial a 4°C e a temperatura ambiente, se houver material suficiente.

Passo 4) Examine a gotas imediatamente ap6s montado 0 experimento de cristaliza~ao e

anote: a) 0 numero das gotas com precipitado.

b) a presen~a de "sujeiras".

c) a presen~a de microcristais.



Passo 5) Confira as gotas diariamente por uma semana, fazendo as mesmas anota<;:oesdo

passo 4. E verifique tambem 0 surgimento de algum born cristal. E importante verificar

como a macromoh~cula biol6gica se comporta com 0 tempo em cada gota de cristaliza<;:ao.

Passo 6) Supondo que pequenos cristais se formaram em uma ou mais gotas do

experimento inicial de cristaliza<;:ao, deve-se concentrar esfor<;:osnos melhores cristais e

tentar a melhoria das condi<;:oesde cristaliza<;:aodos mesmos. Os procedimentos para a

melhoria das condi<;:oesde cristaliza<;:aoserao mostrado a seguir.

3.12.3. Melhoria das Condi~oes de Cristaliza~ao.

Consideremos 0 seguinte cemirio onde temos pequenos cristais obtidos nos

experimentos iniciais, com ou sem precipitado amorfo acompanhando-os. Para a melhoria

dos cristais e elimina<;:aodo precipitado amorfo seguimos os seguinte passsos:

Passo 1) Abaixe a concentra<;:ao da macromolecula e tente as mesmas condi<;:oesem que

obteve os primeiros cristais. Tente varias concetra<;:oes, por exemplo se os primeiros

cristais foram conseguidos com a concentra<;:aode lOmg/ml tente 9, 8,7,6 e 5 mg/mI.

Espere por uma semana e se nao houver melhora nos cristais,

Passo 2) Mantenha a concentra<;:ao da macromolecula biol6gica constante e abaixe a

concentra<;:ao do agente precipitante.

Espere por uma semana e se nao houver melhora nos cristais,

Passo 3) Adicione O,2M NaCl ao reservat6rio. Se a got a de cristaliza<;:ao ficar

completamente "clara" (sem precipitado ou cristais) ap6s uma semana, aumente a

concentra<;:ao do precipitante em incrementos de 5% a cada 3 dias. Se a gota continuar

sem cristais ou precipitado O,2M de NaCl foi demasiado, tente novamente com 20mM

NaCI 0 mesmo procedimento.

A elimina<;:aodo precipitado, se presente, e importante visto que 0 mesmo age

como sitio de nuclea<;:aoe complica a manipula<;:aofutura do cristal.

Se nao houve melhoria nos cristais pode-se tentar microssemeadura

(microseeding) caso tal tentativa nao funcione pode-se tentar variar a temperatura, caso 0

experimento foi realizado a 4°C, deve-se tentar em temperatura ambiente e vice-versa.



3.12.4. Exemplo de Cristaliza~ao de Uma Macromolecula Biologica.

Como exemplo da aplicac;ao do metodo da matriz esparsa para a cristalizac;ao de

macromoleculas biologicas consideremos a cristalizac;ao da CDK2. A Cinase CDK2 foi

cristalizada em 1993 no laboratorio de bio-cristalografia da DC Berkeley ( Rosenblatt, et

al., 1993). Vma soluc;ao de CDK2 foi concentrada a 10mg/ml por dialise contra urn

tampao 20mM Hepes (pH 7,4) com 1mM EDTA. A soluc;ao concentrada de CDK2 foi

montada num experimento de hanging drops, como descrito anteriormente, usando as 58

condic;5es de cristalizac;ao descritas no apendice 1, e gota de 2JlI de proteina mais 2JlI de

soluc;ao do reservatorio. as experimentos de cristalizac;ao foram mantidos numa camara

fria a 4°C. as primeiros cristais apereceram apos 24 horas de montado 0 experimento nas

condic;5es numero 16 (0, 1M Hepes 1,5M Sulfato de Li) e 36 (0, 1M Tris 8% PEG 8k), em

ambas condic;5es os cristais eram de dimens5es reduzidas sendo que os melhores eram os

que foram cristalizados na presenc;a de Hepes. Seguimos esta condic;ao para as tentativas

de melhoria. Como tinhamos uma grande concentrac;ao de pequenos cristais resolvemos

reduzir a concentrac;ao de precipitante, Sulfato de Li e tentamos as concetrac;5es de 1,OM,

0,8M, 0,5M, O,lM. as melhores cristais apareceram para a concetrac;ao de O.lM de

Sulfato de Li. Diminuimos a concetrac;ao ainda mais (O,05M, O,OlM) e tentamos tambem

sem Sulfato de Li. as melhores cristais foram conseguidos sem sulfato de Li. Em resumo

a condic;ao refinada para a cristalizac;ao ficou sendo a.1M Hepes (pH 7,4) no reservatorio.



CAPITULO 4

DIFRA<;AO DE RAIOS X

4.1. Introdu.;ao.

Neste capitulo discutiremos alguns t6picos relacionados a difrayao de ralOS X,

destacando alguns conceitos basicos relevantes para estudos cristalognificos. Descartaremos

discuss5es sobre a simetria do reticulo direto, sendo que para interpretayao da difrayao

usaremos 0 espayO reciproco. Inicialmente consideraremos 0 espalhamento por eletrons

(Thomson e Compton) depois analisaremos 0 espalhamento por Momos, ate a considerayao

final da difrayao par urn cristal. A seguir definiremos espayo reciproco e introduziremos 0

conceito de esfera de Ewald. Finalmente formulamos 0 problema da fase que sera a base para a

discussao dos metodos de resoluyao de estrutura.

4.2. Espalhamento Thomson (Woolfson, 1970, Cullity, 1956).

Ocampo eletrico oscilante associado ao feixe de raios X que incide sobre urn eletron,

obriga este eletron a oscilar em tome da sua posiyao de equilibrio. Sabemos que toda particula

carregada acelerada ernite radiayao. Assim 0 eletron, submetido a urn campo eletrico oscilante,

ernite uma onda eletromagnetica, que possue 0 mesmo comprimento de onda da radiayao

incidente (espalhamento elastico). A intensidade do feixe de raios X espalhado par urn eletron

de carga -e e massa m a uma distancia r do eletron e dada por,

onde L, e a intensidade do feixe incidente e 28 0 angulo de espalhamento da radiayao, sendo a

onda eletromagnetica plana e polarizada.

4.3. Espalhamento Comptom (Woolfson, 1970, Cullity, 1956).

Ha uma forma completamente diferente pela qual urn eletron pode espalhar raios X,

conhecida como efeito Compton. Esse efeito ocorre quando raios X incidem sobre eletrons

livres ou fracamente ligados e pode ser melhor entendido a partir da teoria corpuscular da luz.



Assim a partir da conserva((ao do momenta e da energia da colisao do f6ton com 0 eletron,

obtemos a expressao abaixo,

onde 28 e 0 lingulo de espalhamento e 11'A e a diferen((a entre 0 comprimento de onda da

radi((ao espalhada e incidente. Assim temos que a radia((ao espalhada possue urn comprimento

de onda maior que 0 da radia((ao incidente (espalhamento inehistico), devido a transferencia de

energia do f6ton para 0 eIetron.

Experimentalmente encontra-se que a radia((ao espalhada pelos materiais consiste de

duas partes. A primeira parte e aquela associada ao espalhamento Thomson e possue 0 mesmo

comprimento de onda da radia((ao incidente; a segunda parte tern urn comprimento de onda

maior que a radia((ao incidente, com 0 aumento do comprimento de onda sendo dependente do

angulo de espalhamento.

4.4. Espalhamento por eletrons (Cantor & Schimmel, 1980).

Para analisar 0 espalhamento de raios X por eletrons vamos considerar a geometria de

urn experimento tipico de espalhamento, como aquele mostrado na figura 4.1. Nele temos urn

feixe raios X colimado incidindo sobre urn e1etron, localizado na origem do sistema de

coordenadas.

Urn vetor unitirio, So, descreve a dire((ao da radia((ao incidente. A dire((ao de

espalhamento e indicada por outro vetor unitirio, s, e 0 angulo de espalhamento e 28. Na

figura 4.2, temos 0 vetor de espalhamento S, que e dado pela expressao,



o valar do m6dulo de S pode

variar de 0 a 2/').". Desta forma, 0 vetor S

esta descrito num espac;o onde cada eixo

de seu sistema de coardenadas tern

dimensao do reciproco da distancia. Este

espac;o de coordenadas e chamado

espac;o reciproco. Figura 4.1. Espalhamento de raios X por
urn eletron.

4.5. Fator de espalhamento atomico (Cantor & Schimmel, 1980, AzarofT,1968).

Considerando que urn eletron isolado espalha raios X com intensidade I, seria de se

esperar, que num atomo de Z eletrons teriamos uma intensidade ZI. Porem, devido as

distancias entre os e1etrons num atomo

serem da ordem do comprimento de

onda do raio X, as ondas que e1es

espalham interferem umas com outras,

de forma que s6 teremos uma

intensidade ZI na direc;ao de incidencia

do raio X. Para 0 espalhamento em

outras direc;oes temos interferencia

parcialmente destrutiva, de maneira que,

a amplitude total cai com 0 aumento do angulo de espalhamento. 0 fator de espalhamento

llA

Figura 4.2. Composic;ao do vetor de
espalhamento S.

at6rnico e definido como a relac;ao entre a amplitude espalhada par urn atomo(Ea) e a

amplitude espalhada par urn e1etron(Ee)isolado, sob condic;oesidenticas,

f = ~:.

o valor maximo de feZ (numero at6rnico do Momo) e ocorre quando os eletrons

espalham em fase, na direc;aode incidencia (28 = 0).

o fatar de espalhamento at6rnico tambem depende do comprimento de onda da



radiayao incidente. Para urn valor fixo de 8, f sent menor para comprimentos de onda mais

curtos, visto que, a diferenya de caminho sera maior com relayao ao comprimento de onda,

levando a uma maior interferencia.

Considerando urn Momo esferico com 0 seu centro coincidente com a origem do

sistema de coordenadas, temos que, a onda total espalhada por urn pequeno volume dv numa

posiyao r relativa it onda espalhada na origem tera uma amplitude proporcional a p(r)dv e uma

fase 2nr.S, ou seja, a amplitude da onda espalhada sera igual a p(r)exp(2nir.S)dv.

Consequentemente a onda total espalhada por urn atomo e calculada pela soma das

ondas espalhadas pelos elementos de volume dv

f(S) = f p (r) exp (2m r.S) dv.
valda atomo

A expressao acima representa 0 fator de espalhamento at6mico. Curvas do espalhamento

at6mico para diversos atomos estao tabeladas no Volume III das Internartional Tables for X-

Ray Crystallography.

4.6. Espalhamento de raios

X por uma molecula

(Blundell & Johnson,

1976; Lipson & Taylor,

1958).

agora 0 espalhamento de

raios X de urn conjunto de

posiyoes definidas Pelos vetores posiyao rj.

Consideremos 0 atomo 1 na figura 4.3 que esta a uma distancia rl da origem (0). Este

deslocamento do centro do atomo significa que a distancia f na equayao (4.4) e substituida por

r + fl. Assim temos que 0 espalhamento do atomo 1 sera dado pela seguinte expressao,



f1 = J p (r)exp(2 Jr i(rl + r).S)dv =
vol.do atomo

fI' J p (r)exp(2 Jr i r.S)dv.
vol.do atomo

Expressoes similares podem ser obtidas para os outros ,!tomos.

A onda total espalhada por todos os atomos e dada pela soma vetorial das

contribui90es de cada atomo (figura 4.4),

N
G(S) = L: fj exp(2Jri rj.S).

j=I



4.7. Espalhamento de raios X por urn cristal (Blundell & Johnson, 1976; Lipson &

Taylor, 1958).

A fim de obter a expressao para

o espalhamento por urn cristal, primeiro

consideramos 0 espalhamento de urn

cristal unidimensional, que e composto

de urn arranjo linear de celas unitanas

com urn espa~amento a entre e1as. A

amplitude total espalhadada pe10 cristal

sera a soma das ondas espalhadas por

cada cela unitana. A amplitude da onda

espalhada pela primeira cela unitana

relativa a origem e simplesmente G(S).

A amplitude espalhada pela segunda cela unitana relativa a mesma origem e G(S)exp(21tia.S),

Figura 4.4. Diagrama de Argand
mostrando a soma vetorial.

visto que, todas as distancias esti'io deslocadas pelo vetor a. A amplitude da onda espalhada

pela n-esima cela unitana e G(S)exp 21ti(n-l)a.s. Consequentemente a amplitude total

espalhada e,

T

F(S) LG(S)exp27r i(n-l)a.S.
n=!

A maneira que cada uma das contribui~5es individuais se somam pode ser vista na

figura 4.5. A onda de cada cela unitaria esta fora de fase com sua vizinha por uma quantidade

de 21ta.S. Consequentemente, conforme 0 numero de eelas unitarias aumenta, a amplitude total

espalhada, F(S), fica da mesma ordem de G(S), que para raios X e muito pequena para ser

observada (figura 4.5).

o espalhamento s6 sera observado quando a diferen~a de fase entre as ondas

espalhadas, por celas unitarias sucessivas, for urn multiple inteiro de 2rr (figura 4.6), ou seja,



a.S = h, onde h e urn numero inteiro.

Sob estas circunstancias as ondas se somam para formar uma onda espalhada mais

intensa, que e proporcional em magnitude a T.I G(S)I. Em resumo, para uma rede

unidimensional, s6 observamos espalhamento quando a.S=h. Quando 0 problema e estendido

para tres dimensoes, com uma cela unitana definida pelos vetores a, b e C, a condi~ao para

ocorrer a difra~ao e que as condi~oes a.S = h, b.S = k e c.S = I sejam simultaneamente

satisfeitas. Estas condiyoes correpondem as conhecidas equa~oes de Laue.

/
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Figura 4.5. Diagrama de Argand ilustrando 0 espalhamento total de
uma molecula num cristal .
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Figura 4.6. Diagrama de Argand, ilustrando a situayao, onde a
diferenya de fase e urn multiplo inteiro de 2n.



N
F(S) = L Ijexp2lri (rJ.S),

j=l

onde: rj = aXj+ byj + cZje Xj,Yj,Zjsac as coordenadas fracionanas do j-esimo atomo. Sendo que

a constante de proporcionalidade, T, foi omitida. As cooordenadas fracionanas(x,y,z), sao

definidas como,

x = X/a, y = Y/b e z = Z/c,

onde: X,Y,Z sac as coordenadas absolutas do atomo na cela unitana de eixos a,b e c.

Considerando as equayoes de Laue temos que,

rj.S= xja.S + yjb.S +Zjc.S

= hxj + kyj + lZj,

N

F(hkl) = ~) j exp 2lr i(hx j + kyj + IZj)'
j=/

A equayao (4.7) e conhecida como equayao do fator de estrutura. Ela representa uma

amostragem da transformada G(S) nos pontos hkl do reticulo reciproco. Se as posiyoes de

todos os atomos na cela unitana sac conhecidas entao 0 correspondente padrao de difrayao

pode ser calculado.



4.8 Espac;o reciproco (Cantor & Schimmel, 1980).

Para cada reticulo cristalino e possivel construir uma reticulo reciproco, assim chamado porque

muitas das suas propriedades sac reciprocas as propriedades do reticulo cristalino.

Considerando urn reticulo cristalino que possua uma cela unitana definida pelos vetores a, b, c

definimos uma cela unitana do reticulo reciproco pelos vetares, a', b', c' dados par:

• 1
a = V (bxc),

• 1
b = V (cxa),

• 1
c = V (axb),

onde V e 0 volume da cela unitana. Neste reticulo reciproco podemos construir urn vetor H,

desenhado a partir da origem ate urn ponto interno a este reticulo, com coordenadas h,k,l, e

perpendicular ao plano do reticulo cristalino cujos os indices de Miller sac h,k,l, como mostra a

figura 4.7. Este vetor pode ser expresso pela seguinte equayaO,

Uma outra propriedade do vetor H que podemos destacar e que seu modulo e igual ao

reciproco da distancia interplanar,

1
H = d(h,k,l)"



condir;oes em que ocorre

a difrar;ao, devernos

determinar a diferenr;a de

fase entre os raios

espalhados em Al e A2

(figura 4.8). Sendo <') a

diferenr;a de caminho

otico dos raios espalhados Figura 4.7. Esfera de Ewald.

por Al e A2, reo vetor posir;ao dado por r= xa+yb+zc, entao

'" =2Jr6=2 r,(s-sO)_2 S
If' It Jr It Jrr ..

Re1acionamos agora a difrar;ao com 0 reticulo reciproco expressando 0 vetor S como

urn vetor desse reticulo,

S - So • • •
-;- = ha +kb +lc .

Ate este ponto nenhurna restrir;ao foi feita aos indices h,kJ Eles podern assumir

qualquer valor, inteiro ou nao, a diferenya de fase fica entao,

A condiyao para a difrayao ocorrer( equar;oes de Laue) e que 0 vetor S esteja sobre urn

ponto do reticulo reciproco,



S - So • • •
S= -- = ha +kb +lc

A

onde h,k e 1sac inteiros (figuras 4.7 e 4.8).

As equa<;:5esde Laue e Bragg podem ser derivadas da equa<;:ao4.17. As primeiras sac

obtidas a partir do produto escalar da equa<;:aopelos vetares a, bee. Por exemplo,

* * *a.S=a.(ha +kb +lc )=h

Conhecidas como equa<;:5esde Laue (ou condi<;:5esde Laue). Quando as tres equa<;:5es

sac satisfeitas, urn feixe de raios X

difratado sera produzido.

Podemos considerar 0 feixe

de raios X, s, como se fosse refletido

par urn conjunto de pIanos

perpendiculares a S. Na realidade a

equa<;:ao(4.17) estabelece que S seja

perpendicular aos pIanos (h,k,l). Sendo e 0 angulo entre s(ou so) e esses pIanos. Assim temos

2senB =1s-so I=IHI= 1
). ). d(hkl)

As condi<;:5espara difra<;:aoexpressas pela equa<;:ao(4.17) podem ser representadas

graficamente pela constru<;:aode Ewald, mostrada pela figura 4.7. 0 vetar sj'A e desenhado

paralelo ao feixe incidente. 0 ponto 0 e tornado como origem do reticulo reciproco. Uma

esfera de raio l/'A e desenhada em tome de C (esfera de Ewald). Assim a condi<;:aopara



ocorrer difra~ao a partir dos pIanos (h,k,l) e que 0 ponto P(h,k,l) toque a superficie da esfera

de Ewald (figura 4.7), e a dire~ao do feixe difratado (sf'A) e encontradajuntando-se CaP.

4.9. Lei de Friedel (Blundell & Johnson, 1976)

A lei de Friedel relaciona uma reflexao de indices hkl com a reflexao -h,-k,-l. A rela~ao

e deduzida da seguinte maneira,

N
F(hkl) = .L f j exp 27l" i (hx j + ky j + lz j),

J=1

N
F(-h,-k,-l) = .L fj exp27l"i(-hxj - kYj - IZj),

J=1

portanto, temos que os m6dulos saDiguais; F(hkl)=F(-h,-k,-I). E as fases(a) seguem a seguinte

rela~ao, a(hkl)=-a(-h,-k,-l). Consequentemente 0 padrao de difra~ao registrado sera

centrossimetrico (I(h,k,l) = I(-h,-k,-l)), mesmo que a estrutura nao possua urn centro de

simetria. Devios da lei de Friedel ocorrem no caso de espalhamento anomalo e em tais casos as

pequenas diferen~as podem ser usadas para fomecer informa~5es sobre a fase.

4.10. Densidade eletronica (Sherwood, 1976)

o padrao de difra~ao e a transformada de Fourier da densidade eletronica da estrutura

e inversamente a densidade e1etronica da estrutura e a transformada de Fourier do padrao de



difrayao. Para mostrar isto, podemos reescrever a equayao do fator de estrutura (equayao 4.7)

em termos de uma integral sobre 0 volume da cela unitaria(V).

N

F(S) = L fJ exp 2Jri(rj.S)
J=1

= f p (r)exp 2Jri(r.S)dv,
y

onde S e usado para representar a posiyao no espayo reciproco e per) e densidade

eletr6nica. Multiplicando ambos os lados por (exp-2ni(r'.S» e integrando sobre 0 volume

reciproco (V·=lN), temos que,

per) f F(S) exp -2 Jri(r.S)dv·,
y'

onde dv· e 0 elemento de volume no espayOreciproco.

A integrayao pode se substituida por uma somatoria, visto que, F(S) nao e continuo e e
diferente de zero somente nos pontos do reticulo reciproco. Consequentemente,

00 00 00

p(xyz) = ~I: I: L F(hkl)exp-2 Jr i(hx+ky+lz).
h=-oo k=-oo 1=-00

Desta forma se os fatores de estrutura, F(hkl), sao conhecidos para todas as reflexoes,

hkl, entao a densidade eletr6nica, p(xyz), pode ser calculada para cada ponto xyz, na cela

unitaria. A densidade eletr6nica representa a estrutura do cristal.

4.11. 0 problema da fase (Blundell & Johnson, 1976).

Para calcular a densidade eletr6nica e necessario 0 conhecimento do modulo, F(hkl), e



100 00 00

p (xyz) = -2: 2: 2: F(hkl)exp ia (hkl) exp - 2 Jr i(hx + ky + lz).
V h=-oo k=-oo 1=-00

Durante urn experirnento de difrayao de raios X, so se regitrarn as intensidades,

sendo que toda a inforrnayao sobre a fase e perdida. Portanto e irnpossivel determinar a

estrutura diretarnente das rnedidas do padrao de difrayao, visto que parte da informayao

esta perdida. 0 problema da determinal;ao da fase e 0 problema basico em qualquer

determinal;ao de estrutura.



CAPiTULO 5

PREPARO E COLETA DE DADOS DE DIFRA<;Ao DE RAIOS X

DOS CRISTAIS DE CDK2 EM COMPLEXO COM INIBIDORES

5.1. Introdm;ao.

Discutiremos neste capitulo os metodos utilizados para a co-cristaliza~ao,

embebi~ao (soaking) e coleta de dados dos cristais de complexos bimirios de CDK2 com

inibidores. Descreveremos os passos seguidos para a montagem e coleta de dados dos

cristais utilizando-se 0 equipamento RAXIS-II C da Rigaku e apresentaremos os

procedimentos utilizados para evitar danos por radia~ao no cristal.

5.2. Embebi.;ao (soaking) e co-cristaliza.;ao de complexos binarios CDK2 com dois

inibidores (Azevedo et al., 1996, Kim et al., 1996).

Como foi discutido no capitulo 1 a quinase dependente de cicIina 2 (CDK2) e uma

proteina central para 0 controle da progressao do cicIo ce1ular e inibidores desta quinase

apresentam atividade anti-cancerigena (Kaur et al., 1992). Contudo, ao iniciarmos este

trabalho 0 entendimento da base molecular da intera~ao entre a CDK2 com inibidores

ainda estava par ser elucidado. Para se entender melhor 0 mecanismo de inibi~ao da

CDK2 se fazia necessaria a determina~ao da estrutura tridimensional da CDK2 em

complexo com seus inibidores. Para isto seguimos duas metodologias. A primeira de co-

cristaliza~ao da CDK2 com 0 inibidor e outra de soaking do inibidor nos cristais de

CDK2. Os inibidores testados neste estudo estao mostrados na figura 5.1.

Para a co-cristaliza~ao usamos 0 metodo da matriz esparsa descrito na se~ao 3.11,

sendo que antes de prepararmos as gotas de cristaliza~ao adicionavamos os inibidores a

uma solu~ao de CDK2 com concentra~ao de 10 mg/ml (0,3 mM), uma hora antes de se

montar os experimentos de cristaliza~ao. A concentra~ao molar dos inibidores era de

aproximadamente 3 vezes a concentra~ao molar da proteina, ou seja, aproximadamente 1

mM. Procedemos assim para que se tivesse urn boa concentra~ao de CDK2 ligada ao

inibidor nas gotas de cristaliza~ao. Alem de se usar 0 metodo da matriz esparsa para co-

cristalizar CDK2 com inibidores, tambem utilizamos as condi~6es originais de



cristaliza~ao da CDK2 (Rosenblatt et al., 1993) para se tentar obter co-cristais. Tentamos

obter co-cristais de CDK2 com todos os inibidores mostrados na figura 5.1. Na maioria

dos experimentos com diferentes inibidores nao se obteve co-cristais, com excessao dos

co-cristais de CDK2-Roscovitine. Devido ao POllCOSllcesso dos experimentos de co-

cristaliza~ao procedemos aos experimentos de embebi~ao.
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Anterior a embebiyao cristalizamos a CDK2 nas condiyoes originais (Rosenblatt et

aI., 1993) e transferimos os cristais de CDK2 para gotas de cristalizayao de 20111de uma

soluyao 10mM de inibidor em tampao 0,2M Hepes (pH 7,4),0 mesmo tampao usado para

cristalizayao de CDK2 (Rosenblatt et al., 1993). Usando esta concentrayao de inibidores

tivemos que a maioria dos cristais de CDK2 se dissolviam, ap6s poucos dias de exposiyao

a soluyao de inibidores. Reduzimos a concentrayao molar dos inibidores para 1 mM e

assim foi possivel coletar dados dos complexos de CDK2 com todos os inibidores

mostrados na figura 5.1.

_____Capilar de
quartzo.

Figura 5.2. Capilar de quartzo. a) Capilar de quartzo ap6s inseryao do cristal e
liquido-mae, b) capilar ap6s vedayao com cera.

5.3. Montagem dos cristais do complexo CDK2-Roscovitine.

Os cristais de CDK2 de dimensoes (0,2 mm x 0,3 mm x 0,3 mm) e forma de

paralelepipedo ou cunha foram embebidos numa soluyao de 1,0 mM Roscovitine (0,2 M

Hepes pH 7,4) por 48 horas, ap6s este periodo selecionamos urn cristal e por sucyao este

cristal foi inserido num capilar de quartzo de 0,5 mm de diametro. 0 excesso de liquido-

mae em volta do cristal no interior do capilar pode ser eliminado usando-se pequenas fitas



de papel absorvente, tomando-se cuidado para nao se absorver todo 0 liquido-mae em

volta do cristal, 0 que poderia resseca-Io. Este excesso de liquido e eliminado para evitar

que 0 cristal se movimente durante a coleta de dados. Devido ao fato de que cristais de

macromoleculas biol6gicas possuirem urn alto conteudo de solvente, entre 20% e mais de

80% (sec;ao 3.1), se faz necessario que os cristais de macromoleculas biol6gicas sejam

mantidos em urn ambiente saturado de solvente, mesmo durante a coleta de dados de

difrac;ao de raios X, caso contrario, os cristais ressecam e por fim perdem a cristalinidade.

Para prevenir ressecamento dos cristais coloca-se urn pouco do liquido-mae da gota de

onde se obteve 0 cristal no interior do capilar, sem contudo tocar 0 cristal com este

liquido, como mostra a figura 5.2a. Uma vez inserido 0 cristal e 0 liquido mae no capilar

de quartzo e feita a vedac;ao de ambas as extremidades do capilar para evitar a evaporac;ao

do liquido mae (figura 5.2b). Esta vedac;ao e feita derretendo-se uma pequena quantidade

de cera em ambas as extremidades do capilar, tomando-se cuidado para nao esquentar

demais 0 capilar. Uma vez feito isto, 0 capilar com 0 cristal esta pronto para ser colocado

numa cabec;a goniometrica e levado ao RAXIS- II C para a montagem, alinhamento e

coleta de dados.

5.4. Danos por radia~ao ( Drenth, 1994).

Cristais de macromoleculas biol6gicas sofrem danos quando expostos aos raios X.

Os fatons de raios X causam a formac;ao de radicais livres no cristal 0 que leva a reac;5es

quimicas entre estes radicais e partes da macromolecula responsaveis pela estrutura

cristalina, ou seja, ligac;5es fracas, como ligac;5es de hidrogenio e van der Waals, sac

quebradas. Para se minimizar estes danos causados pela radiac;ao coleta-se dados dos

cristais a baixa temperatura. Procedendo-se desta forma, minimizam-se os danos por

radiac;ao, possibilitando a coleta de dados por mais longos periodos. 0 procedimento de se

coletar cristais a baixissimas temperaturas, pr6ximas ou iguais a temperatura do nitrogenio

liquido, e conhecido como crio-cristalografia e tern se tornando de uso cada vez mais

frequente, principalmente em fontes sincrotrons, devido a aha intensidade do feixe de raios

X destas fontes.



5.5. Crio-cristalografia.

A crio-cristalografia fornece urn meio de aumentar a vida util de alguns cristais de

macromoleculas biologicas, 0 que permite a coleta de urn conjunto completo de dados de

difra~ao usando-se urn unico cristal.

Cahel;a goniometrica

Liquido-mae com
protetor criogenico

Figura 5.3. Montagem do cristaI. a) Cristal imerso no liquido-mae e protetor
criogenico, b) cabe~a goniometrica com 0 pino de cobre com la~o pegando 0 cristal, c)
cristal congelado no fluxo de nitrogenio liquido.

Contudo, para a coleta de dados de urn cristal it baixissimas temperaturas, se faz

necessario 0 uso de urn protetor criogenico, pois se 0 resfriamento do cristal se fizer no

liquido mae pode haver forma~ao de gelD, 0 que e indesejavel para a coleta de dados de

difra~ao de raios X, visto que, a presen~a de gelD ira acrescentar padr5es de difra~ao de

policristais de gelD ao padrao de difra~ao do cristal da macromolecula. Assim podemos

dividir 0 processo de crio-cristalografia nos seguintes passos:

i) Tranfere-se 0 cristal para urn protetor criogenico, que quando resfriado em nitrogenio

liquido, nao ira favorecer a forma~ao de cristais de gelD (figura 5.3a). as protetores

criogenicos mais frequentemente usados sac 0 etileno glicol, algumas vezes em



combinac;;ao com PEG para aumentar a estabilidade do cristal, MPD, etanol e glicerol.

Muitos destes solventes podem destruir a cristal, par isso, recomenda-se testar

diversos protetores criogenicos. Pode-se tambem adicionar a protetor criogenico

diretamente ao liquido-mae com as cristais, em pequenos passos, ate que se atinja uma

concentrac;;ao de aproximadamente 50% de protetor criogenico na gota. Mesmo este

processo de se adicionar a protetor criogenico a got a de cristalizac;;ao em pequenos

passos pode destruir a cristal e urn metoda alternativo e colocar uma gota de 1 III de

protetor criogenico ao lado da gota com as cristais a serem congelados, e ligar as duas

gotas com uma ponte feita com uma fita estreita ( par volta de 1mm de largura, au

men or) de papel de filtro. A tensao superficial maior na menor got a de protetor

criogenico ira empurrar lentamente a protetor criogenico atraves da ponte de papel de

filtro ate a gota de cristalizac;;ao. Antes de se colocar a cristal diretamente no

nitrogenio liquido, recomenda-se testar somente a soluc;;aodo protetor criogenico mais

liquido-mae para se ter certeza que nao hayed formac;;aode gelo. Isto se faz pegando-

se uma pequena quantidade do liquido-mae com protetor criogenico usando-se a lac;;o

(montado no pino de cobre) e inserindo-se a pina no nitrogenio liquido. Caso ocorra

formac;;ao de gelo na soluc;;ao do lac;;otestada deve-se aumentar a concentrac;;ao do

protetor criogenico presente na got a de cristalizac;;ao, e novamente testar no nitrogenio

liquido, ate que se consiga uma concentrac;;ao de protetor criogenico suficiente para

evitar a formac;;ao de gelo. Usando-se este procedimento evita-se a desperdicio de urn

born cristal, que poderia perder-se com a formac;;ao de gela ao ser exposto ao

nitrogenio liquido.

ii) Uma vez tenha-se 0 cristal imerso no protetor criogenico apropriado, tranfere-se 0

cristal para urn pino de cobre com urn lac;;oque ira manter a cristal (figura 5.3b). Este

pino de cobre com a lac;;o deve estar fixo numa cabec;;a goniometrica, e estar

previamente alinhado com a feixe de raio X, para se evitar excesso de manuseio da

cabec;;a goniometrica com 0 cristal em condic;;6es criogenicas. 0 lac;;o,usado para

prender 0 cristal, deve ser feito de urn material que resista as baixas temperaturas. No

Laborat6rio de Biocristalografica de Berkeley, usa-se uma fibra de pelo de alpaca, mas



outros tipos de fibras polimericas podem ser usadas. A tensao superficial do protetor

criogenico Ira mater 0 cristal no la~o, de forma que, podemos agora resfria-Io.

iii) Urn £luxo de nitrogenio liquido montado no equipamento de raios X (figura 5.4)

fomece as condi~6es de baixa temperatura necessarias para a coleta de dados. 0 £luxo

de nitrogenio liquido e interrompido temporariamente para se posicionar a cabe~a

goniometrica, previamente alinhada, em seu suporte, e uma vez posicionada, libera-se

o £luxo de nitrogenio liquido diretamente sobre 0 la~o com 0 cristal, 0 que Ira formar

urn gelD vitreo em tome do cristal. Tal processo de resfriamento e chamado flash-

freezing (figura 5.3c). 0 gelD vitreo formado nao produz padrao de difra~ao, embora

possa

absorver

raios X.

0

diagrama

esquematico do

equipamento

criogenico esta

mostrado na

Fluxo de nitrog&nio
li'quido

Tanque de
• A.mtrogemo

Ilquido

Para 0
crista!

temos 0 tanque

de nitrogenio

liquido, bomba,

controlador de

temperatura, e nariz. A bomba injeta ar comprimido no nariz efetuando-se uma mistura ar

mais nitrogenio liquido que Ira determinar a temperatura do £luxo de saida do nariz. A

composi~ao desta mistura e controlada pelo controlador de temperatura. As figuras 5.5. e

5.6. mostram os sistemas de coleta de dados resfriados pelo sistema da OXFORD

CRYOSYSTEMS nos laboratorios de Berkeley (fonte convencional de anodo rotatorio) e

Brookhaven (fonte sincrotron).



Figura 5.5. Sistema criogenico instalado em Berkeley. Visao parcial do RAXIS- II C da

Rigaku instalado na University oj California at Berkeley USA com 0 nariz do sistema de



regrigerayao da OXFORD CRYOSYSTEMS proximo ao pmo de cobre com 0

cristal( 1996).

Figura 5.6. Sistema criogenico instalado em Brookhaven. Visao do sistema de

refrigerayao OXFORD CRYOSYSTEMS montado aa fonte de luz sincrotron em

Brookhaven (USA) (1995).

Os dados de difrayao dos cristais de CDK2-Flavopiridol, CDK2-DFP, CDK2-

L868199, CDK2-L858037, CDK2-L857991 e CDK2-Butyrolactone foram coletados no



sistema mostrado na figura 5.5., numa temperatura de lOOK, usando 35% de MPD

adicionado ao liquido-mae como protetor criogenico. Tambem foram coletados dados de

difra9ao de raios X para os cristais de CDK2-Flavopiridol usando-se fonte sincrotron em

Brookhaven ( figura 5.6).

5.6. Sistema de coleta de dados RAXIS-TIC ( Sato et al., 1992).

Para a coleta de dados dos cristais dos complexos bimirios de CDK2 com

inibidores, usamos 0 sistema RAXIS-lIC instalado no laboratorio de biocristalografia de

Berkeley.
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Figura 5.7. R-AXIS lIe. Diagrama esquematico do difrat6metro R-AXIS lIC com
sistema otico colimador-monocromador (Sato et al., 1992)



o sistema completo conta com uma fonte de raios X de anodo rotat6rio, uma

abertura rotat6ria sincronizada, urn goniometro (eixo <\», urn cristal monocromador, urn

colimador, duas placas de imagem( IP image plate) com 200 x 200 mm, lampadas

apagadoras, urn laser He-Ne, uma fotomultiplicadora, e uma interface (SCSI) que liga 0

sistema a uma estayao gnifica que controla 0 RAXIS-IIC. Urn outro instrumento que pode

ser adicionado ao R-AXIS IIC, alem do sistema criogenico ja descrito, e urn conjunto de

espelhos focalizadores. Este acess6rio e especialmente util para coleta de dados de cristais

com parametros de cela unitaria muito grandes, maiores que 150A (seyao 5.6.3).

Urn desenho esquematico do difratometro R-AXIS IIC esta mostrado na figura

5.7. A geometria de difrayao do sistema e basicamente aquela da camara de oscilayao de

Arndt-Wonacott ( Arndt & Wonacott, 1977), exceto que 0 cristal e girado em tomo de

urn eixo vertical. Esta configurayao deixa espayo livre para instalarem dispositivos para

manter baixas temperaturas sobre a cabeya goniometrica. A abertura rotat6ria

sincronizada e desenhada para responder rapidamente, dentro de 0,04 s, no inicio e no

final da oscilayao do angulo <\> do cristal, 0 que evita exposiyao nao desejada antes e ap6s

o movimento do cristal.

A distancia cristal-placa de imagem e variavel, de 55 a 200 mm. A unidade com as

placas de imagem podem ser transladadas ao longo da direyao do feixe incidente. A mais

alta resoluyao possivel, usando-se radiayao Cu Ka e de 1,51 A, quando a distancia-cristal

placa de imagem e de 55 mm.

Vma imagem digitalizada ocupa aproximadamente 8 Mbyte e e transferida it

estayao de trabalho via uma interface SCSI (Small Computer System Interface).

Uma par de placas de imagem (IP) e usado no sistema de maneira que enquanto

uma IP esta sendo lida, a outra IP esta na posiyao de exposiyao registrando a proxima

imagem. Ap6s a exposiyao/leitura, as duas IPs sac giradas de 90° e a imagem latente

residual que ainda esta sobre a IP apos a leitura e apagada usando-se lampadas

apagadoras. 0 uso interligado de duas IPs possibilita uma coleta de dados quase continua,

desde que, 0 tempo de exposiyao de uma imagem seja maior que 0 tempo de leitura da



5.6.1. Anodo rotatorio (McRee, 1993).

Os raios X sac produzidos quando eletrons acelerados colidem contra urn alvo

metalico. Para se acelerar estes eletrons, num sistema de anodo rotat6rio, usam-se alta-

voltagens, na faixa de 40 a 50kV e correntes de ate 160 mA, 0 que leva a uma potencia de

ate 8kW. Urn fator limitante na construyao de qualquer gerador de raios X e quanto calor

pode ser dissipado do alvo metaIico. No anodo rotat6rio 0 feixe de eletrons incide sobre

uma roda girante (figura 5.8), 0 que evita a concetrayao de calor em urn umco ponto, alem

disso, exite urn fluxo de agua

circulante para 0 resmamento

do alvo. 0 metal do alvo

determina que comprimento

de onda caracteristico sera

emitido. 0 metal mais usado e

o cobre, que emite raios X

com comprimento de onda de

1,5418 A (CuKa).
Figura 5.8. Diagrma esquematico de urn anodo
rotat6rio.

5.6.2. Cristal monocromador (Giacovazzo, 1992).

o cristal monocromador e utilizado para se produzir urn feixe de raios X com uma

estreita distribuiyao de comprimentos de onda. A equayao de Bragg (equayao 4.21)

mostra que quando radiayao com diferentes comprimentos de onda incide sobre urn

cristal, feixes difratados sac observados a diferentes angulos de espalhamento (8),

conforme 0 comprimento de onda A. Assim, selecionar urn determinado angulo de

espalhamento, e equivalente a escolher urn particular comprimento de onda do espectro



incidente sobre 0 cristal. No sistema R-AXIS IIC usado neste trabalho utiliza-se cristal

monocromador de grafite.

5.6.3. Espelhos focalizadores (McRee, 1993).

Raios X podem ser focalizados por deflexao a baixos angulos usando-se espelhos

curvos (figura 5.9). Dois espelhos sac normalmente utilizados, urn no plano horizontal e

urn no plano vertical. A maior vantagem destes espelhos e que os raios X podem se

focalizados, aumentando 0 brilho, 0 que permite obter melhores conjuntos de dados para

cristais com celas unitarias muito grandes (> 150A), que possuem pontos de difra9ao

muito pr6ximos. Urn sistema que usa este tipo de espelhos focalizadores de raios X e
comercializado pela MSC (Molecular Structure Co.).

Fonte de Raios-X
Figura 5.9. Diagrama esquemMico do espelho focalizador de raios X. Os
angulos na figura estao exagerados para efeito de ilustrayao.

5.6.4. Colimador (Giacovazzo, 1992a).

A funyao dos colimadores e definir urn feixe de raias X estreita que seja 0 mais

paralelo possivel.



Urn colimador de orificio esta mostrado na figura 5.10. Ele consiste de urn cilindro

com duas aberturas (SI e S2) que limitam 0 feixe e uma terceira ( S3), que nao afeta 0

tamanho do feixe definido pelas outras duas, mas elimina a radiac;ao espalhada pela

abertura mais distante da fonte de raios X (abertura S2). Colimadores cilindricos de

orificio sao usados tipicamente com fontes convencionais de raios X (tubos selados ou

anodo rotat6rio) (sec;ao 5.6.1), para definir urn feixe que foi monocromatizado por uma

cristal monocromador (sec;ao 5.6.2) ou por urn filtro. Tais colimadores nunc a produzem

urn feixe idealmente parale1o, mas alem do feixe parale10 produzem tambem feixes

convergente e divergente, como mostrado na figura 5.10. Seja 1 a distancia entre as

aberturas SI e S2 e d 0 diametro do colimador, 0 angulo maximo de divergencia do feixe,

y, e dado por:

r d/2 dtan -=--=-
2 1/2 I

e visto que 0 angulo y e muito pequeno podemos usar a seguinte aproximac;ao:

tan r =.sent =. r = d ...r = 2d
2 2 2 I I

onde 0 angulo y e calculado em radianos.

Como exemplo, consideremos urn colimador tipico com as dimensoes d = 0,5 mm

e 1= 50mm, usando a equac;ao 5.1., temos que 0 angulo de divergencia e:
2x05 2 10-2 d"r = ' - x ra zanos50 .

Varias condic;oes podem ser ajustadas para se otimizar a colimayao do feixe de

raios X. As variaveis que podem ser ajustadas sao os tamanhos do cristal e do foco do

feixe de raios X, a distancia cristal-foco e a distfmcia cristal-detetor (Arndt & Wonacott,
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5.6.5. Camara de oscilac;ao (Giacovazzo, 1992).

No metodo de oscila<;:ao0 cristal oscila por pequenos angulos (para frente e para

tras) em torno de urn eixo perpendicular ao feixe de raios X, e as intensidade difratadas

saG registradas em urn filme plano ou uma placa de imagem, como no caso do R-AXIS

lIe. Usa-se pequenos angulos de oscila<;:aopara evitar superposi<;:aode reflexoes na placa

de imagem. Uma unidade assimetrica do espa<;:oreciproco do cristal e coletada usando-se

sucessivas exposi<;:oes.Assim, se for necessario coletar uma faixa completa de 90°, pode-

se coletar 45 imagens de 2° de oscila<;:aocada, desde que nao haja superposi<;:aousando-se

oscila<;:oesde 2°.

Na analise da geometria da camara de oscila<;:aoe mais conveniente deixar-se a

rede reciproca fixa e permitir que a esfera de Ewald se mova ( Giocovazzo, 1992 p.261).

Quando 0 cristal e girado de urn pequeno angulo [\<1>, os dois circulos que resultam da

intersec<;:aoda esfera de Ewald ao inicio e ao fim da rota<;:ao(figura 5.11a) com cada plano

da rede reciproca, definem duas luas crescentes que contem todos os pontos da rede

reciproca que produzirao pontos de difra<;:aosobre a placa de imagem. Desta forma, uma

imagem de oscila<;:ao, contem reflexoes vindas de todas as camadas reciprocas que

interceptam a esfera de Ewald, como mostrado na figura 5.11b. As reflexoes contidas em

cada urn dos pares de luas crescentes saG provenientes do mesmo plano do reticulo

reciproco e por esta razao possuem urn indice em comum.



Figura 5.11. Movimento de rota~ao. a) No movimento de rotac;:ao temos que os
pIanos do reticulo reciproco estao fixos enquanto a esfera de Ewald gira em tome do
ponto 0, b) A projec;:ao da intesecc;:ao da esfera de Ewald com urn plano da rede
reciproca sobre a placa de imagem. (Giacovazzo, 1992. p.261, fig. 4.27)

Visto que os "pontos" do espac;:o reciproco possuem volume, chamaremos tais

pontos de n6dulos. Entao, temos que, uma reflexao nao estani totalmente registrada a

menos que todo 0 volume do n6dulo do espac;:o reciproco tenha passado pela esfera de

Ewald. Qualquer reflexao, cujo 0 n6dulo do espac;:o reciproco nao tenha passado

completamente pela esfera de Ewald, e chamada de reflexao parcialmente registrada, ou

simplesmente, reflexao parcial. Considerando-se que os angulos de oscilac;:aoempregados

para coleta de dados de cristais de macromoleculas biol6gicas sac bem pequenos, temos

que, urn numero substancial de reflex5es em uma dada imagem serao reflex5es parciais.

Estas reflex5es tern de ser adequadamente identificadas e tratadas durante 0

processamento de imagens. As reflex5es parciais registradas em imagens diferentes podem

ser somadas produzindo urn valor confiavel para a intensidade da reflexao total.

Durante uma coleta de dados a camara de oscilac;:ao tern de limitar 0 angulo

varrido em cada imagem de forma a evitar a superposic;:ao de reflex5es diferentes na

mesma imagem, ou seja, evitar que n6dulos de diferentes pIanos do espac;:o reciproco

produzam reflex5es que se superponham numa mesma imagem. Quando tal superposic;:ao



ocorre fica dificil distinguir que parte da intensidade medida e refente a cada reflexao. A

expressao para 0 angulo de oscila((ao maximo (~<l>max) e dado por:

~¢max = arctan Idminl ~
a

onde dmin e a resolu((ao maxima do conjunto de dados coletados, a e urn eixo do cristal

perpendicular ao eixo de rota((ao e ~ e a largura do ponto de difra((ao. Como exemplo,

consideremos urn cristal ortorr6mbico com os seguintes parametros de cela unit aria, a =

73A, b = 71A, c = 54 A e com os pontos de difra((ao com largura de 0,5° e deseja-se

coletar dados a uma resolu((ao de 2,5 A. 0 cristal esta montado de tal forma que 0 eixo

mais longo, a, esta ao longo do eixo de rota((ao. Quando 0 sistema oscila com 0 eixo c no

plano da placa de imagem, 0 angulo de oscila((ao maximo e limitado pelo eixo b, de

maneira que ~<l>max = arctan (2,5171) - 0,5° = 1,52°, e quando 0 eixo ceo limitante, 0

angulo de oscila((ao maximo e ~<l>max = 2,15°. Em resume podemos estabeler que 0 angulo

de oscila((ao maximo depende de tres fatores:

i) Tamanho da cela unitaria. Para celas unitarias malOres preClsamos de angulos de

oscila((oes menores. Somente os eixos do cristal que sac perpendiculares ao eixo de

rota((ao que sac limitantes do angulo maximo. 0 eixo ao qual 0 cristal e rotacionado

nao e limitante.

ii) 0 tamanho do nodulo de difra((ao ou mosaicidade. A largura do nodulo de difra((ao na

dire((ao de rota((ao e tipicamente de 0,1° a 0,5°. A mosaicidade, que e expressa

aproximadamente por esta largura, e a medida da ordem interna do cristal. Se urn

cristal possue baixa mosaicidade, 0 cristal e altamente ordenado e os pontos de

difra((ao serao mais estreitos. Cristais de alta mosaicidade terao pontos de difra((ao

mais largos devido it baixa ordem cristalina.

iii) Resolu((ao. Quanto maior a resolu((ao desejada menor e 0 angulo maximo de oscila((ao

permitido. 0 maximo de superposi((ao dos pontos de reflexao ocorrera na area da

imagem perpendicular ao eixo de rota((ao e no angulo maximo de difra((ao.

Para a coleta de dados usando 0 R-AXIS IIC 0 operador pode definir 0 angulo de

oscila((ao, quando este ja tiver as informa((oes sobre os parametros da cela unitaria,

orienta((ao do cristal e grupo espacial.



Plan de
imagem

Na figura 5.12 temos a

esfera Ewald projetada sobre 0

plano determinado pelo feixe

raios X e 0 eixo de rota9ao do

crista!. A esfera limitante de

experimento de oscila9ao. A

rota9ao maxima do cristal, ou
Figura 5.12. Geometria da camara de oscila~ao. Na seJa, a soma das oscila90esfigura temos a esfera de Ewald (esfera maior) projetada
sobre 0 plano definido pelo feixe raios X e 0 eixo de
rota9ao. A regiao pontilhada representa 0 volume do
espa90 reciproco que e inacessivel no movimento do
rota9ao. de Ewald em tome do eixo de

rota9ao, cobrira 0 volume do espa90 reciproco limitado pelo tor6ide gerado pela rota9ao

da esfera de Ewald e deixara de fora 0 volume pontilhado da figura 5.12, esta e a regiao

cega inacessivel a geometria da camara de oscila9ao. Esta regiao cega cresce com a

resolu9ao do dado a ser coletado. A figura 5.13 mostra urn grafico da porcentagem do

espa90 reciproco que nao pode ser medido num experimento de oscila9ao como fun9ao da

resolu9ao (Arndt & Wonacott, 1977).

Temos na figura 5.14 0 volume total do espa90 reciproco varrido conforme 0

cristal e girado de urn angulo total de 30°, 90° e 180°. A partir da figura 5.14 e evidente

que mesmo para eixos de rota9ao sem simetria nunca e necessario rotacionar 0 cristal

muito mais que 180° para se cobrir todo 0 espa90 reciproco, com exce9ao da regiao cega,

nao mostrada na figura 5.14. 0 volume que nao foi coberto pela rota9ao de 180° esta em

preto na figura 5.14c e seu tamanho depende da resolu9ao desejada conforme pode ser

visto na mesma figura. A partir da figura 5.14, esta tambem claro, que a fim de minimizar

o angulo total de rota9ao, e desejavel girar 0 cristal em tome do seu eixo cristalografico

de mais alta simetria. Levando-se em considera9ao as simetrias dos gropos espacias e a lei

de Friedel (se9ao 4.9) temos que somente uma parte do espa90 reciproco precisa ser



varrida para se obter todos os dados possiveis para urn dado cristal (estes sac chamados

dados unicos). Considerando 0 caso de cristais pertencentes ao sistema cristalino triclinico

s6 e necessario medir metade dos dados, ou seja, uma rota<;:aototal de 180° em tome de

urn eixo conveniente. Se temos urn cristal hexagonal deveremos girar em tome do eixo c,

desta forma, uma rota<;:aototal de 30° sera suficiente para cobrir uma unidade assimetrica

do espa<;:oreciproco no qual 0 unico volume fahando sent a regiao cega. Para urn cristal

ortorr6mbico podemos rotacionar 90° em tome que qualquer eixo conveniente, levando-

se em considera<;:ao a limita<;:aoda exten<;:aode cada oscila<;:aopor imagem. Para outros

sistemas cristalinos deve-se levar em conta que elementos de simetria estao presentes (

International tables jor crystallography, Vol. A., 1983 ). Para se coletar todos os dados,

desconsiderando-se a regiao cega, se faz necessario ainda uma rota<;:aoextra de 28, onde

28 e 0 angulo de espalhamento para a mais aha resolu<;:ao a ser coletada. Tal termo

adicional se faz necessario devido a curvatura da esfera de Ewald (McRee, 1993).

Ainda considerando-se 0 eixo de rota<;:ao,temos que a simetria do cristal nao e 0

unico fator a se considerar na sua escolha. Urn outro fator, igualmente importante, e 0

em
30·25· 20· 15·

10
tamanho dos parametros da cela unitaria.

N6s vimos que 0 intervalo maximo de

oscila<;:ao por imagem (equa<;:ao 5.2) e

dependente da cela unitaria. Assim seria

ideal se girar 0 cristal em tome de seu

maior parametro de cela, de forma que,

este nao seja 0 fator limitante na escolha

da oscila<;:ao maxima por imagem. Urn

outro fator prittico a ser considerado, que

pode limitar a liberdade de escolha de urn

eixo de rota<;:ao, e a morfologia do

crista!. Cristais que crescem em forma de

uma placa muito fina, com 0 seu eixo de mais aha simetria perpendicular a placa, nao

1-5 2 25 3 3-5 4 45 5
Resolution in A

Figura 5.13. Porcentagem do espa<;:o
reciproco que nao pode ser medido por
rota<;:aoem tome de urn unico eixo, em
fun<;:aoda resolu<;:ao(Arndt & Wonacott,
1977, pp81).
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para uma dada resol~!l.o

Figura 5.14. Espa~o reciproco. Volume do espa~o reciproco
explorado por uma rota~ao de angulo total de 30° (a), 90° (b) e 180°
(c ). Em cada caso a esfera limite corresponde a uma resolu~ao
escolhida que define 0 volume do espa~o reciproco de interesse. 0
volume do espa~o reciproco coberto em cada rota~ao completa e
indicado em pontilhado.

5.6.6. Placa de imagem ( Drenth, 1994).

As placas de imagem SaDfeitas depositando-se uma fina camada de urn material

semicondutor, como 0 haleto de bario dopado com eurapio ( BaFBr:Eu2-r), sobre uma

base plana. Os fatons de raios X, quando incidem sobre esta placa, excitam os eletrons no

material semicondutor para urn nivel de energia mais alto, ou seja, alguns dos ions EU
2

-r

SaDtransformados em Eu3
+, e os eletrons que SaDliberados sao aprisionados nas vacancias

de Br . introduzidas no cristal, formando os chamados centros F. Parte desta energia e

emitida, entretanto uma quantidade apreciavel de energia e retida no material por eletrons

aprisionados nos centros de cor. 0 centro F decai quando iluminado com urn laser de He-

Ne (633nm), produzindo luminescencia em 390nm (azul) que e amplificada com uma

fotomultiplicadora. A luz emitida e proporcional ao numero de fatons de raios X ao qual



aquela parte da placa foi exposta. Antes de se coletar uma nova imagem a placa e exposta

a uma forte luz branca que a apaga. As placas de imagem usadas no sistema R-AXIS IIC

(figura 5.7) possuem dimens5es de 200 mm x 200 mm divididas em 1900 por 1900 pixels

de dimens5es de 10511mx 10511m cada urn. Urn outro componente do equipamento de

coleta de dados que vale a pena ser mencionado eo aparador do feixe direto (beam stop),

que evita que 0 feixe direto de raios X incida sobre a placa de imagem. Urn sistema R-

AXIS IIC completo esta mostrado na figura 5.15 identico ao que existe no Laborat6rio de

Cristalografia de Proteinas do IFSC-USP.

5.7. Coleta e processamento de dados usando 0 R-AXIS TIC (Sato et al., 1992).

Dois pacotes de programas sao fornecidos junto com 0 equipamento R-AXIS IIC:

urn controla 0 difratometro de placa de imagem mecanicamente, tira as imagens de raios X

com 0 cristal im6vel (still) ou de oscilayao e transfere as imagens para a estayao de

;t~r l~n, , ..' - '.. . r ~~fVIr;o r'- P'RLlor::CA
I ~,- , .' - ;:J



trabalho. a outro pacote de programas processa as imagens para se obter urn conjunto de

dados de difra~ao. Ambos pacotes de programas sac controlados via menus que sac de

facil uso. A tabela S.1.a lista os programas do pacote de controle e suas fun~oes. a

programa MEASUREMENT e 0 mais frequentemente usado durante a rotina de coleta de

dados. Informa~oes sobre 0 cristal, 0 gerador de raios X e as condi~oes de coleta sac

inseridas pelo operador e as imagens still ou de oscila~ao sao tiradas sob estas condi~oes.

a programa MANUAL e usado principalmente para se estabelecer as condi~oes da

maquina comandando-se cada fun~ao independentemente. as outros programas sac

subsidiarios. A tabela 5.1.b lista os programas de processamento de dados. Apos as

condi~oes de trabalho serem estabelecidas pelo programa SETUP, 0 programa STILL

analisa as imagens still para determinar a orienta~ao do cristal, 0 programa OSCILL

calcula as intensidades integradas das reflexoes das imagens de oscila~ao e finalmente 0

programa SCALE determina os fatores de escala das imagens e faz a media das reflexoes

relacionadas por simetria para gerar urn conjunto de reflexoes independentes.

Tabela 5.1. Programas usados para 0 controle e processamento de dados (Sato et al.,

1992).

(a) Programas para controle do difratometro.

INITIALIZE

ALIGNMENT

MEASUREAfENT

MANUAL

DATAFILE

Inicializac;ao do sistema de hardware.

Alinhamento do crista!.

Coleta de uma serie de imagens stili ou de oscilac;ao

Operac;ao manual de cada parte do hardware.

Coloca a informac;ao da coleta de dados no cabec;alho do

arquivo de imagem.

(b) Programas para processamento das imagens

SETUP

STILL

OSCILL

SCALE

PLOT

Fornece ao programa as informac;oes necessanas para sua

operac;ao.

Determina a matriz de orientac;ao do crista!.

Indexa e calcula as intensidades das reflexoes.

Escalona as intensidades.

Mostra os pontos de difrac;ao previstos e observados

numa janela grafica.



Para se estabelecer uma orienta~ao do cristal usa-se 0 procedimento de auto-

indexa~ao de Higashi ( Higashi et a/., 1990), a partir do qual uma matriz de orienta~ao e

calculada para urn cristal em posi~ao qualquer, mesmo sem conhecimento previa dos

parametros da cela unitaria. 0 metodo de ajuste do perfil de Rossmann e usado para se

estimar as intensidade integradas para todas as reflex5es. 0 metoda de Fox & Holmes

(1966) e usado para refinar os fatores de escala das imagens. E uma procedimento de p6s-

refinamento e disponivel no programa SCALE ( Winkler, Schutt & Harrison, 1979;

Rossmann et at., 1979).

as principais passos para a coleta de dados e processamento das imagens

coletadas usando 0 equipamento da R-AXIS IIC da Rigaku Co., sac apresentados a

segUlf.

5.7.1. Alinhamento do cristal.

Vma vez tenhamos 0 cristal montado numa cabe~a goniometrica faz-se necessario

a alinhamento deste cristal com 0 feixe de raios X. Tal alinhamento 6tico e feita com 0

equipamento de raios X desligado, ou seja, sem que haja incidencia de raios X tanto sobre

o cristal quanta sobre 0 operadof. 0 equipamento disp5e de urn sistema 6tico composto

de uma luneta com "+", calibrada de tal forma que quando 0 cristal estiver sobre 0 centro

deste "+' estara alinhado com 0 feixe de raios X. Por alinhado entende-se que durante

uma rota~ao de 360° do eixo de rota~ao, 0 cristal esteja sempre sob 0 feixe de raios X. 0

suporte da cabe~a goniometrica permite transla~ao vertical 0 que possibilita 0

posicionamento do cristal. Apos este posicionamento passa-se ao ajuste do eixo de

rota~ao. Considerando-se 0 cristal num angulo inicial ¢ = 0, usam-se os ajustes de

transla~ao horizontal da pr6pria cabe~a goniometrica para se posicionar 0 cristal sobre 0

centro do "+" da luneta, feito isto, gira-se 0 cristal de 180°, e 0 colocamos novamente

sobre 0 centro do "+". Move-se agora para ¢=90°, centra-se novamente 0 cristal, gira-se

para ¢=270° e repete-se 0 processo. 0 cristal estara razoavelmente alinhado, quando

girando-se 360° 0 cristal fica sobre 0 centro do "+" durante toda a rota~ao. Caso

contrario, procede-se ao ajuste fino repetindo 0 procedimento inicial. Caso 0 cristal tenha

que ser mantido em condi~5es criogenicas recomenda-se que 0 alinhamento se faya antes



de se inserir 0 cristal no layo (figura 5.3), isto se faz, seguindo-se 0 mesmo processo de

alinhamento descrito anteriormente, contudo, como nao se tern 0 cristal ainda no layo,

usa-se 0 centro do layo como referencia para 0 alinhamento, uma vez que alinhamento

tenha sido feito, pode-se pro ceder a colocayao do cristal no layo e entao confirmar-se 0

alinhamento. Normalmente s6 urn pequeno ajuste fino se fara necessario posteriormente.

5.7.2. Coleta e processamento das imagens Still (Arndt & Wonacott, 1977, Fontes,

1995).

Para a coleta das pnmelras Imagens de ralOS X e necessario antes que se

estabeleyam a voltagem e a corrente que serao aplicadas ao anodo rotat6rio. Na coleta de

dados dos cristais de CDK2 em complexo com inibidores usou-se 50kV e 100mA. Dutro

parametro a ser ajustado e a distancia cristal-placa de imagem (D). Esta distancia sera urn

dos determinantes da maxima resoluyao possivel do conjunto de dados, quando mais

pr6xima a placa de imagem do cristal maior e a resoluyao maxima possivel. Contudo, se 0

cristal nao difrata alem de 3A, de nada adianta colocar a placa de imagem a uma distancia

de 55 mm para coleta de dados de 1,51 A, seus dados terao resoluyao de 3 A. Assim,

quando nada se sabe sobre 0 cristal a ser coletado deve-se coletar uma unica imagem still

e entao avaliar 0 poder de difrayao do cristal. Caso existam muitos pontos fortes de

difrayao pr6ximos a borda da imagem deve-se aproximar a placa de imagem ao cristal,

caso contrario deve-se afastar. Urn cuidado que se deve tomar ao estimar a resoluyao a

partir de uma imagem still e a heterogenidade da morfologia do cristal. Cristais que

crescem em forma de placa tendem a difratar mais em uma dada direyao do que na outra,

ou seja, caso se estime 0 poder de difrayao numa posiyao favoravel pode-se ter uma

superestimayao do poder de difrayao do cristal como urn todo.

Como todos os pontos de difrayao na placa de imagem serao localizados em

relayao as coordenadas do centro da placa de imagem e necessario a determinayao destas

coordenadas com boa precisao. Para se determinar 0 centro da placa de imagem se faz

necessario urn pequeno experimento antes da coleta das imagens still do cristal. Sem 0

cristal montado exp5e-se a placa de imagem com 0 feixe direto, ou seja, sem 0 aparador

de feixe ( beam stop) por 0,1 s. Tal exposiyao Ira gerar urn ponto preto sobre a placa de



imagem e as coordenadas deste ponto e que serao consideradas como 0 centro da placa.

Como este centro costuma variar urn pouco conforme se varia a distfmcia D e

aconselhavel determinar-se 0 centro para duas ou mais distancias D, e usar as coordenadas

do centro que mais se aproximam das condiyoes experimentais da coleta. Por exemplo,

mediu-se as coordenadas do centro da imagem para duas distancias, D=100 mm e D=

200mm, e quando foi coletar-se dados usou-se uma distancia D=120mm. Entao deve-se

usar as coordenadas do centro obtidas para a distancia D= 100 mm, visto que, esta e a

mais pr6xima de 120 mm. Uma vez determinado as coordenadas do centro da placa de

imagem pode-se usar este valor ate que 0 filamento do anodo rotat6rio se queime, quando

novo valor para as coordenadas do centro devera ser medido, visto que, toda vez que se

substitui 0 filamento do anodo rotat6rio pode-se variar 0 centro da placa de imagem.

As imagens still sao imagens coletadas com 0 eixo de rotayao (angulo <1» fixo, ou

seja, sem oscilayoes durante a exposiyao de raios X. As informayoes obtidas com estas

imagens permitem 0 calculo da matriz de orientayao do cristal em relayao ao sistema de

coordenadas do laborat6rio e os parametros da cela unitaria, tal processo e chamado de

auto-indexayao. 0 algoritmo usado no programa STILL permite a indexayao das imagens

still, sem qualquer informayao sobre os parametros da cela unitaria do cristal, mas 0

algoritmo e altamente simplificado caso sejam conhecidos os parametros da cela unit aria

do cristal (Higashi, 1990). 0 processo de auto-indexayao e equivalente a se achar tres

vetores de base a partir de urn conjunto de vetores de espalhamento (S) observados

experimentalmente. No algoritmo de processamento de imagens stills 0 primeiro passo e a

localizayao dos pontos de difrayao em relayao ao centro da placa de imagem, atribuindo-

as as coordenadas (Y,Z); estas juntamente a distancia D podem ser expressas pelo vetor:

Ap6s isto, transforma-se 0 vetor X para 0 espayo reciproco, sendo chamado

agora de X' este po de ser expresso usando-se os indices de Miller (hkl) usando-se a

seguinte equayao matricial:



onde 0 angulo de oscilac;:aofoi tornado como <p = 0°, A representa a matriz de orientac;:ao

cristalina que contem os tres vetores de base a ser obtidos por este algoritmo e H urn

vetor do espac;:o reciproco de indices (hkl). Calcula-se a seguir, vetores diferenc;:ade X'

para uma resoluc;:ao dada, e estes vetores {vt, V2,••• ,Vn} sac ordenados segundo seus

comprimentos. No passo seguinte os vetores sac selecionados como vetores de base,

usando-se os criterios:

angulo (vt, V2) > C1

90° - angulo (VtXV2, V3 ) > C2

onde os valores tipicos de C1 e C2 sao C1 = 30° e C2 = 8max (da coleta de dados). A partir

destes vetores tem-se a matriz A, que na realidade e uma escolha arbitniria ( pois, ha

outros valores possiveis de base que tambem sac soluc;:oes) e na maioria das vezes e

necessario uma reduc;:aopara a cela apropriada. A matriz A pode ser refinada por minimos

quadrados, baseado no fato que os indices de Miller devem ser numeros inteiros. Tem-se,

desta maneira, a matriz A e os parametros de rede a partir dos quais pod em ser calculados

os indices de Miller de cada reflexao usando-se a equac;:ao5.4.

No caso dos parametros de rede ja conhecidos, deve-se orientar 0 cristal pelos tres

angulos a partir dos eixos ortogonais <Px, <Py, <Pz (Arndt & Wonacott, 1977 p.78). Da

mesma maneira que no caso anterior, deve-se calcular a matriz A (definida acima), que

pode ser obtida pelas contribuic;:oes dos parametros de rede e das operac;:oes de rotac;:ao

onde R e uma matriz de rotac;:aoque pode ser dada em termos das rotac;:oes em func;:aode

cada angulo <Px, <Py, <Pz (Arndt & Wonacott, 1977 p.78), pela equac;:ao:

* *b cosy
*b seny

o

* * 1c cosfJ
* *- c senfJ cosa

lIc I
/



A matriz Ao pode ser calculada pelos parametros de rede ja conhecidos, e para

calcular a matriz A 0 melhor procedimento e conhecido comparayao de vetores (vector-

matching procedure ). Este metodo consiste em indexar alguns vetores ( entre 3 e 5) da

lista de vetores diferenya por comparayao com vetores que sac gerados dos parametros de

rede conhecidos ( por meio da matriz Ao). Destes vetores e dos seu indices obtidos, a

matriz A pode ser calculada a partir de uma equayao equivalente a equayao 5.4 ( onde esta

e ponderada, baseado no fato que os indices de Miller tern que ser numeros inteiros).

Desta maneira, obtem-se estas duas matrizes e usando-se as equayoes 5.6 e 5.7 pode-se

calcular a orientayao do cristal ( angulos <Px,<Py,<Pz)(Kabsch, 1988).

o programa, ap6s 0 processo de indexayao e determinayao dos parametros de rede

do cristal, faz urn refinamento destes parametros incluindo os parametros da camara (tais

como, distancia cristal-placa de imagem, coordenadas do centro da placa (X,en, Ycen),

angulo omega (deslocamento angular do eixo de rotayao do cristal em relayao ao eixo

vertical de leitura da placa de imagem, etc).

Para 0 processo de auto-indexayao e recomendado 0 usa de no minimo duas

imagens still coletadas a diferentes angulos <p, por exemplo <p= 0° e <p=90°. Estas imagens

devem ter por volta de no minimo 100 pontos de difrayao com boa intensidade, para que

se possa obter uma boa estatistica no processo de auto-indexayao.

5.7.3. Coleta e integra~ao das imagens de oscila~ao (Higashi et al., 1990, Arndt &

Wonacott, 1977, Fontes, 1995, Giacovazzo, 1992).

Com a orientayao e os parametros de cela determinados deve-se prossseguir com a

coleta de dados. Para isto deve-se definir 0 quanta cada imagem de oscilayao ira oscilar

(~<p), 0 numero de imagens a ser coletado e 0 tempo de exposiyao de cada imagem. Os

aspectos a serem considerados para a seleyao do ~<pja foram discutidos na seyao 5.6.5, 0

numero de imagens deve ser tal que quando multiplicado pelo (~<p) cubra uma regiao do

espayO reciproco suficiente para conter uma unidade assimetrica (seyao 5.6.5). Ja 0 tempo

de exposiyao deve ser determinado empiricamente atraves da observayao de diversos

fatores tais como, danos por radiayao, resoluyao desejada, radiayao de fundo, etc. Atraves

do usa do programa OSCILL e possivel fazer-se uma simulayao das condiyoes da coleta



de dados. 0 operador tern diponivel para isto a opyao simulation. as parametros de

entrada sac Ll<j>, 0 angulo de inicio de coleta, 0 angulo final de coleta e a resoluyao. a

programa usa as informayoes obtidas da autoindexayao ( orientayao do cristal e cela

unitaria) para fazer a simulayao. A saida da simulayao fornece 0 quanta. de superposiyao e

a porcentagem do conjunto de dados coletados acumulativamente em cada imagem, desta

forma, 0 usuario pode ver ser a escolha das condiyoes de coleta de dados feita por ele nao

estao gerando dados com muita superposiyao de pontos de difrayao e se 0 numero de

imagens e suficiente para uma boa completeza dos dados. A completeza e 0 numero de

reflexoes unicas medidas dividida pelo numero de reflexoes unicas possiveis em uma dada

resoluyao. Assim urn conjunto de dados 92% completo a resoluyao de 2,33 A indica que

8% das reflexoes unicas possiveis estao faltando. A quantidade de completeza necessaria e

dependente de diversos fatores, mas como regra geral temos que dados 80% completos

sac normalmente suficientes para a maioria dos prop6sitos. Dados faltando em uma unica

regiao do espayO reciproco sac piores que dados faltando em posiyoes aleat6rias. Se

existe alguma quantidade de dados em todas as direyoes, entao uma completeza abaixo de

80% pode ser tolerada (McRee, 1993 ). Na tabela 5.2. temos a evoluyao da completeza

dos dados do complexo CDK2-DFP com diferentes faixas de resoluyao. Nela vemos que

para mais alta resoluyao ha uma queda completeza. Isto se deve ao fato que, conforme

aumentamos a resoluyao, temos menos reflexoes suficientemente intensas para serem

consideradas na estatistica. A completeza acumulada do conjunto de dados e dada na

terceira coluna, assim temos que estes dados sac 91,8 % completos.

Ap6s a coleta das imagens de oscilayao passa-se a etapa de se indexar cada ponto

de difrayao sobre cada imagem de oscilayao e se medir a intensidade dos mesmos. Para se

medir as intensidades usando-se as placas de imagens leva-se em considerayao que estas

sac divididas em pequenas areas (pixels) e somam-se as intensidade registradas em cada

pixel. Deve-se tambem levar em considerayao a radiayao de fundo presente. a programa

ca1cula urn perfil medio para as reflexoes usando-se caixas centradas nas posiyoes

previstas para as reflexoes usando-se a matriz de orientayao. A caixa definida no programa

OSCILL esta mostrada na figura 5.16. Desta caixa, e retirada uma certa area na altura

(NRY), largura (NRX) e diagonais (NCR), formando assim duas areas na caixa, uma



intema as linhas pontilhadas e outra extema. A intensidade medida na area extema e

considerada como background (radiayao de fundo) e a intensidade medida na area intema

como reflexao mais radiayao de fundo, assim a intensidade devida unicamente a reflexao e

obtida a pela equayao:

I(hkl) = I(area intema) - I(area extema). (5.9)

as parametros da caixa do perfil NCR, NRX e NR Y podem ser ajustadas pelo

operador de forma a se ajustarem ao ponto de difrayao da sua coleta de dados.

Na realidade, 0 calculo de urn perfil medio para toda a imagem e feito somente na

primeira etapa para a escolha da caixa pelo usuario; ap6s esta escolha, 0 programa divide

a imagem em cinco regi5es, uma central e quatro perifericas, e e feito urn refinamento

independente de cada uma destas regi5es, adequando-se as coordenadas do centro da

imagem (Xeen, Ycen), a distancia cristal-placa de imagem (D), 0 angulo omega e os

parametros de distoryao da camara aos pontos de difrayao em termos dos indices de

Miller. Com este refinamento por

regi5es melhora-se a qualidade dos

INRY resultados, pois pode-se levar em

considerayao as caracteristicas de

cada regiao.

Para 0 uso das reflex5es

I -1-.. ..

NeR ; :: , ::' .

H
NRX parciais (Arndt & Wonacott, 1977,

Figura 5.16. Perfil para integrayao das reflex5es. 87 89) t t .pp - , e que es as es eJam na

mesma escala.

parclals pelo programa, e

necessario primeiro que se saiba

localizar quais sac as reflex5es

o programa faz ainda nesta etapa a correyao de Lorentz (L) polarizayao (p). A

correyao de polarizayao surge devido ao fato que urn eletron nao espalha radiayao ao

longo de sua direyao de oscilayao. Para radiayao nao-polarizada esta correyao e da

seguinte forma:



1
P =

2(1 + cos22B)

A correyao de Lorentz representa 0 tempo que uma reflexao gasta em condiyoes

de difrayao, enquanto esta sendo girada atraves da esfera de Ewald. A expressao para

correyao de Lorentz (L) para a camara de oscilayao e da seguinte forma:

1
sen 2B

onde 28 e 0 angulo de espalhamento.

No pr6ximo passo 0 programa SCALE agrupa todas as reflexoes integradas em urn

unico arquivo (arquivo merge), estas reflexoes ficam em ordem crescente dos indices de

Miller.

Tabela 5.2. Evoluyao da completeza dos dados do complexo de CDK2-DFP coletadas a

2,33 A de resoluyao.

Resolu~ao (A)

15,00

10,00

7,50

5,00

3,50

3,00

2,75

2,50

2,33

Completeza da faixa de Completeza

resolu~ao (%) (%)

87,9 87,9

96,2 93,4

98,8 96,4

98,3 97,7

98,1 97,9

95,9 97,2

91,8 96,0

88,0 94,1

81,8 91,8



5.7.4. Escalonamento das imagens (Blundell & Johnson, 1976, Fox & Holmes, 1966).

Dados de alta resoluc;:ao para cristais de macro mole cuIas biologicas sac coletados

usando-se diversas imagens e, em muitos casos, cristais diferentes. Entao, se faz

necessario, que se aplique urn fator de escala as diferentes imagens, ou conjunto de dados,

baseando-se nas reflex5es comuns entres as imagens ou conjuntos de dados. 0 metodo de

Hamilton et al., (1965) tern se provado bem eficiente.

Seja I(H)j uma observac;:ao da intensidade da reflexao H para uma imagem, ou

conjunto de dados. Nos precisamos de urn conjunto de fatores de escala, Ki, para cada

uma das imagens, ou conjunto de dados a ser aplicado a I(H); de maneira que nos

possamos determinar 0 melhor valor de minimos quadrados da intensidade I(H). Nas

equac;:5es de minimos quadrados (Blundell & Johnson, 1976) e mais conveniente ter os

parametros desconhecidos ( Ki e I(H)j neste caso) separados das observac;:5es de maneira

que a func;:aode minimizac;:aonao e alterada quando todos Kj sao multiplicados por urn

algum fator de escala. Nos fazemos entao a substituic;:ao Gi = llKi e resolvemos as

equac;:5es em termos dos inversos dos fatores de escala. As equac;:5esobservacionais ficam

da seguinte forma:

onde ~w(H)i e 0 peso da iesima observac;:ao e e proporcional ao Inverso do desvio

N
If = L L: ¢(H)~

Hi = 1 j

onde N e 0 numero de observac;:5es da reflexao H. 0 melhor valor de minimo quadrados

de I(H) e encontrado a partir da condic;:ao0If I () I(H) = 0 ou:

N
L w(H)i Gi I(H)i

i=1
N 2
Lw(H)i Gi

i = 1

A soluc;:aodas equac;:5es observacionais para os G; nao e direta, visto que, com a

substituic;:ao do valor acima de I(H), as equac;:5estornam-se nao-lineares em Gi. Usando-se



procedimento para minimos-quadrados nao lineares, temos que, valores aproximados de

Gi ( =1 digamos) sac inicialmente usados e as corre~oes .1Gi calculadas num processo

iterativo. As equa~oes observacionais sac espandidas em series de Taylor para valores de

<PIem Gi + .1Gi, isto e, as equa~oes observacionais ficam da seguinte forma:

Desta forma I(H) e as derivadas parciais sac calculadas com os valores

aproximados de Gi e as equa~oes resultantes resolvidas para .1Gi pelo procedimento usual

de minimos quadrados. Devido ao fato que os .1Gi nao sao independentes, urn deles deve

ser colocado arbitrariamente igual a zero. Os Gi sao corrigidos por .1Gi e 0 processo e

repetido ate que a corre~ao seja muito pequena. A convergencia e usalmente atingida apos

10 ciclos de refinamento.

Este algoritmo esta implementado no programa SCALE. Este programa pode

refinar tambem outros fatores dependentes da resolu~ao, ou seja, uma fun~ao que e dada

por A exp ( -b (sene)!A), onde A e b sac fatores de escala que podem ser calculados

usando-se 0 mesmo algoritmo descrito acima.

o programa SCALE possue ainda uma rotina de pos-refinamento que permite 0

refinamento utilizando-se 0 metodo dos minimos quadrados dos parametros calculados no

inicio do refinamento, tais como, orienta~ao do cristal, parametros de rede e da camara,

alem da mosaicidade que ainda nao foi refinada, e incluindo as reflexoes parciais. Neste

algoritmo e calculado 0 grau de parcialidade, peale,a partir do conjunto de parametros

cristalinos, orienta~ao do cristal e mosaicidade, e 0 grau de parcialidade observada, pobs,

usando-se as seguintes equa~oes:

_ 2 3
Pcalc - 3q - 2q

onde q e 0 grau de penetra~ao na esfera de Ewald e e fun~ao dos parametros da cela

unitaria, orientayao do cristal e mosaicidade ( Rossmann et ai., 1979).

2Fhi
2GiFh



onde Fh? e uma reflexao parcial de indices hkl, Fh e a melhor estimativa de uma reflexao

completa hk1 obtida da mesma imagem, ou de outras imagens e Gi = llKi e 0 inverso do

fator de escala para a imagem I. Os valores de pealee pobssac minimizados pela func;ao E

_ 2
E - LW (Peale - Pobs)

onde a soma e feita sobre todas as reflex5es parciais para as quais uma ou mais reflex5es

completas sac tambem observadas ewe uma func;ao peso. Quando e feita a minimizac;ao

da func;ao E faz-se na realidade 0 refinamento dos parametros da cela unit aria, da

orientac;ao cristalina e mosaicidade em relac;ao as reflex5es parciais. Estes parametros

podem ser refinados separadamente ou em conjunto. Uma vez 0 processo tenha

convergido, pode-se usar os novos valores da orientac;ao, parametros de cela e

mosaicidade obtidos para se avaliar novamente as intensidades, e verificar se com os

parametros obtidos com 0 pos-refinamento ha uma melhora da qualidade dos dados.

Urn indice simples usado para se verificar a qualidade de urn conjunto de dados de

difrac;ao e 0 R.ym, que e definido pela seguinte equac;ao:

Rsym LI·1
i

onde Ii sac intensidades individuais, <I> e a intensidade media da reflex5es relacionadas

por simetria e a media e feita sobre todas as reflex5es. Valores normais de R.ym sac por

volta de 5% e conjuntos de dados com valores de R.ym acima de 10% devem ser usados

com extremo cuidado.

5.8. Resolu.;ao (McRee, 1993)

Urn conceito que se tern usado bastante neste capitulo e 0 conceito de resolw;:ao.

Este termo usualmente refere-se ao espac;amento interplanar (d) minimo para 0 conjunto

de dados em questao (equayao 4.21). E assumido que 0 conjunto de dados e

razoalvelmente completo a esta resoluyao. Urn conjunto de dados com uma reflexao a 1,7

A e todo 0 restante com urn espayamento (d) maior que 2,0 A e na verdade urn conjunto

de dados de resoluyao 2,0 A. As divis5es entre alta, media e baixa resoluc;ao sac urn tanto



arbitnirias, mas normalmente se aceita que urn conjunto de dados com resoluyao de 2,5 A
ou menos e de alta resoluyao, baixa resoluyao e para dados entre 4 A 100 A, e media

resoluyao dados em tome de 3,0 A. Dados com urn espayamento (d) menor sac ditos

serem a uma resoluyao melhor.

Considerando-se urn mapa de densidade e1etronica com pouco ruido a minima

distancia que pode ser resolvida e de aproximadamente 0,92 da mais alta resoluyao.

Assim, com urn conjunto de dados de 1,6 A os mapas que serao gerados terao resoluyao

suficiente para se distinguir dois atomos de carbono que estajam separados por 1,5 A.

Neste trabalho estudou-se a estrutura determinada por metodos da

biocristalografia de dois cristais dos complexos CDK2-Descloroflavopiridol e CDK2-

Roscovitine. As principais informayoes referentes a coleta de dados estao na tabela 5.3.

Crista1 CDK2-DFP
Grupo Espadal P2j2j2]
a (A) 71,30
b(A) 72~3
c (A) 53,70
Vo1tagem e Corrente (kV; mA) 50;100
Comprimento de onda (A) CU Ka 1,5418
Monocromatizac;:ao Cristal de Grafite
Numero de cristais usados 1
Eixo aproximadamente paralelo a
ao eixo de rotac;:ao
Reso1uc;:ao(A) 2,33
Distancia Cristal-IP (mm) 120
Angulo de oscilac;:ao (0) 2,0
Tempo de exposic;:ao por imagem 40
(min)
Numero de imagens
Angulo total de rotac;:ao (0)
Numero de medidas (IICJ(I» 1,0)
Numero de reflexoes unicas
Completeza
R.ym (%)

CDK2-Roscovitine
P212j21

72,31
73,07
54,28
50,100
Cu Ka 1,5418
Cristal de Grafite
1
a

2,40
120
2,0
20

46
92
35891
11430
91,7
4.9

45
90
33067
11134
88.5
6.9



Tambem foram coletados dados de difra~ao de raios X a baixa temperatura (

lOOK), tanto em fontes sincrotrons (Stanford e Brookhaven) como em fontes

convenClOnms, para os cristais dos complexos de CDK2 com os outros inibidores

mostrados na figura 5.1.( excluindo-se roscovitine, que ja havia sido resolvida com dados

coletados a 4°C ) e os parametros de cela unitarias estavam bem pr6ximos aqueles

mostrados na tabela 5.3 para 0 complexo CDK2-DFP. Foram coletados e processados ao

todo 35 conjuntos de dados de difra~ao de raios X ( 5 conjuntos de dados para cada

possivel complexo de CDK2 com inibidor), contudo, nenhum destes 7 complexos nos 35

conjuntos de dados de difra~ao de raios X, apresentou densidade eletr6nica para 0 inibidor

ap6s resolvida e refinada a estrutura. Assim, omitimos a apresenta~ao detalhada das

informa~5es sobre as coletas de dados de raios X destes cristais, visto que, os mesmos nao

nos forneceram informa~5es experimentais a respeito da sua intera~ao com CDK2.

!r (~ ..,)~" ••.....



CAPiTULO 6.

ESTRUTURAS DA CDK2 HUMANA EM COMPLEXO COM DOIS

INIBIDORES.

6.1. Introdu~ao.

A importancia das Quinases Dependentes de Ciclina (CDKs) no controle da

divisao celular as tomam urn alvo promissor para 0 estudo de pequenas moleculas

inibidoras que podem modificar 0 grau de proliferayao das celulas. A descoberta de

inibidores especificos de CDKs tais como os flavonas polihidroxiladas (Losiewicz et al.,

1994), os derivados de adenina e outros (Meijer et al., 1991) abriu 0 caminho para a

investigayao e desenho de drogas anti-cancer. Urn novo derivado de flavona, descloro-

flavopiridol (DFP), e urn potente inibidor de CDKs e a forma clorada deste inibidor, 0

flavopiridol, esta atualmente em fase 1 de testes clinicos como droga contra tumores

cancerigenos de mama. N6s determinamos a estrutura de CDK2 em complexo com este

inibidor e refinamos a estrututa ate urn Rfatorde 20,3 % (Azevedo, et al., 1996). N6s

tambem determinamos a estrutura de CDK2 complexada com urn inibidor derivado de

adenina, 0 Roscovitine e sua estrutura foi refinada ate urn Rfatorde 18,0 %. Para se

resolver a estrutura do complexo CDK2-DFP usamos 0 metodo da substituiyao molecular,

que apresentamos a seguir.

6.2.1. Substitui~ao molecular (McRee, 1993, Briinger, 1990, Briinger, 1992).

o metodo de substituiyao molecular e urn dos metodos disponiveis para se

resolver 0 problema da fase ( seyao 4.11). Neste metodo, uma estrutura conhecida

hom6loga e ajustada na cela unit aria de uma estrutura desconhecida e as fases sac usadas

como uma primeira aproximayao para as fases da estrutura desconhecida. Uma procura

em seis dimensoes (ou graus de liberdade) e necessaria para se ajustar 0 modelo. Esta

procura po de ser dividida em duas procuras, uma procura rotacional seguida por uma

procura translacional. Tal procedimento colocado nos algoritmos de substitui<;ao

molecular economiza urn tempo consideravel de CPU. Por exemplo, considere que a

procura em uma dimensao toma 10 s de tempo de CPU, se dividirmos em duas procuras



teremos urn tempo total de 103 + 103 = 2000 s, que e bem menor que 0 tempo de uma

procura (mica nas seis dimensoes 106 S, ou mais de 11 dias de Cpu. 0 modelo inicial a ser

usado na procura deve ser 0 mais proximo proximo possivel da macromolecula que se

quer resolver, no caso de proteinas, uma identidade superior ou igual a 50% entre 0

modelo e a estrutura a ser resolvida normalmente sera suficiente. 0 maior problema com

procuras usando-se modelos com baixa identidade e que uma vez que a solw;:ao seja

obtida, as fases serao uma estimativa grosseira das fases verdadeiras, 0 que pode causar

problemas durante 0 refinamento destas coordenadas. Em muito casos, 0 modelo

representa somente parte da estrutura a ser resolvida, como no caso de complexos com

duas ou mais proteinas diferentes, em que se possue modelo somente para urn dos

componentes do complexo (Russo et aI., 1996).

A procura rotacional e feita no espa~o de Patterson, este espa~o e obtido por

sintese de Fourier tomando-se como termos 0 quadrado dos fatores de estrutura e assim

temos que a fun~ao de Patterson P(u) e da seguinte forma:

P(u) = ~ IIF(H)12 exp (2 Jr i H.u)
VH

onde V e 0 volume da cela unitaria, F(H) 0 fator de estrutura, H e urn vetor posi~ao do

espa~o reciproco e u urn vetor posi~ao no espa~o de Patterson. Pode-se mostrar que no

espa~o de Patterson temos que os maximos correspondem aos vetores entre os Momos da

cela unitaria ao inves das posi~oes absolutas dos Momos na cela unitaria. Se

considerarmos 0 mapa de Patterson de uma macromolecula em uma cela unitaria, em

geral, os vetores menores serao vetores intramoleculares, e os maiores os vetores

intermoleculares. Como a fun~ao de Patterson e a transformada de Fourier de F(H)2 esta

pode ser calculada a partir de urn conjunto de dados de difra~ao, sem nenhuma informa~ao

sobre a fase. Numa fun~ao de rota~ao (Rossmann & Blow, 1962) nos queremos

considerar somente os vetores intramoleculares, visto que, todos os vetores no mapa de

Patterson come~am na origem, os vetores mais proximos it origem serao, em geral, os

intramoleculares. Escolhendo-se cuidadosamente 0 raio maximo no espa~o de Patterson,

onde sera feita a procura rotacional, melhora-se as chances de se achar a rota~ao certa. 0

raio maximo no espa~o de Patterson e urn dos parametros de entrada para se efetuar a



procura rotacional usando-se 0 programa X-PLOR (Brunger, 1992). Urn outro parametro

a ser escolhido e a faixa de resolw;ao a ser usada no calculo dos mapas de Patterson.

Reflex5es de mais alta resolw;ao (acima de 3,5 A) diferem marcadamente, mesmo entre

estruturas com alta homologia, visto que, tais reflex5es trazem informa95es sobre os

detalhes estruturais. Reflex5es de baixa resolu9ao refletem aspectos relacionados com a

estrutura secundaria. As reflex5es com resolu9ao abaixo de loA sao influenciadas pelo

empacotamento cristalino e pelo arranjo das moleculas de solvente, 0 que e mais

dependente de urn arranjo de empacotamento particular do que da estrutura individual da

macromolecula. Desta forma, a faixa de resolu9ao usada na procura rotacional e

usualmente entre 10-3,5A, com a faixa de 8-4 A sendo bem comum. Na pratica varias

faixas de resolu9ao podem ser tentadas.

Na implementa9ao do algoritmo de procura rotacional no programa X-PLOR

temos as seguintes etapas. Primeiro 0 programa calcula urn mapa de Patterson

estacionario, chamado mapa P2, a partir das intensidades observadas usando transformada

rapida de Fourier sobre uma grade especificada pelo usuario, em seguida 0 mapa de

Patterson da estrutura modelo a ser rotacionado, chamado mapa PI, e calculado a partir

das coordenadas do modele inicial rotacionadas pela matriz C. Os vetares de Patterson

sao rotacionados usando angulos de Euler (81, 82, 83) como definido por Rossmann &

Blow (1962), ou angulos de Euler pseudo-ortogonais como definido par Lattman

(Brunger, 1992), ou ainda angulos polares esfericos (\V,~,K). OS angulos de Lattman sao

relacionados aos angulos de Euler por:

Os angulos 82 sao amostrados em urn intervalo constante ~, definido pelo usuario, este

angulo sera 0 passo com 0 qual sera varrido uma unidade assimetrica da fun9ao de

rota9ao. Seguindo a nota9ao adotada por Lattman (Brunger, 1992), temos que 0 intervalo

variavel para 8+ e dado par Ncos(82/2), e 0 intervalo variavel para 8. e dado par

Nsen(82/2). Para os angulos de Euler e polares esfericos, 0 intervalo de amostragem da

fun9ao de rotayao e constante (~) para as tres variaveis angulares. Como ja foi

mencionado, a procura rotacional deve estar restrita a uma unidade assimetrica da funyao

de rotayao (Rao, Jih & Hartsuck, 1980). 0 programa X-PLOR usa a conven9ao do artigo



de Rao et al., em que a simetria do mapa rotacionado P 1 e 1 (International tables for x-
ray crystallography, Vol. A, 1983), e a do mapa P2 e a simetria de Patterson do grupo

espacial da estrutura a ser determinada. A tabela 6.1. mostra as unidades assimetricas a

serem varridas na procura de rota«ao, quando 0 mapa P 1 e mantido fixo e 0 mapa P2

rotacionado.

8" 82, 8, 8+,8.,82

0$8,<211 0$ 8+< 411

0<82 $ 11

0$ 8, <211 0$ 8. $ 211

0$ 8.<211 0$ 8+< 411

0<82 $ 11/2

0$ 8, <211 0$ 8. $ 211

0$8,<211 0$ 8+< 411

0<82 $ 11

0$8, < 11 0$8.$ 11

0$8,<211 0$8+<411
0<82 $ Tt12

0$8, <11
0$8.$ 11

0$8,<211 0$8+<411
0<82 $ 11

0$ 8, < 11/2 0$ 8. $ 11/2

0$8,<211 0$8+<411
0<82 $ 11/2

0$ 8, < 11/2
0$ 8. $ Tt12

0$8,<211 0$8~<411

0<82 $ 11

0$ 8, <2 11/3 0$ 8. $ 211/3

0$8,<211 0$ 8+< 4 11
0<02 $ 11/2

0$ 8, <2 11/3 0$ e. $ 211/3

0$8}<211 0$ 8+< 411

0<82$ 11

0$ 8, < 11/3 0$ 8. $ 11/3

0$8}<211 0$ 8_< 4 11

0<82 $ 11/2

0$ 8, < 11/3 0$ 8. $ 11/3



Para cad a orientayao definida pela matriz de rotayao C e calculada urn funyao de

rotayao RF:

RF(C) = JPobs(u)Pmodel(C.u)du
V

onde Pobse a funyao de Patterson do cristal calculada a partir dos fatores de estrutura

observados, Pmodele a funyao de Patterson calculada do modelo apcs rotacionado pela

matriz C, u e urn vetor no espayO de Patterson eVe 0 volume da cela unit aria do cristal

cuja a estrutura e deconhecida. Esta funyao, RF, tera urn maximo quando os picos das

duas funyoes de Patterson se superpuserem, ao menos parcialmente. Quando isto

acontecer teremos que as coordenadas do modelo rotacionadas pela matriz C, serao as

coordenadas da soluyao. 0 programa X-PLOR gera urn arquivo de saida ( rotation.rf)

apcs terminada a procura rotacional, onde estao, listados os fmgulos de Euler (81, 82, 83) e

o valor da funyao RF calculada para estas coordenadas angulares em ordem decrescente

de RF, de forma, que 0 melhor modelo, nos casos favoraveis, e aquele encontrado na

primeira linha do arquivo de saida. Contudo, este modelo pode passar por urn passo

posterior de refinamento, baseado na correlayao de Patterson (PC). Neste metodo 0

modelo e tratado como urn corpo-rigido e sua orientayao (rotayao mais translayao) e

refinada de forma a minimizar a funyao Etotal(C,C, ti) definida como:

onde a PC e 0 coeficiente de correlayao entre IEobsl2 e !Emodell2 e e dada por:

com a = IEobl e b = !Emodel (C, Ci, tif onde as somatarias sac feitas sobre 0

conjunto de reflexoes observadas. Eobsrepresenta os fatores de estrutura normalizados

observados, e Emodelos fatores de estrutura nomalizados do modelo. Os fatores de

estrutura normalizados sac dados pela seguinte equayao:



onde H e urn vetor do espayo reciproeo fj os fatores de espalhamento at6mieo (equayao

4.4) e E e urn inteiro que e geralmente 1, mas pode assumir outros valores para eonjuntos

espeeiais de reflexoes em eertos grupos espaeiais (Stout & Jensen, 1989 p. 254). 0

eoefieiente de eorrelayao (funyao PC) teni valores de -1 ( eorrelayao inversa perfeita)

passando por 0 (sem eorrelayao) e com maximo de 1 ( eorrelac;;ao perfeita), assim a

minimizayao da func;;aoEtata] leva a maximizayao da func;;aoPC, ou seja, os parametros

serao ajustados de forma que haja uma maxima eorrelayao entre IEobsl

2
e IEmodel 1

2
. E

tambem possivel, neste tipo de refinamento, se dividir a maeromoleeula em dois ou mais

grupos e refinar eada orientayao, C, e translayao, tj, individualmente. Todas as

orientayoes listadas no arquivo rotatiOll.1f sac refinadas desta forma, e e gerado urn novo

arquivo de saida (filter. list ) que eontem os resultados do refinamento PC ( Patterson

Correlation), este arquivo lista as eoordenadas angulares de Euler antes e ap6s 0

refinamento PC bem como os eoefieientes de eorrelayao Pc. 0 mais alto pieo do arquivo,

ou seja, 0 mais alto valor da funyao PC, fomeee a melhor orientayao para 0 modelo inieial.

o pr6ximo passo e aehar a translayao do modelo, ou seja, posieionar 0 modelo

rotaeionado na melhor posiyao possivel dentro da eela unitaria da estrutura a ser

determinada.

o programa X-PLOR utiliza urn algoritmo para a proeura translaeional onde os

eoefieientes de eorrelayao (equayao 6.5) sac ealeulados entre IEobsl
2

e IEmodel12 , como

na proeura rotaeional, s6 que agora 0 modelo inieial e aquele obtido para 0 mais alto pico

do refinamento PC, e sera transladado para diferentes pontos dentro da eela unitaria, e

para eada urn destes pontos sera ealculado urn eoefieiente de eorrelayao. 0 usuario

definira 0 passo a ser dado em eada uma das direyoes onde sera feita a procura

translacional. A regiao a ser varrida na procura de translayao e definida por Hirshfeld,

(1968) e e normalmente maior que a unidade assimetriea do grupo espaeial da estrutura a

ser determinada. Em casas favoraveis, pode-se definir uma regiao bem menor a ser varrida



pela procura translacional, como no caso da resolw;:ao da estrutura do complexo CDK2-

DFP (Azevedo et al., 1996). No final da procura translacional tem-se urn lista com os

coeficientes de correlayao calculados nos pontos espayados em intervalos definidos pelo

usuario dentro da regiao de interesse. 0 programa X-PLOR gera urn arquivo

(translatio.log ) onde temos em cada linha as coordenadas ortogonais e fracionarias do

ponto e 0 coeficiente de correlayao calculado neste ponto, a lista esta em ordem

decrescente de coeficientes correlayao, de forma que, a melhor soluyao e a primeira da

lista. A figura 6.1. ilustra os principais passos do processo de substituiyao molecular como

implementado no programa X-PLOR. Como ultimo passo e realizado urn refinamento de

corpo-rigido da melhor soluyao, os procedimentos de refinamento de corpo-rigido,

posicional e simulated annealing sac descritos na seyao 6.3 ..

COllit~ao do rnodelo
inicial para a procu:ra

/

Refmarnento de
...:....:.:l~corpo-.L~

Coordeua.das d.amelhor
sohrao

Figura 6.1. Substitui~ao molecular. Principais passos do
algoritmo de substituiyao molecular implementado no
programa X-PLOR (Brunger, 1992).



6.2.1. Determina.;ao da estrutura do complexo CDK2-DFP (Azevedo et al., 1996).

Os cristais de CDK2-DFP eram do mesmo grupo espacial do cristal de CDK2

nativa ( P212121 ) , mas como a coleta de dados do complexo foi feita a temperatura de

lOOK os parametros da cela unitaria variaram de a=73, 14 A, b=72,72 A e c=54,25 A para

a=71,30A, b=72,03 A e c=53,70 A. Inicialmente tentamos refinar 0 modelo da CDK2

nativa sem as moleculas de agua (De Bondt et al., 1993) como urn corpo rigido contra os

dados experimentais do complexo CDK2-DFP usando 0 procedimento de refinamento por

corpo-rigido do pacote de programas X-PLOR ( Brunger, 1992). Tal tentativa nao foi

bem sucedida, 0 Rfactordo complexo CDK2-DFP baixou de 52,3% para 46,7% com dados

entre 8,0 a 3,0 A, indicando que os cristais possuem urn empacotamento diferente do

cristal de CDK2 nativa. Para resolver a estrutura era necessario 0 uso do metodo de

substituivao molecular. Contudo, nos nao esperavamos grandes diferenvas entre as

estruturas do complexo CDK2-DFP e da CDK2 nativa, visto que, 0 complexo CDK2-

DFP foi obtido embebendo-se os cristais de CDK2 nativa com uma soluvao do inibidor

(sevao 5.2). Assim, ao inves de usar 0 procedimento padrao de substituivao molecular

completo (figura 6.1), nos realizamos somente uma procura translacional como

implementada no programa X-PLOR. Nos tambem restringimos a procura translacional a

uma pequena parte da cela unit aria, de -0,05 a 0,05 em x, y e z em coordenadas

fracionarias com passos de 0,8 A, ao inves de realizar a procura tranlacional em metade de

a, b e c, como definida por Hirshfeld, (1968) para a procura translacional do grupo

espacial P21212j. Tal procedimento economiza urn tempo consideravel de CPU, e se

provou eficaz neste caso. Se considerarmos, por exemplo, que e gasto 10 s de CPU para

se varrer 10 % de uma direvao da cela unitaria na procura translacional, ou seja, de -0,05 a

0,05 em coordenadas fracionarias, teremos entao 103 s, para se varrer de -0,05 a 0,05 nas

tres direvoes x, y e Z. Se tivessemos usado a regiao da cela unitaria como definida por

Hirshfeld, (1968) teriamos gasto urn tempo de CPU de (5x10)3, ou 125 X 103, 125 vezes

maior que 0 tempo de CPU gasto limitando-se a -0,05 a 0,05 em cada regiao. 0 mais alto

pica encontrado na procura translacional com a regiao limitada ( de -0,05 a 0,05 em

coordenadas fracionarias), estava em x = -0,036, Y= -0,007 e z = -0,007, em coordenadas

fracionarias. Neste estagio map as de densidade eletronica de Fobs- Fcalc,com as fases do



modelo transladado sem as moleculas de agua foram calculados. Tal mapa foi claro e

mostrou uma densidade eletr6nica nitida para 0 inibidor DFP ligado ao bolso de ligayao de

ATP. 0 proximo passo e 0 refinamento da estrutura, que descreveremos a seguir.

6.3. Refinamento das coordenadas (McRee, 1993, Briinger, 1992, Briinger, 1991).

Os principais passos para 0 refinamento das coordenadas de uma macromolecula

usando 0 programa X-PLOR esta mostrado na figura 6.2, e serao discutidos a seguir.

o primeiro passo, que nao e urn refinamento, e a gerayao das informayoes

moleculares da estrutura que tera suas coordenadas refinadas. Estas informayoes saD

divididas em dois arquivos, urn com a topologia da macromolecula e outro com os

parametros quirnicos. As informayoes sobre a topologia incluem as massas dos atomos, as

ligayoes (conectividade), os angulos de ligayao, os angulos diedricos, os tipos de atomos,

a carga eletrica, as ligayoes de hidrogenio etc ... 0 arquivo de parametros quimicos

armazena as constantes a serem usadas no calculo da funyao energia ( Etota1), que sera

minirnizada durante 0 refinamento. Estes dois arquivos saD gerados a partir das

coordenadas em formato PDB ( Protein Data Bank) do modelo a ser refinado.

A seguir realiza-se 0 refinamento de corpo-rigido que e 0 processo de refinamento

das posiyoes de grupos rigidos de atomos contra as intensidades observadas. 0 modelo a

ser refinado pode ser dividido em urn ou mais grupos rigidos. Para cada grupo e possivel

refinar ate seis para-metros, tres rotayoes e tres translayoes. A funyao minimizada e

definida na equayao 6.7.

o passo seguinte e 0 refinamento posicional que usa como modelo inicial as

coordenadas de saida do refinamento de corpo-rigido. 0 programa X-PLOR usa 0 metodo

do gradiente conjugado de Powell (1977). A funyao energia minimizada no algoritmo e

dada por:

Etotal = WA :LEcristal + wB'LEbond distances + WC'LEbond angles

+ wD:LETorsion angles + wE'LEnon-bonded contacts (6.7)

+ WF 'L E planar groups + WG 'L E chiral volumes



onde os termos ws sac usados para urn esquema de pesos relativo para os diferentes

termos de energia. A energia do termo cristalografico Ecristalvem da diferenya entre os

fatores de estrututa observados (Fobs) e os calculados (Fcalc). Os outros termos

estereoquimicos sac calculados considerando-se a diferenya entre 0 valor real (aquele

obtido da estrutura que esta sendo refinada) e valores ideais, de forma que, quando

atomos se desviam do valor ideal ocorre urn aumento no termo da energia. Os valores

ideais foram tabulados para proteinas e acidos nucleicos por meio do exame da estrutura

de pequenas moleculas de amino-acidos, peptidios, nucleotideos e outros compostos

similares. 0 programa X-PLOR fornece arquivos com a geometria de todos amino-acidos,

alguns nucleotideos e moleculas de agua. As informay6es sobre nucleotideos nao

convencionais, tais como aqueles encontrados nas estruturas de tRNA ( Blackburn & Gait,

1996), nao estao disponiveis no pacote X-PLOR, ao menos ate a versao 3.1. A opyao

para refinamento destas estruturas e 0 programa CORELS ( Sussman, 1985). 0 programa

X-PLOR adiciona urn termo eletrostatico na funyao energia Etotal, para os grupos

carregados presentes na macromolecula. Durante cada ciclo de refinamento 0 programa

X-PLOR calcula dois indices de discordancia, definidos a seguir. 0 Rfactore definido como

onde a somatoria e feita sobre todas as reflex6es H, dentro da faixa de resoluyao definida

no refinamento, Fobse 0 fator de estrutura observado e Fcalc0 fator de estrutura calculado

(equayao 4.7) a partir das coordenadas do modelo que esta sendo refinado. Este indice,

Rfactor,mostra a concordancia entre os fatores de estrutura observados e calculados, e e

mais baixo para as estruturas mais proximas aos dados experimentais. Contudo, diversos

procedimentos de refinamento podem levar 0 Rfactora valores bem baixos (abaixo de 20%).

Entre estes procedimentos podemos citar 0 de aumentar 0 mlmero de moleculas de agua

acima do necessario, que podem de forma artificial diminuir 0 Rfactor.Urn outro indice de

concordancia, bem mais robusto, entre os fatores de estrutura observados e calculados e
chamado de Rfree.Este indice e calculado da mesma forma que 0 Rfactorso que usa somente



parte das reflexoes do conjunto de dados, digamos 10 % das reflexoes sac deixadas fora

do refinamento. Os valores de Rfactore Rfreepodem ser ca1culados para cada cielo de

refinamento de forma que e possivel acompanhar se 0 processo esta convergindo para

bons indices de concordancia. Geralmente Rfreeabaixo de 35% sac indicativos que a

estrutura esta de alguma forma correta, necessitando algum refinamento. Estrutura com

Rfreemuito acima de 35% ap6s varios cielos de refinamento indicam que grande parte da

estrutura esta errada, necessitando grande inspevao, para 0 seu refinamento.

Uma vez que 0 refinamento posicional tenha convergido, 0 passo seguinte e 0

refinamento de simulated annealing ou de dinamica molecular. Se 0 modelo inicial nao

difere muito da estrutura real 0 refinamento posicional normalmente converge para a

soluvao correta, entretanto, se as distancias entre os Momos no modelo e na estrututa real

sac muito grandes 0 refinamento posicional pode ficar aprisionado em urn minimo local.

Para sair do minimo local, usa-se a tecnica de dinamica molecular, que permite a

superavao de barreiras energeticas da funvao Etotal (Brunger, 1991). Na dinamica

molecular 0 comportamento dinamico de urn sistema de particulas, neste caso atomos, e

simulado.

o calculo da dinamica molecular comeva com a atribuivao de ve10cidades aos

atomos da macromolecula, estas velocidades sac derivadas de uma distribuivao de

Maxwell a uma dada temperatura. Num tempo, t = 0 s, os Momos estao em uma

configuravao inicial com energia potencial Etotal.Sobre cad a atomo i na posivao rj exite

uma forva f; agindo que e a derivada da energia potencial, f; = -cEtota1/crj.Da mecftnica

Newtoniana temos, f; = mj d2r/dt2 e a aceleravao d2r/dt2 para 0 atomo i de massa mi pode

ser calculada e entao aplicada. Ap6s urn curto intervalo de tempo ~t, na faixa de

femtosegundos (1 fs = 10-15
S ), 0 processo e repetido com os atomos em novas posivoes.

Se 0 numero de passos for suficiente, entre 103 e 104 passos, urn novo minimo da energia

potencial Etotal sera atingido. Teremos tambem conseguido informavoes sobre 0

comportamento dinamico dos atomos na estrutura, 0 que revela partes flexiveis presentes

na macromolecula. Se a temperatura do sistema e elevada a urn valor mais alto, mais

atomos terao velocidades maiores e uma energia cinetica mais alta e poderao superar

barreiras energeticas.



A ideia basica da dinamica molecular, como urn metodo superior de refinamento, e

elevar a temperatura do sistema alta 0 suficiente, entre 1000 e 4000 K, e entao resfria-Io

lentamente para que a energia se aproxime do minimo. A seguir se processa mais alguns

passos de refinamento posicional.

A coordenadas refinadas sac usadas agora para gerar mapas de densidade

eletronica ( equayao 4.22). No estudo dos complexos CDK2 com inibidores usamos dois

tipos de mapas de densidade eletronica, os mapas Fobs- Fcalc,onde Fobse 0 fator de

estrutura observado e Fcalc0 fator de estrutura calculado, as fases acalc sao aquelas

calculadas a partir do modelo refinado. Este tipo de mapa e particularmente util na

localizayao de partes da estrutura que nao fazem parte do modelo, tais como ligantes e

moleculas de aguas, que nao estao ainda na estrutura do modelo refinado. Foi a partir

deste tipo de mapa que localizamos os inibidores ligados ao sitio de ligayao de ATP na

estrutura de CDK2. A densidade eletronica e calculada usando-se a equayao 4.22 e 0

algoritmo da transformada de Fourier Rapida (Drenth, 1994), 0 fator de estrututa F(hkl)

da equayao 4.22 e substituido pela diferenya, ( I FobsI -I FcalcI )exp(2niacalc). 0 outro tipo

de mapa utilizado e 0 2Fobs- Fcalc,com fases acalc, tal mapa e util na localizayao de

pequenos desvios das cadeias laterais e para a observayao do aspecto geral da estrutura.

Tal visualizayao e feita com a superposiyao das coordenadas do modelo refinado com 0

mapa de densidade eletronica em terminais graficos utilizandos pacotes de programas tais

como FRODO (Jones, 1978) e 0 ( Jones et aI., 1991). Apcs os ajustes feitos no modelo,

novo cicIo de refinamento deve ser realizado, ate que se tenham adicionado todos os

ligantes e todas moleculas de agua ao modelo e 0 Rfreee 0 Rfactortenham convergido.
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Figura 6.2. Diagrama em blocos do processo de refinamento usando 0

programa X-PLOR (Brunger, 1992).

6.3.1. Refinamento da estrutura do complexo CDK2-DFP ( Azevedo et al., 1996).

Apos 0 modelo inicial ter sido encontrado na procura translacional este foi

submetido a 40 cicIos de refinamento de corpo-rigido que fizeram com que 0 Rfactorcaisse

de 33,4 % para 31,2 %, para dados entre 8,0 e 3,0 A, 0 Rfreecaiu de 35,3 % para 33,7 %.

o proximo passo de refinamento foram 120 cicIos de refinamento posicional, onde 0 Rfactor

caiu para 25,6 % e 0 Rfreepara 31,1 %. Usamos estas coordenadas para 0 refinamento de

simulated annealing (Brunger, 1991), com temperatura inicial de 3000 K e passos de 0,5

fs. Para isto usamos 0 supercompudador CRAY do Lawrence Berkeley National

Laboratory, pois tais rotinas de refinamento tomam grande tempo de CPU em

workstations. 0 Rfactorao final do refinamento era de 23,2 % e Rfreede 30,3 %, para dados

de 8,0 a 2,33 A. Mapas de densidade eletr6nica Fobs- Fcalcforarn gerados e mostraram urna

densidade eletr6nica no bolsiio de ligar;;iio de ATP. Construimos urn modele para 0

inibidor usando 0 programa INSIGHT II (os arquivos de topologia e panlmetros quimicos



do modelo do inibidor estao no apendice 2), e ajustamos este modelo a densidade

eletr6nica usando 0 programa FRODO ( Jones, 1978). A figura 6.3. mostra 0 inibidor

ajustado ao mapa, com algumas das cadeias laterais pr6ximas do inibidor. 0 refinamento

continuou com ciclos alternados de refinamento posicional e ajuste das cadeias laterais da

CDK2. As moleculas de agua foram posicionadas em picos do mapa de diferenva de

densidade eletr6nica maiores que 3a(p). 0 modelo final tern urn Rfactorde 20,3 % e urn

Rfree de 28,8 %, com boa estereoquimica (tabela 6.2).

Figura 6.3. Mapa de densidade eletronica para CDK2-DFP. Vista estereosc6pica da
densidade eletr6nica para 0 inibidor Desclcro-flavopiridol no mapa de diferenva de
densidade eletr6nica (Fo-Fc) ap6s refinamento de simulated annealing. Os mapas estao
contornados em 2,5 a(p) e mostrados usando 0 programa 0 (Jones et al., 1991).

Os desvios entre 0 modelo refinado e a geometria ideal para angulos e distancias

de ligavao fcram calculados usando 0 programa X-PLOR ( Brunger, 1992).

Superposivoes entre proteinas baseadas nos carbonos a fcram feitas com 0 programa

LSQKAB do pacote CCP4 ( Collaborative Computational Project No.4). Ligavoes de

hidrogenio e contatos de van der Waals fcram conferidos com 0 programa



CONTACSYM ( Sheriff et al., 1987). 0 limite maximo para ligayoes de hidrogenio e

pontes salinas foi de 3,4 A, e de 4,11 A para os contatos de van der Waals, dependendo

do tipo de Momo, e usando-se os raios de van der Waals padroes. A acessibilidade do

solvente para residuos individuais foi calculada usando-se 0 programa MS ( Connolly,

1983) com urn raio de 1,7 A para a sonda de solvente.

6.3.2. Refinamento da estrutura do complexo CDK2-Roscovitine.

Para 0 estudo estrutural do complexo CDK2-Roscovitine foram conseguidos co-

cristais e cristais por soaking. Como os cristais obtidos por soaking difratavam a mais aha

resoluyao do que os co-cristais utilizamos os primeiros para a coleta de dados de difrayao

de raios X. Os cristais de CDK2-Roscovitine nao apresentavam danos por radiayao tao

forte quanta aquele apresentado pelos cristais de CDK2-DFP, par isso, fez-se a coleta de

dados a 4°C. 0 refinamento de corpo-rigido das coordenadas da CDK2 nativa sem as

moleculas de agua contra os dados do complexo CDK2-roscovitine, fez com que 0 Rfactor

do complexo caisse de 48 % para 26 % e 0 Rfreefosse de 35 % para 31 % com dados de

8,0 a 3,0 A. 0 refinamento do modelo prosseguiu com refinamento posicional e

refinamento par simulated annealing, fazendo com que 0 Rfactorcaisse de 26 % para 21 %

eo Rfreede 31 % para 29 %. Neste estagio mapas de diferenya de densidade eletronica Fobs

- Fcalcforam calculados. Estes mapas mostraram uma densidade clara para 0 roscovitine

ligado ao bolsao de ligayao de ATP do estrutura de CDK2 (figura 6.4). 0 refinamento

seguiu com ciclos ahernados de ajuste da estrutura ao mapa 2Fobs- Fcalcusando OS

programas 0 (Jones et aI., 1991) e FRODO ( Jones, 1978). 0 modelo do inibidor

roscovitine foi construido usando-se 0 programa INSIGHT II (os arquivos de topologia e

parametros quirnicos do modelo do inibidor estao no apendice 3), e ajustado no mapa de

densidade eletronica. As moleculas de agua faram posicionadas em picos do mapa de

diferenya de densidade eletronica maiores que 3cr(p). 0 modelo final tern urn Rfactorde

18% e urn Rfreede 27 % com boa estereoquimica.



Tabela 6.2. Estatistica de refinamento das estruturas de CDK2 em complexo com DFP

(Dec1oro-FlavoPiridol) e Roscovitine.

Complexo CDK2-DFP CDK2-Roscovitine

Resoluyllo (A) 8,00-2,33 8,00-2,40

Reactor(%) 20,3 18

Rrr..(%) 28,8 27

Val ores de B' (A2
)

Cadeia principal 31,0 20,6

Cadeias laterais 33,7 24,3

lnibidor 34,4 37,1

Aguas 37,0 31,2

Desvios medios observados em relayao a
geometria ideal.

Distancias de ligayao (A) 0,012 0,011

Angulos de ligayao n 1,7 1,5

Numero de moleculas de agua 84 82

* Valores de B sac os valores medios do fator de vibrayao termica B (Stout & Jensen,

1989 p. 189) para Momos diferentes de hidrogenio.

~82F 89K
~ ~"F

89K
~

Figura 6.4. Mapa de densidade eletronica para CDK2-Roscovitine. Vista
estereosc6pica da densidade eletr6nica para 0 inibidor Roscovitine no mapa de diferenya de
densidade eletr6nica (Fo -Fe) ap6s refinamento de simulated annealing. Os mapas estao
contomados em 2,5 cr(p) e mostrados com 0 (Jones et al., 1991).



6.4. Conforma~ao geral da proteina e mecanismo de ativa~ao.

A estrutura da CDK2 dos dois complexos binarios estudados nesta tese e quase

identica as estruturas das CDK2s encontradas nas CDK2 nativa e CDK2-ATP (De Bondt

et al., 1993), CDK2-Cielina A ( Jeffiey et al., 1995) e CDK2-Cielina A- p27 ( Russo et

al., 1996). Como observada em varias estruturas de CDK2 a densidade eletr6nica e fraca

em duas regioes, entre os residuos 36-47 e os residuos 150-164. Estas regioes sao de alta

flexibilidade estrutural e foram omitidas do refinamento das coordenadas do complexos

CDK2-DFP (Azevedo et al., 1996) e CDK2-Roscovitine.

A estrutura da CDK2 consiste de dois dominios ( diagrama topol6gico na figura

6.5). 0 menor, 0 N-terminal, consiste de uma folha de cinco fitas-~ antiparalelas (~1-~5) e

uma unica helice-a (a1). 0 dominio maior, 0 C-terminal, contem urn pseudo feixe de

quatro helices (a2, 3, 4, 6), algumas fitas-~ pequenas (~6-~8), e duas helices-a adicionais

(a5,7). 0 bolsao de ligayao de ATP na estrutura da CDK2 (figuras 6.6a, b) fica entre os

dois dominios. 0 nueleo da estrutura da CDK2 ( a folha-~ e 0 feixe de helices ) e bem

similar aquela da subunidade catalitica da PKA ( Knighton et al., 1991, Zheng et al.,

1993), embora estas duas quinases possuam pouca identidade na sequencia de amino

acidos ( por volta de 24 % identicas). Quando as duas quinases sao superpostas,

aproximadamente 44 % dos Momos Ca na CDK2 estao a menos de 1,5 A das suas

posiyoes na PKA. Os atomos Ca de nove residuos invariantes encontados em todas as

quinases ( Hanks & Quinnm 1991) possuem posiyoes em geral bem similares nas

estruturas da CDK2 e PKA, isto corrobora que os nueleos cataliticos de todas quinases de

eucariontes compartilham de consideravel similaridade estrutural.

A comparayao das estruturas da CDK2 em complexo com ATP (figura 6.6a) com

aquela do complexo ternario CDK2-Cielina A e ATP (figura 6.8) ( Kim et al., 1996)

mostra que ha cinco diferenyas conformacionais significantes para a ativayao do complexo

CDK2-Cielina A (figuras 6.7a, b): (1) os dois dominios da CDK2 estao mais abertos no

complexo ternario CDK2-Cielina A- ATP, 0 que leva 0 layo-P (P-Ioop) para pr6ximo do

N-terminal; (2) A conformayao do trifosfato da molecula de ATP e os residuos que 0

cercam sao diferentes; (3) uma helice-a curta (aL12) da CDK2 se torna fita-~ quando

ocorre a ligayao da Ciclina A; (4) 0 layo-T (T-Ioop) que contem 0 residuo Thr160, que e

SE:1VU;O 01: Bl;'lLlOTFCA P-
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fosforilado para que a CDK2 se tome ativa, se reorienta completamente na estrutura do

complexo temario e (5) 0 motivo "PSTAIRE" da CDK2, tambem chamado de helice de

liga9ao de ciclina, muda sua localiza9ao e orienta9ao no complexo temario. Estas

diferen9as estao mostradas esquematicamente nas figuras 6.7a, b. Em resumo, podemos

destacar que a liga9ao da Ciclina A a CDK2 provoca mudan9as conformacionais na helice

PST AIRE da CDK2, que realinha os residuos do sitio ativo, junto com 0 movimento do

la90-T da CDK2, que remove 0 bloqueio do bolsao de liga9ao de ATP. As intera90es do

la90-T da CDK2 com a Ciclina A tambem expoe a Thr160, 0 que faz a Thr160 urn

substrato mais acessivel para a fosfolila9ao realizada pela CAK.

Nao ha grandes diferen9as entre as orienta90es dos dominios dos complexos de

CDK2 com os inibidores ( DFP e Roscovitine) e CDK2-ATP. Os inibidores se ligam na

regiao entre os dois dominios, onde tambem se liga a molecula de ATP (figuras 6.9.a, b).

Elemento s de e strutura
se cundfuia :

Fita-{3

Elemento de [
liga~ao (coil)



Figura 6.6. Estrutura da CDK2-ATP. a)Estrutura secundaria da CDK2 complexada
com ATP. A mol6cula de ATP se liga entre os dois dominios da CDK2. As fitas-~ sac
mostradas em azul-claro, as h6lices-a em rosa e 0 restante em amarelo.



Figura 6.6. (Continua~ao) b) Superficie de acessibilidade ao solvente da CDK2 as areas
em azul indicam concentrayao de carga positiva, as areas vermelhas indicam concetrayao
de carga negativa e as areas brancas sac neutras. 0 fosfato-y da molecula de ATP se liga
numa regiao de cargas positivas. A orientayao da molecula de CDK2 nesta figura e similar
aquela da 6.6a. Este desenho foi gerado com 0 programa GRASP (Nicholls, Sharp &
Honig, 1991).
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Figura 6.7. Mudan~as na estrutura do complexo CDK2-Ciclina A. Desenho
esquematico das cinco regi5es que possuem diferen~as conformacionais entre as estruturas
(a) do complexo binario CDK2-ATP e (b) do complexo ternario CDK2-ATP-Cic1ina A.



Figura 6.8. Diagrama esquemMico do complexo CDK2-Cidina A. A Ciclina A esta
em verde e a CDK2 em azul.

6.5. Conforma~ao do inibidor DFP e do bolsao de liga~ao (Azevedo et al., 1996).

A densidade eletr6nica para a maioria do atomos do inibidor DFP e clara e forte

(figura 6.4 ) 0 DFP se liga no bolsao de ligayao de ATP da CDK2, com 0 ane1benzopiran

do DFP ocupando aproximadamente a mesma regiao do ane1 de adenina da molecula de

ATP na estrutura do complexo CDK2-ATP (figura 6.10a). Os dois sistemas de aneis se

superpoem no mesmo plano, mas 0 ane1 benzopiran no DFP esta rotacionado

aproximadamente 60° com relayao a adenina da molecula de ATP (figura 6.10b). Nesta

orientayao, os oxigenios 05 e 04 da molecula de DFP estao pr6ximos as posiyoes do

amino grupo N6 e do Momo Nl na adenina, respectivamente. No complexo CDK2-DFP 0

anel fenil da molecula de DFP esta apontando para fora do bolsao de ligayao de ATP e

ocupa uma regiao nao ocupada por nenhuma das partes da molecula de ATP na estrutura

CDK2-ATP. 0 anel piperidinil do DFP ocupa 0 bolsao do fosfato-a e Ihe foi atribuida a



conformavao em cadeira, contudo, a conformavao de bote nao pode ser completamente

descartada.

Figura 6.9.a) Diagrama esquematico da CDK2 com 0 inibidor Desdoro-flavopiridol

(DFP).





Figura 6.10. a) Superposivao dos bolsoes de ligavao dos complexos CDK2-ATP (verde)

e CDK2-DFP (azul), b) as moleculas de ATP (cinza) e DFP (preto) ap6s a superposivao

dos carbonos-a da CDK2 dos dois complexos (CDK2-ATP e CDK2-DFP).



Na estrutura do complexo CDK2-ATP ( De Bondt et aI., 1993), as interayoes da

CDK2 com a molecula de ATP sac caracterizadas predominantemente por interayoes

hidrof6bicas e de van der Waals entre a proteina e a base adenina, e interayoes ionicas,

ligayoes de hidrogenio e interayoes de van der Waals com a ribose e 0 trifostato da

molecula de ATP ( figura 6. 11a). No total ha 26, 15 e 38 contatos entre CDK2 e a base

adenina, ribose e fosfatos, respectivamente. 0 anel de adenina esta envolvido por urn

bolsao hidrof6bico formado pelo residuos HelO, Ala31, Va164, Phe80, Phe82 e Leu134

(figura 6. 11a) e forma duas ligayoes de hidrogenio entre 0 nitrogenio N6 da adenina e 0

oxigenio do carbonil do Glu81, e entre 0 nitrogenio Nl eo nitrogenio da cadeia principal

da Leu83. As mesmas ligayoes de hidrogenio sac mantidas na estrutura da quinase

dependente de AMP ciclica (PKA) ( Zheng et a/., 1993; Bossemeyer et a/., 1993), e a

ligayao ao atomo N6 mostrou-se importante para a afinidade de ligayao do ATP it quinase

PKA (Hoppe et aI., 1978).

Na estrutura do complexo CDK2-DFP, a molecula do inibidor e bem hidrof6bica,

consequentemente a interayao com CDK2 e caracterizada principalmente por interayoes

hidrof6bicas e de van der Waals, com os mesmos residuos hidrof6bicos da enzima que

formam 0 bolsao para a base adenina na estrutura do complexo CDK2-ATP. Entretanto,

ha mais contatos entre a enzima e 0 anel benzopiran do DFP (34 contatos) que entre a

enzima e a adenina da molecula de ATP ( 26 contatos) (figuras 6.11 a e b). N6s

observamos 5 ligayoes de hidrogenio entre 0 DFP e a enzima, envolvendo os residuos

Lys33, Glu81, Leu83 e Asp145 e estes residuos tambem formam ligayoes de hidrogenio

no complexo CDK2-ATP. Ha ainda 7 contatos de van der Waals com 0 anel piperidinil e

10 contatos com 0 anel fenil, 0 que eleva 0 numero total de contatos entre a molecula de

DFP e a enzima para 56. Muitos destes contatos entre DFP e CDK2 sac feitos por

somente tres residuos, HelO, Leu83 e Leu134, que formam urn total de 24 contatos com a

molecula de DFP ( figura 6.11b), 0 que correponde a 43 % dos contatos observados.
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Figura 6.11.
Diagrama esquernatico mostrando
as interayOes de CDK2 com ATP
(a) e DFP (b). Os contatos com as
cadeias laterais da proteina slio
indicados por linhas conectando a
respectiva caixa do residuo
enquanto interayOes com atomos
da cadeia principal slio mostrados
como linhas ligadas ao atomo
especifico da cadeia principal.
Contatos de van der Waals slio
indicados por linhas pontilhadas, e
ligayOes de hidrogenio por linhas
tracejadas. Para 0 inibidor todos
os contatos slio mostrados,
enquanto para a molecula de ATP
os contatos de van der Waals com
os fosfatos foram omitidos para
maior c1areza da figura. As
diatfulcia indicadas estao em A.



6.6. Conforma~ao do inibidor Roscovitine no bolsao de liga~ao.

A densidade eletr6nica para todos os atomos do inibidor Roscovitine e clara e

forte (figura 6.4). A molecula de Roscovitine se liga ao bolsao de ligayao de ATP, com 0

anel de adenina do Roscovitine ocupando aproximadamente a mesma regiao ocupada pelo

anel de adenina da molecula de ATP. Os dois sistemas de aneis se superpoem

aproximadamente no mesmo plano. Entretanto, 0 anel de adenina no complexo CDK2-

Roscovitine tern uma conformayao diferente daquela da molecula de ATP com relayao a
proteina (figura 6.12). Nesta orientayao, 0 atomo N7 da molecula de Roscovitine esta

proxima a posiyao do atomos Nl da adenina do ATP. 0 anel fenil da molecula de

roscovitine aponta para fora do bolsao de ligayao e ocupa uma regiao nao ocupada pela

molecula de ATP na estrutura de CDK2-ATP. Todas as interayoes at6micas entre CDK2

e roscovitine estao mostrada na figura 6.13, conforme gerado peto programa LIGPLOT (

Wallace et al., 1995). Sao observadas tres ligayoes de hidrogenio, sendo duas com a

cadeia lateral do residuo Leu83, no total temos 53 contatos entre 0 inibidor e a enzima.

6.7. Complementaridade geomHrica.

A especificidade e a afinidade entre uma proteina e 0 seu ligante depende de

ligayoes de hidrogenio direcionais e interayoes i6nicas, e tambem de complementaridade

de formas das superficies de acessibilidade ao solvente do ligante e da proteina ( Janin &

Chothia, 1990, Wilson & Stanfield, 1993). A complementaridade de forma e melhor

descrita como superficies de acessibilidade ao solvente que se contatam na estrutura

proteina-ligante. Se a complementaridade e boa, 0 tamanho das superficies de

acessibilidade da proteina e do seu ligante devem ser pr6ximas. No complexo CDK2-ATP

a superficie de acessibilidade da molecula de ATP (352 A2
) e da CDK2 (435 A2

) mostram

urn born ajuste. A molecula de ATP esta quase totalmente inacessivel ao solvente (figura

6.6.b) e a sua superficie de acessibilidade e de 80% da superficie de acessibilidade da

CDK2. Os valores correpondentes para 0 complexo CDK2-DFP sac 301 A2 e 399 A2
,

para 0 DFP e CDK2, respectivamente. A superficie de acessibilidade do DFP e 75 % da

superficie de acessibilidade da CDK2. Para 0 complexo CDK2-Roscovitine, temos que a

superficie de acessibilidade do roscovitine e de 326 A2 e a superficie de acessibilidade da



CDK2 correspondente e de 419 A2
, ou seja, a superflcie de acessibilidade do inibidor

Roscovitine e de 78 % a superflcie de acessibilidade da CDK2 presente no complexo
CDK2-Roscovitine (figura 6.14).

Figura 6.12. Superposiyao do bolso de ligayao de ATP das estruturas dos complexos

CDK2-ATP (verde) e CDK2-Roscovitine (azul).
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Figura 6.13. Contatos entre a molecula de Roscovitine e a enzima presentes no complexo

CDK2- Roscovitine.



Figura 6.14. Visao estereogrMica da superficie de acessibilidade ao solvente do

complexo CDK2-Roscovitine. A superficie de acessibilidade ao solvente para 0

Roscovitine esta desenhada em verde e para enzima em rosa. Para maior clareza da figura,

so uma pequena faixa dos residuos de CDK2 que contatam a moIecula de Roscovitine sac

mostrados. Na figura podemos ver a boa complementaridade entre as duas superficies, a

do ligante e a da enzima. Vemos tambem que 0 anel fenil da molecula de Roscovitine esta

so parcialmente inserido na enzima. 0 desenho foi feito com 0 programa INSIGHT II.



CAPITULO 7

CONCLUsAo.

7.1. Introdu~ao.

A resoluyao da estrutura dos complexos bimmos da CDK2 humana com dois

inibidores, 0 Desc1oro-flavopiridol (DFP) e 0 Roscivitine, forneceram informayoes para 0

entendimento a mvel at6mico do processo de inibiyao de CDK2 por estes dois inibidores e

forneceram as bases para desenho de drogas mais especificas. A informayao estrutural

para estes dois complexos foi tambem importante para a comparayao com outras

estruturas de CDK2 com outros ligantes, que revelaram diversos aspectos comuns entre

os diferentes ligantes. Ate 0 momenta foram determinadas as estruturas de CDK2 humana

com cinco ligantes diferentes, incluindo-se os dois estudados nesta tese. Os outros tres

sao, ATP ( De Bondt et aI., 1993) e Olomoucime e Isopenteniladenina (Schulze-Gahmen

et al., 1995) e mais recentemente a estrutura da CDK2-Ciclina A foi determinada com 0

inibidor de CDKs, p27, ligado ao complexo ( Russo et al., 1996) Temos ainda que, a

metodologia nao-convencional para a determinayao da estrutura do complexo CDK2-

DFP, fica como modelo de procedimento para coleta de dados e determinayao de

estrutura a ser usado para problemas similares no estudo de outros complexos enzima-

ligante.

7.2. Intera~ao CDK2 e DFP.

Urn dos aspectos mais interessantes da estrutura do complexo bimmo CDK2-DFP

e a posiyao ocupada pelo anel fenil da molecula de DFP, que esta apontando para fora do

bolsao de ligayao de ATP (figuras 7.1. a e b). Esta regiao nao e ocupada par nenhuma das

partes da molecula de ATP na estrutura do complexo CDK2-ATP. 0 anel fenil contribui

com dez contatos de van der Waals com a enzima. Os principais residuos de contato sac

Leu83, His84 e Asp86. A posiyao do anel fenil da molecula de DFP e tambem responsavel

pela novo posicionamento da cadeia lateral do residuo Lys89, que e afastado do bolsao de

liga~ao de ATP na estrutura do complexo CDK2-DFP.



A molecula de Flavopiridol (figura 5.1), que esta correntemente em fase I de testes

clinicos no National Cancer Institute, USA, possue urn clorofenil no lugar do fenil da

molecula de DFP. Esta modificac;ao aumenta a inibic;ao da CDK2 por urn fator de 6

(Losiewicz et al., 1995). Este aumento e provavelmente devido aos novos contatos com

os residuos Leu 10, Phe82 e Leu83 que a inserc;ao de urn atomo de cloro traz, que elevam

o numero total de contatos entre inibidor e enzima para 61. A observac;ao que quando 0

grupo fenil da molecula de DFP e substituido por grupos menores, como etil ( inibidor

L857991, figura 5.1) e propil ( inibidor L858037, figura 5.1), 0 poder de inibic;ao cai por

urn fator de 6 ( Losiewicz et al., 1995), pode tambem ser entendido a partir da estrutura

do complexo CDK2-DFP, visto que, tais grupos menores possuem urn numero menor de

contatos com a enzima, do que aquele observado com inibidores que possuem 0 anel fenil

ou clorofenil, DFP e Flavopiridol, respectivamente.

A atividade das quinases CDC2 e CDK2 sac inibidas potentemente pelo inibidor

flavopiridol ( ICso = 0,40 IlM), onde ICso e a quantidade de inibidor que deve ser

adicionada it enzima para que sua atividade enzimatica caia 50 %, no caso das quinases

CDK2 e CDC2 os ensaios de atividade sac realizados contra Histona HI (Meijer et al.,

1991; Veseley et al., 1994). Em contraste, 0 inibider Flavopiridol nao inibe de forma tao

potente outras quinases, tal como PKA ( ICso = 145 IlM) ( Losiewicz et at., 1994). Isto

pode ser entendido por meio da comparac;ao dos residuos que fazem contato com a

molecula de DFP na estrutura do complexo CDK2-DFP com residuos equivalentes nas

outras quinases. As maiores diferenc;as entre CDK2, CDC2 e PKA ocorrem nos residuos

que fazem contato com 0 anel fenil do inibidor DFP ( HelO, Leu83, His84, Asp86 e

Lys89). Na CDC2, que e inibida potentemente per Flavopiridol, estes residuos sac quase

que totalmente conservados como ( HelO, Leu83, Ser84, Asp86 e Lys89). Em contraste,

na PKA, que nao e potentemente inibida, nenhum residuo e conservado. Nos usamos 0

esquema de numerac;ao das sequencias de amino-acidos mostrados na referencia De

Bondt, H. et al., 1993 para as sequencias de CDK2 e CDC2, e a numerac;ao adotada para

a sequencia de PKA foi tirada da referencia Serota & Radzio-Andzelm, 1994.



7.3. Intera<:ao CDK2 e Roscovitine.

A orientayao do anel de purina da moh~cula de Roscovitine e similar a orientayao

do ane1 de purina do inibidor Olomoucine do complexo CDK2-010moucine ( Schulze-

Gahmen et al., 1995). Esta orientayao e completamente diferente da orientayao do anel de

purina da molecula de ATP no complexo CDK2-ATP (De Bondt, H. et al., 1993).

o ane1 fenil da molecula de Roscovitine, como observado para 0 anel fenil da

molecula de DFP, ocupa uma regiao nao ocupada por nenhuma parte da moleculade ATP

no complexo CDK2-ATP, este ane1 fenil da molecula de Roscovitine esta apontando para

fora do bolsao de ligayao de ATP e faz vinte contatos com a enzima, sendo que os

principais residuos de contato sao os HelD, Phe82 e His84, como observado na estrutura

do complexo CDK2-010moucine ( Schulze-Gahmen, U. et al., 1995).

7.4. Compara~oes entre os cinco ligantes de CDK2.

Comparando-se as superficies de acessibilidade ao solvente como calculada com 0

programa MS ( Connolly, 1983) para os cinco ligantes de CDK2 dos quais se possue

informayao estrutural ( figura 7.3), vemos que, os inibidores de CDK2 mais potentes,

Roscovitine, DFP e Olomoucine, possuem uma alta complementaridade entre suas

superficies de acessibilidade ao solvente, e uma baixa complementaridade para 0 inibidor

menos potente ( IPA) ( tabela 7.1). Temos tambem que a comparayao do mlmero de

contatos tambem concord a com 0 ICso, ou seja, inibidores potentes ( baixos ICso)

possuem maior numero de contatos com a enzima, enquanto 0 menos especifico IPA

(mais alto ICso) , possue urn numero menor de contatos com a enzima (tabela 7.1).



Tabela 7.1. Superficies de acessibilidade ao solvente para os cinco inibidores dos quais se

possuem informayao estrutural.

Ligante da CDK2 Area de Area de Complementaridade Numero de contatos IC,o (j.lM).

acessibilidade ao acessibilidade ao (%). entre CDK2 e 0

solvellte na CDK2 solvente no inibidor ligante

(N). (A\
ATP 435 352 81 79

Roscovitine 419 326 78 55 0,4

DFP 399 301 75 56 1,7

Olomoucine 360 261 73 57 7,0

Isopenteniladenina 290 203 70 36 50

(IPA)

Urn fator comum de destaque entre todos os CinCOligantes e que uma ligayao de

hidrogenio, envolvendo 0 amino grupo do residuo Leu83, esta presente nas estruturas de

todos os complexos binarios de CDK2 com ligantes, e mais ainda, tal ligayao de

hidrogenio e tambem observada no complexo de CDK2-Ciclina A com a proteina

inibidora p27, tal informayao deveria ser considerada quando se desenhar novos inibidores

de CDK2, ou seja, a manuntenyao de estruturas de inibidores de CDK2 que conservem a

ligayao de hidrogenio com 0 amino grupo da Leu83 da CDK2.



Figura 7.1. Superficie de acessibilidade ao solvente para CDK2-DFP. a) Superficie de
acessibilidade ao solvente desenhada corn 0 program a GRASP ( Nicholls et al., 1991), b)
aurnento da regiao do bolsao de ligas:ao de ATP, rnostrando 0 ane! fenil da rnolecula de
DFP apontando para fora do bolsao.



Figura 7.2. Superficie de acessibilidade ao solvente para CDK2-Roscovitine. a).
Superficie de acessibilidade ao solvente desenhada com 0 programa GRASP ( Nicholls et
aI., 1991), b) aumento da reg~ao do bolsao de ligac;ao de ATP, mostrando 0 anel fenil da
molecula de Roscovitine apontando para fora do bolsao.



-CH~,

Figura 7.3. F6rmula molecular dos cinco ligantes para os quais se possue informa9ao

estrutural ate 0 momento.



7.5. Considera~oes finais.
As estruturas dos complexos entre CDK2 com quatro inibidores nos possibilita

explicar a especificidade e potencia destes inibidores e sugerir desenho de drogas baseados

na estrutura que podem aumentar as chances de se descobrir inibidores melhores e mais

especificos para CDK2 e outras CDKs. Muitas liyoes importantes podem ser tiradas deste

estudo (Kim et al., 1996):

(a) 0 bolsao de ligayao de ATP da CDK2 tern a capacidade surpreendente de se ligar a

uma variedade de aneis aromaticos com uma variayao na posiyao, de certa forma nao

previsivel, da cadeia lateral de alguns residuos do bolsao de ligayao.

(b) 0 conhecimento da orientayao do anel de purina da molecula de ATP no bolsao de

ligayao na estrutura da CDK2-ATP (De Bondt et at., 1993) nao nos permitiu preyer

como 0 anel de purina da molecula de Roscovitine, Olomoucine e IPA se ligariam it

CDK2. A determinayao experimental dos complexos de Roscovitine, Olomoucine e

IPA nos faz compreender que qualquer desenho racional de drogas ( rational drug

design ) baseado na posiyao do anel de purina da molecula de ATP nos levaria a

desconsiderar Roscovitine, Olomoucine e IPA como potencias inibidores de CDK2.

(c) A especificidade de cada inibidor por CDK2 vem da interayao entre grupos

substituintes, tais como 0 anel fenil da molecula de Roscovitine, com a superficie

periferica do bolsao de ligayao de ATP. Esta observayao vem contra 0 conceito

normalmente aceito que uma base comum como a purina nao pode ser uma boa base

para desenho de inibidores pois ha muitas proteinas na celula que se ligam aos

derivados de purina. Nossos resultados com a estrutura de Roscovitine, mostram

claramente que a especificidade pode ser criada por meio de modificayoes adequadas

de uma base molecular comum, como a purina, ou seja, a inser~ao de grupos

substituintes adequados a uma base comum aumenta a especificidade do

inibidor pela proteina alvo.

(d) 0 conhecimento das estruturas de CDK2 complexada com quatro inibidores sugere

duas bases moleculares, 0 anel purina e 0 anel benzopirol da molecula de DFP, que



podem ser usadas para desenho de drogas baseado na estrutura e desenho de uma

biblioteca combinat6ria.

o estudo de estrutural de complexos de CDK2 com inibidores reserva ainda vanos

desafios. As informa90es das estruturas acumuladas ate 0 momenta se resumem a duas

familias de inibidores, derivados de purina e derivados de flavonas. Entretanto nenhuma

informa9ao estrutural esta disponivel sobre outras farnilias de inibidores, tais como,

derivados de staurosporina, que inibem CDKs na faixa de ICso - nM (Tamaoki et aI.,

1986). Temos como projeto futuro continuar 0 estudo estrutural destes complexos no

Brasil, mais especificamente no IBILCEIUNESP de Sao Jose do Rio Preto, visto que, a

maioria dos inibidores de CDK se encontram disponiveis no mercado e urn equipamento

de raios X Rigaku R-AXIS IV estara funcionando em breve nesse laborat6rio.
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APENDlCEl

CONDICOES DE CRISTALIZACAO DO METODO DA MATRIZ ESPARSA

IFSC·USp



----- --- --

)SALI taUttt;H rOh\.c'r" nl"
1. 0.05 M Calcium Chloride 0.1 M Acetate 30%MPD
2. 0.4 M Na, K Tartrate
3. 0.4 M Amm. Phosphate
4. 0.1 M Tris 2.0 M Amm. Sulfate
5. 0.2 M Sodium pitrate 0.1 M Hepes 40%MPD
6. 0.2 M Mg Chloride 0.1 M Tris 30%PEG4K
7. 0.1 M Cacodylate 1.5 M Sodium Acetate
8. 0.2 M Sodium Citrate 0.1 M Cacodylate 30 % Isopropanol
9. 0.2 M Amm. Acetate 0.1 M Citrate 30%PEG4K
10. 0.2 M Amm. Acetate 0.1 M Acetate 30% PEG 4 K
11. 0.1 M Citrate 1.0 M Amm. Phosphate
12. 0.2 M Mg Chloride 0.1 M Hepes 30 % Isopropanol
13. 0.2 M Sodium Citrate 0.1 M Tris 30% PEG 400
14. 0.2 M Calcium Chloride 0.1 M Hepes 28% PEG 400
15. 0.2 M Amm. Sulfate 0.1 M Cacodylate 30%PEG8 K
16. 0.1 M Hepes 1.5 M Lithium Sulfate
17. 0.2 M Lithium Sulfate 0.1 M Tris 30% PEG 4 K
18. 0.2 M Mg Acetate 0.1 M Cacodylate 25% Peg 8 K
19. 0.2 M Amm. Acetate 0.1 M Tris 30 % Isopropanol
20. 0.2 M Amm. Sulfate 0.1 M Acetate 25% Peg 4 K
21. 0.2 M Mg Acetate 0.1 M Cacodylate 30%MPD
22. 0.2 M Sodium Acetate 0.1 M Tris 30% PEG 4 K
23. 0.2 M Mg Chloride 0.1 M Hepes 30% PEG 400
24. 0.2 M Calcium Chloride 0.1 M Acetate 20 % Isopropanol
25. 0.1 M Cadmium Sulfate 0.1 M Hepes 1.0 M Sodium Acetate
26. 0.2 M Amm. Acetate 0.1 M Citric 30%MPD
27. 0.2 M Sodium Citrate 0.1 M Hepes 20 % Isopropanol
28. 0.2 M Sodium Acetate 0.1 M Cacodylate 30%PEG8K ~
29. 0.1 M Hepes 0.8 M Na, K Tartrate
30. 0.2 M Ammonium Sulfate 30%PEG8K
31. 0.2 M Ammonium Sulfate 30% PEG 4 K
32. 2.0 M Amm. Sulfate
33. 4.0 M Sodium Formate
34. 0.1 M Acetate 2.0 M Sodium Formate
35. 0.1 M Hepes 1.6 M Na, K, Phosphate
36. 0.1 M Tris 8% PEG8K
37. 0.1 M Acetate 8% PEG4K
38 0.1 M Hepes 1.4 M Na Citrate
39. 0.1 M Hepes 2 % PEG 400, 2.0 M A.S.
40. 0.1 M Citrate 20%lsopropanol 20%PEG4K
41. 0.1 M Tris 1O%lsopropanol 20%PEG4K
42. 0.05 M Potas. Phosphate 20% PEG 8 K
43. 30 % PEG 1500
44. 0.2 M Mg Formate
45. 0.2 M Zn Acetate 0.1 M Cacodylate 18% PEG 8 K
46. 0.2 M Ca Acetate 0.1 M Tris 18 % PEG 8 K
47. 0.1 M Acetate 2.0 MAmm.Sulfate5%lsopropanol
48. 0.8 M Lithium Sulfate 2% PEG 8K
49. 1.0 M Lithium Sulfate 10 % PEG 8 K
50. 1.0 M Imidazol
51. 0.1 M Hepes 70%MPD
52. 0.1 M Cd Chloride 0.1 M Acetate 30% PEG 400
53. 0.02 M Cd Chloride 0.1 M Hepes 30% PEG4 K



54.
55.
56.
57.
58.

0.1 M Hepes
0.1 M Tris
0.1 M Glycine

70% saturated NaCI
1.5 M Ammon. Sulfate
5 % PEG 20,000
10% PEG 1K+ 10 % II:-
1.5 M NaCI



APENDlCE2

ARQUIVOS DE TOPOLOGIA USADOS NO REFINAMENTO DO DFP



Remarks benze.par
Remarks Created by XPL02D V. 950116/1.2.2 at Thu Dec 1415:48:171995 fer user azevede
Remarks Auto-generated by XPL02D from file benzephe.pdb
Remarks Parameters fer residue type L76

{ edit if necessary }
BOND OX1 CX2 1000.0 1.3601 Nebs = 1
BOND OX1 CX4 1000.0 1.360 I Nebs = 1
BOND CX2 CX3 1000.0 1.395! Nebs = 1
BOND CX2 CX16 1000.0 1.5401 Nebs = 1
BOND CX3 CX4 1000.0 1.395! Nebs = 1
BOND CX4 CX6 1000.0 1.395! Nebs = 2
BOND CX4 OX8 1000.0 1.245! Nebs = 1
BOND CX5 CX9 1000.0 1.395! Nebs = 2
BOND CX5 CX6 1000.0 1.395! Nebs = 1
BOND CX5 OX7 1000.0 1.428! Nebs = 1
BOND CX5 CX10 1000.0 1.395! Nebs = 1
BOND CX5 OX17 1000.0 1.427! Nebs = 1
BOND CX10 CX4 1000.0 1.395! Nebs = 1
BONDCX16CX11 1000.0 1.395 ! Nebs = 1
BOND CX16 CX15 1000.0 1.395! Nebs = 1
BOND CX11 CX12 1000.0 1.395! Nebs = 1
BOND CX12 CX13 1000.0 1.3951 Nebs = 1
BOND CX13 CX14 1000.0 1.3951 Nebs = 1
BOND CX14 CX15 1000.0 1.395! Nebs = 1
{ piperidinyl's bend length}
BOND CY1 CY6 1000.0 1.540! Nebs = 1
BOND CY1 CY8 1000.0 1.540! Nebs = 1
BOND CY6 CY2 1000.0 1.540 Nebs = 1
BOND CY2 CY7 1000.0 1.540 Nebs = 1
BOND CY2 OY4 1000.0 1.470 Nebs = 1
BOND CY7 NY3 1000.0 1.470 Nebs = 1
BOND NY3 CY8 1000.0 1.470 Nebs = 1
BOND NY3 CY5 1000.0 1.470 Nebs = 1
{ bend length connecting piperidiny te the rest ef melecule }
BOND CY6 CX10 5000.0 1.540! Nebs = 1

{ edit if necessary }
ANGLe CX2 OX1 CX4 500.0 120.00! Nebs = 1
ANGLe OX1 CX2 CX3 500.0 120.00! Nebs = 1
ANGLe OX1 CX2 CX16 500.0 120.00! Nebs = 1
ANGLe CX3 CX2 CX16 500.0 120.00! Nebs = 1
ANGLe CX2 CX3 CX4 500.0 120.00! Nebs = 1
ANGLe CX3 CX4 CX6 500.0 120.00! Nebs = 1
ANGLe CX3 CX4 oxe 500.0 120.00! Nebs = 1
ANGLe CX6 CX4 oxe 500.0 120.00! Nebs = 1
ANGLe CX9 CX5 CX6 500.0 120.00! Nebs = 1
ANGLe CX9 CX5 OX7 500.0 120.00! Nebs = 1
ANGLe CX6 CX5 OX7 500.0 120.00! Nebs = 1
ANGLe CX5 CX9 CX5 500.0 120.00! Nebs = 1
ANGLe CX9 CX5 ex 10 500.a 120.00! Nebs = 1
ANGLe CX9 eX5 OX17 500.0 120.00! Nebs = 1



ANGLe CX10 CX5 OX17 500.0 120.00 I Nabs = 1
ANGLe CX5 CX10 CX4 500.0 120.00! Nabs = 1
ANGLe OX1 CX4 CX10 500.0 120.00! Nabs = 1
ANGLe OX1 CX4 CX6 500.0 120.00! Nabs = 1
ANGLe CX10 CX4 CX6 500.0 120.00 I Nabs = 1
ANGLe CX4 CX6 CX5 500.0 120.00! Nabs = 2
ANGLe CX4 CX6 CX4 500.0 120.00! Nabs = 1
ANGLe CX2 CX16 CX11 500.0 120.00! Nabs = 1
ANGLe CX2 CX16 CX15 500.0 120.00 I Nabs = 1
ANGLe CX11 CX16 CX15 500.0 120.00! Nabs = 1
ANGLe CX16 CX11 CX12 500.0 120.00 I Nabs = 1
ANGLe CX11 CX12 CX13 500.0 120.00! Nabs = 1
ANGLe CX12 CX13 CX14 500.0 120.00! Nabs = 1
ANGLe CX13 CX14 CX15 500.0 120.00! Nabs = 1
ANGLe CX16 CX15 CX14 500.0 120.00 I Nabs = 1
{ piperidinyl angles}
ANGLe CY6 CY1 CY8 500.0 109.50! Nabs = 1
ANGLe CY1 CY6 CY2 500.0 109.50! Nabs = 1
ANGLe CY6 CY2 CY7 500.0 109.50! Nabs = 1
ANGLe CY6 CY2 OY4 500.0 109.50! Nabs = 1
ANGLe CY7 CY2 OY4 500.0 109.50! Nabs = 1
ANGLe CY2 CY7 NY3 500.0 109.50! Nabs = 1
ANGLe CY7 NY3 CY8 500.0 109.50! Nabs = 1
ANGLe CY7 NY3 CY5 500.0 109.50! Nabs = 1
ANGLe CY8 NY3 CY5. 500.0 109.50! Nabs = 1
ANGLe CY1 CY8 NY3 500.0 109.50! Nabs = 1
ANGLe CX5 CX10 CY6 500.0 120.00! Nabs = 1
ANGLe CX4 CX10 CY6 500.0 120.00! Nabs = 1
ANGLe CY1 CY6 CX10 500.0 109.50! Nabs = 1
ANGLe CY2 CY6 CX10 500.0 109.50! Nabs = 1

{ insert DIHEdrals yaurself if necessary }
dihe CX4 OX1 CX2 CX3 500.0 1 0.00
'dihe CX4 OX1 CX2 CX16 1.0 1 180.00
dihe CX2 OX1 CX4 CX10 500.0 1 180.00
dihe CX2 OX1 CX4 CX6 500.0 1 0.00
dihe OX1 CX2 CX3 CX4 500.0 1 0.00
dihe CX16 CX2 CX3 CX4 500.0 1 180.00
dihe OX1 CX2 CX16 CX11 500.0 1 0.00
dihe OX1 CX2 CX16 CX15 500.0 1 180.00
dihe CX3 CX2 CX16 CX11 500.0 1 180.00
dihe CX3 CX2 CX16 CX15 500.0 1 0.00
dihe CX2 CX3 CX4 CX6 500.0 1 0.00
dihe CX2 CX3 CX4 OX8 500.0 1 180.00
dihe CX3 CX4 CX6 CX5 500.0 1 180.00
! dihe CX3 CX4 CX6 CX4 1.0 1 -0.00
dihe OX8 CX4 CX6 CX5 500.0 1 0.00
dihe OX8 CX4 CX6 CX4 500.0 1 180.00
dihe CX6 CX5 CX9 CX5 500.0 1 0.00
dihe OX7 CX5 CX9 CX5 500.0 1 180.00
! dihe CX9 CX5 CX6 CX4 1.0 1 180.00
! dihe CX9 CX5 CX6 CX4 1.0 1 -0.00
dihe OX7 CX5 CX6 CX4 500.0 1 0.00
! dihe OX7 CX5 CX6 CX4 1.0 1 -180.00



dihe eX5 eX9 eX5 ex 10 500.0 1 0.00
dihe eX5 eX9 eX5 ox 17 500.0 1 180.00
dihe eX9 eX5 ex 10 eX4 500.0 1 0.00
dihe OX17 eX5 eX10 eX4 500.0 1 180.00
dihe eX5 ex 10 eX4 ox 1 500.0 1 180.00
dihe eX5 ex 10 eX4 eX6 500.0 1 0.00
! dihe aX1 eX4 eX6 eX4 1.0 1 -0.00
! dihe ox 1 eX4 eX6 eX5 1.0 1 -180.00
! dihe ex 10 eX4 eX6 eX4 1.0 1 -180.00
! dihe ex 10 eX4 eX6 eX5 1.0 1 0.00
dihe eX2 eX16 eX11 eX12 500.0 1 180.00
dihe eX15 eX16 eX11 eX12 500.0 1 0.00
dihe eX2 eX16 eX15 eX14 500.0 1 -180.00
dihe eX11 eX16 eX15 CX14 500.0 1 0.00
dihe eX16 eX11 eX12 CX13 500.0 1 0.00
dihe eX11 CX12 CX13 CX14 500.0 1 -0.00
dihe eX12 eX13 CX14 CX15 500.0 1 0.00
dihe eX13 CX14 CX15 eX16 500.0 1 -0.00

{Keep e14 in the same plane}
dihe CX9 CX5 CX10 CY6 500.0 1 180.00
dihe OX17 eX5 CX10 CY6 500.0 1 0.00
dihe CX6 CX4 CX10 CY6 500.0 1 180.00
dihe aX1 CX4 CX10 CY6 500.0 1 0.00

{suggested weight = 300.0 for Engh & Huber compatibility}
{ edit if necessary }
IMPRoper CX4 OX1 CX2 CX3 750.0 0 0.000
IMPRoper CX2 OX1 CX4 CX10 750.00 180.000
IMPRoper CX2 aX1 CX4 CX6 750.00 0.000
IMPRoper OX1 CX2 CX3 CX4 750.0 0 O.OOO!Nobs = 1
IMPRoper CX16 CX2 CX3 CX4 750.00 180.000! Nobs = 1
IMPRoper OX1 CX2 CX16 CX11 1500.00 O.OOO!Nobs = 1
IMPRoper aX1 CX2 CX16 CX15 1500.00 180.000! Nobs = 1
IMPRoper CX3 CX2 CX16 CX11 1500.00 180.000! Nobs = 1
IMPRoper CX3 CX2 CX16 CX15 1500.00 O.OOO!Nobs = 1
IMPRoper CX2 CX3 CX4 CX6 750.0 0 0.000
IMPRoper CX2 CX3 CX4 aX8 750.00 180.000
IMPRoper CX3 CX4 CX6 CX5 750.00 180.000
IMPRoper aX8 CX4 CX6 CX5 750.0 0 0.000
IMPRoper OX8 CX4 CX6 CX4 750.0 0 180.000
IMPRoper CX6 CX5 CX9 CX5 750.0 0 0.000
IMPRoper OX7 CX5 CX9 CX5 750.00 180.000
IMPRoper aX7 CX5 CX6 CX4 750.0 0 0.000
IMPRoper CX5 CX9 CX5 CX10 750.0 0 0.000
IMPRoper CX5 CX9 CX5 OX17 750.00 180.000
IMPRoper CX9 CX5 CX10 CX4 750.00 0.000
IMPRoper OX17 CX5 CX10 CX4 750.00 180.000
IMPRoper CX5 CX10 CX4 OX1 750.00 180.000
IMPRoper CX5 CX10 CX4 CX6 750.00 0.000
IMPRoper CX2 CX16 CX11 CX12 1500.00 180.000
IMPRoper CX15 CX16 CX11 CX12 1500.00 0.000
IMPRoper CX2 CX16 CX15 CX14 1500.00 180.000
IMPRoperCX11 CX16 CX15 CX14 1500.00 0.000



IMPRoper CX16 CX11 CX12 CX13 1500.00 0.000
IMProperCX11 CX12 CX13 CX14 1500.00 0.000
IMPRoper CX12 CX13 CX14 CX15 1500.00 0.000
IMPRoper CX13 CX14 CX15 CX16 1500.00 0.000

{Keep C14 in the same plane}
IMPRoper CX9 CX5 CX10 CY6 1500.00 180.000
IMPRoper OX17 CX5 CX10 CY6 1500.00 0.000
IMPRoperCX6 CX4 CX10 CY6 1500.00 180.000
IMPRoper OX1 CX4 CX10 CY6 1500.00 0.000

! IMPRoper CX6 CX4 CX5 CX4 750.0 0 0.000! Nobs = 1
! IMPRoper CX16 CX2 CX11 CX15 750.00 0.000! Nobs = 1

{ edit if necessary }
NONBonded OX1 0.1591 2.8509 0.1591 2.8509
NONBonded CX2 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854
NONBonded CX3 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854
NONBonded CX4 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854
NONBonded CX5 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854
NONBonded CX6 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854
NONBonded OX7 0.1591 2.8509 0.1591 2.8509
NONBonded OX8 0.1591 2.8509 0.1591 2.8509
NONBonded CX9 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854
NONBonded CX10 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854
NONBonded CX11 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854
NONBonded CX12 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854
NONBonded CX13 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854
NONBonded CX14 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854
NONBonded CX15 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854
NONBonded CX16 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854
NONBonded OX17 0.1591 2.8509 0.1591 2.8509

{piperidinyl}
NONBonded CY1 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854
NONBonded CY2 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854
NONBonded NY3 0.2384 2.8509 0.2384 2.8509
NONBonded OY4 0.1591 2.8509 0.1591 2.8509
NONBonded CY5 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854
NONBonded CY6 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854
NONBonded CY7 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854
NONBonded CY8 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854



Remarks benzo.top
Remarks Created by XPL02D V. 950116/1.2.2 at Thu Dee 1415:48:091995 for user azevedo
Remarks Auto-generated by XPL02D from file benzophe.pdb
Remarks You *MUST* check/edit MASSes and CHARges !I!
Remarks Check DONOrs and ACCEptors
Remarks Verify IMPRopers yourself
Remarks UNcomment any DIHEdrals you want to use

{ edit masses yourself! II }
MASS OX1 15.99940! ADD 1.008 for each H
MASS CX2 12.01100 I ADD 1.008 for each H
MASS CX3 12.01100 I ADD 1.008 for each H
MASS CX4 12.01100! ADD 1.008 for each H
MASS CX5 12.01100! ADD 1.008 for each H
MASS CX6 12.01100 I ADD 1.008 for each H
MASS OX7 15.99940! ADD 1.008 for each H
MASS aX8 15.99940 I ADD 1.008 for each H
MASS CX9 12.01100! ADD 1.008 for each H
MASS CX10 12.01100 ADD 1.008 for each H
MASS CX11 12.01100 ADD 1.008 for each H
MASS CX1212.01100 ADD 1.008 for each H
MASS CX13 12.01100 ADD 1.008 for each H
MASS CX1412.01100 ADD 1.008 for each H
MASS CX15 12.01100 ADD 1.008 for each H
MASS CX1612.01100 ADD 1.008 for each H
MASS QX1715.99940 ADD 1.008 for each H

{ piperidinyl}
MASS CY1 12.01100 ADD 1.008 for each H
MASS CY2 12.01100 ADD 1.008 for each H
MASS NY3 14.00670 ADD 1.008 for each H
MASS OY4 15.99940 ADD 1.008 for each H
MASS CY5 12.01100 ADD 1.008 for each H
MASSCY6 12.01100 ADD1.008foreachH
MASS CY7 12.01100 ADD 1.008 for each H
MASS CY8 12.01100 ADD 1.008 for each H

GROUp
ATOM 01 TYPE OX1 CHARge 0.0 END
ATOM C2 TYPE CX2 CHARge 0.0 END
ATOM C3 TYPE CX3 CHARge 0.0 END
ATOM C4 TYPE CX4 CHARge 0.0 END
ATOM C5 TYPE CX5 CHARge 0.0 END
ATOM C6 TYPE CX9 CHARge 0.0 END
ATOM C7 TYPE CX5 CHARge 0.0 END
ATOM C8 TYPE CX10 CHARge 0.0 END
ATOM C9 TYPE CX4 CHARge 0.0 END
ATOM C10 TYPE CX6 CHARge 0.0 END
ATOM 05 TYPE OX7 CHARge 0.0 END



ATOM 07 TYPE OX17 CHARge 0.0 END
ATOM 04 TYPE OX8 CHARge 0.0 END
ATOM C21 TYPE CX16 CHARge 0.0 END
ATOM C22 TYPE CX11 CHARge 0.0 END
ATOM C23 TYPE CX12 CHARge 0.0 END
ATOM C24 TYPE CX13 CHARge 0.0 END
ATOM C25 TYPE CX14 CHARge 0.0 END
ATOM C26 TYPE CX15 CHARge 0.0 END
ATOM C15 TYPE CY1 CHARge 0.0 END
ATOM C14 TYPE CY6 CHARge 0.0 END
ATOM C13 TYPE CY2 CHARge 0.0 END
ATOM C12 TYPE CY7 CHARge 0.0 END
ATOM N TYPE NY3 CHARge 0.0 END
ATOM C16 TYPE CY8 CHARge 0.0 END
ATOM 03 TYPE OY4 CHARge 0.0 END
ATOM C1 TYPE CY5 CHARge 0.0 END

BOND 01 C2
BOND 01 C9
BOND C2 C3
BOND C2 C21
BOND C3 C4
BOND C4 C10
BOND C4 04
BOND C5 C6
BOND C5 C10
BOND C5 05
BOND C6 C7
BOND C7 C8
BOND C7 07
BOND C8 C9
BOND C9 C10
BOND C21 C22
BOND C21 C26
BOND C22 C23
BOND C23 C24
BOND C24 C25
BOND C25 C26
BOND C15 C14
BOND C15 C16
BOND C14 C13
BOND C13 C12
BOND C13 03
BOND C12 N
BOND N C16
BOND N C1
BOND C14 C8

{ edit these DIHEdrals if necessary }
DIHEdral C9 01 C2 C3 ! fixed dihedral ??? -0.23
! DIHEdral C9 01 C2 C21! fixed dihedral ??? 179.92
DIHEdral C2 01 C9 C8 ! fixed dihedral ??? -179.89
DIHEdral C2 01 C9 C10 I fixed dihedral ??? 0.27
DIHEdral 01 C2 C3 C4 ! fixed dihedral ??? 0.05



DIHEdral C21 C2 C3 C4 I fIXeddihedral??? 179.91
DIHEdral 01 C2 C21 C22! fixed dihedral ??? -0.09
DIHEdral 01 C2 C21 C261 fIXeddihedral ??? 179.86
DIHEdral C3 C2 C21 C221 fixed dihedral??? -179.93
DIHEdral C3 C2 C21 C26 I fIXeddihedral??? 0.01
DIHEdral C2 C3 C4 C10! fixed dihedral ??? 0.07
DIHEdral C2 C3 C4 04 I fIXeddihedral ??? 179.88
DIHEdral C3 C4 C10 C5 I fixed dihedral ??? 179.80
! DIHEdral C3 C4 C10 C9 ! fixed dihedral ??? -0.04
DIHEdral 04 C4 C10 C5 ! fixed dihedral ??? -0.01
DIHEdral 04 C4 C10 C9 ! fixed dihedral ??? -179.85
DIHEdral C10 C5 C6 C7 ! fixed dihedral ??? 0.07
DIHEdral 05 C5 C6 C7 ! fixed dihedral ??? 179.87
! DIHEdral C6 C5 C10 C4 ! fixed dihedral ??? 179.99
I DIHEdral C6 C5 C10 C9 !fixed dihedral ??? -0.17
DIHEdral 05 C5 C10 C4 !fixed dihedral ??? 0.19
! DIHEdral 05 C5 C10 C9 ! fIXeddihedral ??? -179.97
DIHEdral C5 C6 C7 C8 ! fixed dihedral ??? 0.01
DIHEdral C5 C6 C7 07 I fIXeddihedral ??? -180.00
DIHEdral C6 C7 C8 C9 ! fixed dihedral ??? 0.02
DIHEdral 07 C7 C8 C9 ! fixed dihedral ??? -179.98
DIHEdral C7 C8 C9 01 ! fixed dihedral ??? -179.96
DIHEdral C7 C8 C9 C10! fixed dihedral ??? -0.12
! DIHEdral 01 C9 C10 C4 ! fixed dihedral ??? -0.13
I DIHEdral 01 C9 C1Q.C5 ! fixed dihedral ??? -179.96
I DIHEdral C8 C9 C10 C4 I fixed dihedral ??? -179.97
! DIHEdral C8 C9 C10 C5 ! fixed dihedral ??? 0.19
DIHEdral C2 C21 C22 C23! fixed dihedral ??? 179.97
DIHEdral C26 C21 C22 C23! fixed dihedral ??? 0.02
DIHEdral C2 C21 C26 C25! fixed dihedral ??? -179.87
DIHEdral C22 C21 C26 C25! fixed dihedral ??? 0.08
DIHEdral C21 C22 C23 C24! fixed dihedral ??? 0.00
DIHEdral C22 C23 C24 C25! fixed dihedral ??? -0.12
DIHEdral C23 C24 C25 C26! fixed dihedral ??? 0.22
DIHEdral C24 C25 C26 C21 ! fixed dihedral ??? -0.20
DIHEdral C6 C7 C8 C14! fixed dihedral ??? 180.00
DIHEdral 07 C7 C8 C14! fixed dihedral ??? 0.00
DIHEdral C10 C9 C8 C14! fixed dihedral ??? 180.00
DIHEdral 01 C9 C8 C14! fixed dihedral ??? 0.00

{ edit these IMPRopers if necessary }
IMPRoper C9 01 C2 C3
IMPRoper C2 01 C9 C8
IMPRoper C2 01 C9 C10
IMPRoper 01 C2 C3 C4 ! chirality or flatness improper 0.08
IMPRoper C21 C2 C3 C4 ! chirality or flatness improper -0.11
IMPRoper 01 C2 C21 C22! chirality or flatness improper -0.11
IMPRoper 01 C2 C21 C26! chirality or flatness improper 0.00
IMPRoper C3 C2 C21 C22! chirality or flatness improper 0.09
IMPRoper C3 C2 C21 C26! chirality or flatness improper 0.09
IMPRoper C2 C3 C4 C10
IMPRoper C2 C3 C4 04
IMPRoper C3 C4 C10 C5
IMPRoper 04 C4 C10 C5



IMPRoper 04 C4 C10 C9
IMPRoper C10 C5 C6 C7
IMPRoper 05 C5 C6 C7
IMPRoper 05 C5 C10 C4
IMPRoper C5 C6 C7 C8
IMPRoper C5 C6 C7 07
IMPRoper C6 C7 C8 C9
IMPRoper 07 C7 C8 C9
IMPRoper C7 C8 C9 01
IMPRoper C7 C8 C9 C10

{ Keep the phenyl ring planar}
IMPRoper C2 C21 C22 C23
IMPRoper C26 C21 C22 C23
IMPRoper C2 C21 C26 C25
IMPRoper C22 C21 C26 C25
IMPRoper C21 C22 C23 C24
IMPRoper C22 C23 C24 C25
IMPRoper C23 C24 C25 C26
IMPRoper C24 C25 C26 C21

{Keep the C14 planar}
IMPRoper C6 C7 C8 C14
IMPRoper 07 C7 C8 C14
IMPRoper C10 C9 C8 C14
IMPRoper 01 C9 C8 C14

{ edit these DONOrs and ACCEptors if necessary }
ACCEptor 01 C2
DONOr H5 05 ! only true if -OHx (x>O)
ACCEptor 05 C5
DONOr H7 07 ! only true if -OHx (x>O)
ACCEptor 07 C7
! DONOr H? 04 ! only true if -OHx (x>O){Not H's donor O=C}
ACCEptor 04 C4
DONOr H3 03 ! only true if -OHx (x>O)
ACCEptor 03 C13



APENDlCE3

ARQUIVOS DE TOPOLOGIA USADOS NO REFINAMENTO DO ROSCOVITINE



Remarks in3.par
Remarks Created by XPL02D V. 950116/1.2.2 at Sun Feb 2513:40:191996 fer user azevede
Remarks Auto-generated by XPL02D frem file i3.pdb
Remarks Parameters fer residue type IN3

{ edit if necessary }
BOND CX1 NX2 1000.0 1.470! Nebs = 1
BOND CX1 CX23 1000.0 1.547! Nebs = 1
BOND CX1 CX24 1000.0 1.550! Nebs = 1
BOND NX2 CX3 1000.0 1.372! Nebs = 1
BOND NX2 CX6 1000.0 1.370! Nebs = 1
BOND CX3 NX4 1000.0 1.350! Nebs = 1
BOND CX3 CX14 1000.0 1.370! Nebs = 1
BOND NX4 CX5 1000.0 1.328! Nebs = 1
BOND CX5 NX15 1000.0 1.360! Nebs = 1
BOND CX5 NX18 1000.0 1.340! Nebs = 1
BOND CX19 NX15 1000.0 1.370! Nebs = 1
BOND CX19 CX14 1000.0 1.425! Nebs = 1
BOND CX19 NX17 1000.0 1.320! Nebs = 1
BOND CX14 NX16 1000.0 1.390! Nebs = 1
BOND NX16 CX6 1000.0 1.313! Nebs = 1
BOND NX17 CX7 1000.0 1.475! Nebs = 1
BOND CX7 CX8 1000.0. 1.541 ! Nebs = 1
BOND CX8 CX9 1000.0 1.390! Nebs = 2
BOND CX9 CX20 1000.0 1.390! Nebs = 1
BOND CX20 CX21 1000.0 1.394! Nebs = 1
BOND CX21 CX22 1000.0 1.390 I Nebs = 1
BOND CX22 CX9 1000.0 1.391 ! Nebs = 1
BOND NX18 CX10 1000.0 1.536! Nebs = 1
BOND CX10 CX11 1000.0 1.538! Nebs = 2
BOND CX11 CX12 1000.0 1.540! Nebs = 1
BOND CX11 OX13 1000.0 1.450! Nebs = 1

{ edit if necessary }
ANGLe NX2 CX1 CX23 500.0 109.50! Nebs = 1
ANGLeNX2 CX1 CX24 500.0 109.11! Nebs = 1
ANGLe CX23 CX1 CX24 500.0 110.41! Nebs = 1
ANGLe CX1 NX2 CX3 500.0 123.53! Nebs = 1
ANGLe CX1 NX2 CX6 500.0 131.63! Nebs = 1
ANGLe CX3 NX2 CX6 500.0 104.82! Nebs = 1
ANGLe NX2 CX3 NX4 500.0 126.45! Nebs = 1
ANGLe NX2 CX3 CX14 500.0 109.30! Nebs = 1
ANGLe NX4 CX3 CX14 500.0 124.21! Nebs = 1
ANGLe CX3 NX4 CX5 500.0 118.01! Nebs = 1
ANGLe NX4 CX5 NX15 500.0 120.32! Nebs = 1
ANGLe NX4 CX5 NX18 500.0 113.11! Nebs = 1
ANGLe NX15 CX5 NX18 500.0 126.56! Nebs = 1
ANGLe NX15 CX19 CX14 500.0 114.91! Nebs = 1
ANGLe NX15 CX19 NX17 500.0 117.80! Nebs = 1
ANGLe CX14 CX19 NX17 500.0 127.25! Nebs = 1
ANGLe CX5 NX15 CX19 500.0 124.43' Nebs = 1
ANGLe CX3 CX14 CX19 500.0 118.12! Nebs = 1



ANGLe eX3 eX14 NX16 500.0 106.751 Nobs = 1
ANGLe eX19 eX14 NX16 500.0 135.111 Nobs = 1
ANGLe eX14 NX16 eX6 500.0 107.161 Nobs = 1
ANGLe NX2 eX6 NX16 500.0 111.961 Nobs = 1
ANGLe eX19 NX17 eX7 500.0 114.601 Nobs = 1
ANGLe NX17 eX7 eX8 500.0 106.99! Nobs = 1
ANGLe eX7 eX8 eX9 500.0 119.36! Nobs = 2
ANGLe eX9 eX8 eX9 500.0 121.27! Nobs = 1
ANGLe eX8 eX9 eX20 500.0 119.951 Nobs = 1
ANGLe eX9 CX20 CX21 500.0 117.94! Nobs = 1
ANGLe CX20 CX21 CX22 500.0 122.881 Nobs = 1
ANGLe eX21 eX22 eX9 500.0 118.26! Nobs = 1
ANGLe CX8 CX9 CX22 500.0 119.69! Nobs = 1
ANGLe CX5 NX18 CX10 500.0 133.44! Nobs = 1
ANGLe NX18 CX10 CX11 500.0 109.77! Nobs = 2
ANGLe CX11 CX10 CX11 500.0 109.86' Nobs = 1
ANGLe eX10 CX11 CX12 500.0 116.49! Nobs = 1
ANGLe CX10 eX11 OX13 500.0 113.30! Nobs = 1

{ insert DIHEdrals yourself if necessary }
{suggested weight = 300.0 for Engh & Huber compatibility}

{ edit if necessary }
IMPRoper CX1 NX2 CX23 CX24 750.00 35.250! Nobs = 1
IMPRoper eX3 NX2 NX4 eX14 750.00 O.OOO!Nobs = 1
IMPRoper CX5 NX4 NX15 NX18 750.00 O.OOO!Nobs = 1
IMPRoper CX19 NX15 CX14 NX17 750.00 O.OOO!Nobs = 1
IMPRoper CX14 CX3 CX19 NX16 750.00 O.OOO!Nobs = 1
IMPRoper CX8 eX7 CX9 eX9 750.0 0 O.OOO!Nobs = 1
IMPRoper CX10 NX18 CX11 CX11 750.00 34.767! Nobs = 1

{ edit if necessary }
NONBonded CX1 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854
NONBonded NX2 0.2384 2.8509 0.2384 2.8509
NONBonded CX3 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854
NONBonded NX4 0.2384 2.8509 0.2384 2.8509
NONBonded CX5 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854
NONBonded CX6 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854
NONBonded eX7 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854
NONBonded CX8 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854
NONBonded CX9 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854
NONBonded CX10 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854
NONBonded eX11 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854
NONBonded CX12 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854
NONBonded OX13 0.1591 2.8509 0.1591 2.8509
NONBonded eX14 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854
NONBonded NX15 0.2384 2.8509 0.2384 2.8509
NONBonded NX16 0.2384 2.8509 0.2384 2.8509
NONBonded NX17 0.2384 2.8509 0.2384 2.8509
NONBonded NX18 0.2384 2.8509 0.2384 2.8509
NONBonded CX19 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854
NONBonded eX20 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854
NONBonded CX21 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854
NONBonded CX22 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854



NONBonded CX23 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854
NONBonded CX24 0.1200 3.7418 0.1000 3.3854



Remarks in3.top
Remarks Created by XPL02D V. 950116/1.2.2 at Sun Feb 25 13:40:18 1996 for user azevedo
Remarks Auto-generated by XPL02D from file i3.pdb
Remarks You *MUST* check/edit MASSes and CHARges!ll
Remarks Check DONOrs and ACCEptors
Remarks Verify IMPRopers yourself
Remarks UNcomment any DIHEdrals you want to use

{ edit masses yourself III}
MASS CX1 12.01100 ADD 1.008 for each H
MASS NX2 14.00670 ADD 1.008 for each H
MASS CX3 12.01100 ADD 1.008 for each H
MASS NX4 14.00670 ADD 1.008 for each H
MASS CX5 12.01100 ADD 1.008 for each H
MASS CX6 12.01100 ADD 1.008 for each H
MASS CX7 12.01100 ADD 1.008 for each H
MASS CX8 12.01100 ADD 1.008 for each H
MASS CX9 12.01100 ADD 1.008 for each H
MASS CX10 12.01100 ADD 1.008 for each H
MASS CX11 12.01100 ADD 1.008 for each H
MASS CX1212.01100 ADD 1.008 for each H
MASS OX13 15.99940 ADD 1.008 for each H
MASS CX1412.01100 ADD 1.008 for each H
MASS NX15 14.00670 ADD 1.008 for each H
MASS NX16 14.00670 ADD 1.008 for each H
MASS NX17 14.00670 ADD 1.008 for each H
MASS NX1814.00670 ADD 1.008 for each H
MASS CX19 12.01100 ADD 1.008 for each H
MASS CX20 12.01100 ADD 1.008 for each H
MASS CX2112.01100. ADD 1.008 for each H
MASS CX22 12.01100 ! ADD 1.008 for each H
MASS CX23 12.01100 ! ADD 1.008 for each H
MASS CX24 12.01100 ! ADD 1.008 for each H

GROUp
ATOM C9 TYPE CX1 CHARge 0.0 END
ATOM N9 TYPE NX2 CHARge 0.0 END
ATOM C4 TYPE CX3 CHARge 0.0 END
ATOM N3 TYPE NX4 CHARge 0.0 END
ATOM C2 TYPE CX5 CHARge 0.0 END
ATOM C6 TYPE CX19 CHARge 0.0 END
ATOM N1 TYPE NX15 CHARge 0.0 END
ATOM C5 TYPE CX14 CHARge 0.0 END
ATOM N7 TYPE NX16 CHARge 0.0 END
ATOM C8 TYPE CX6 CHARge 0.0 END
ATOM N6 TYPE NX17 CHARge 0.0 END
ATOM CA' TYPE CX? CHARge 0.0 END
ATOM C1' TYPE CX8 CHARge 0.0 END



ATOM C2' TYPE CX9 CHARge 0.0 END
ATOM C3' TYPE CX20 CHARge 0.0 END
ATOM C4' TYPE CX21 CHARge 0.0 END
ATOM C5' TYPE CX22 CHARge 0.0 END
ATOM C6' TYPE CX9 CHARge 0.0 END
ATOM N2 TYPE NX18 CHARge 0.0 END
ATOM C12 TYPE CX10 CHARge 0.0 END
ATOM C13 TYPE CX11 CHARge 0.0 END
ATOM C14 TYPE CX12 CHARge 0.0 END
ATOM C15 TYPE CX11 CHARge 0.0 END
ATOM 01 TYPE OX13 CHARge 0.0 END
ATOM C11 TYPE CX23 CHARge 0.0 END
ATOM C10 TYPE CX24 CHARge 0.0 END

BOND C9 N9
BOND C9 C11
BOND C9 C10
BOND N9 C4
BOND N9 C8
BOND C4 N3
BOND C4 C5
BOND N3 C2
BOND C2 N1
BOND C2 N2
BOND C6 N1
BOND CG C5
BOND CG NG
BOND C5 N7
BOND N7 C8
BOND NG CA'
BOND CA' C1'
BOND C1' C2'
BOND C1' C6'
BOND C2' C3'
BOND C3' C4'
BOND C4' C5'
BOND C5' CG'
BOND N2 C12
BOND C12 C13
BOND C12 C15
BOND C13 C14
BOND C15 01

{ edit these DIHEdrals if necessary }
! DIHEdral C11 C9 N9 C4 ! fixed dihedral ??? 63.44
! DIHEdral C10 C9 N9 C4 I fixed dihedral ??? -57.50
! DIHEdral C9 N9 C4 N3 fixed dihedral ??? 0.03
! DIHEdral C9 N9 C4 C5 fixed dihedral ??? -178.07
! DIHEdral C8 N9 C4 N3 fixed dihedral ??? 178.52
! DIHEdral C8 N9 C4 C5 fixed dihedral ??? 0.42
! DIHEdral C9 N9 C8 N7 fixed dihedral ??? 177.92
! DIHEdral C4 N9 ca N7 fixed dihedral ??? -0.40
! DIHEdral N9 C4 N3 C2 fixed dihedral ??? -177.90
! DIHEdral C5 C4 N3 C2 fixed dihedral ??? -0.07



I DIHEdral N9 C4 C5 C6 I fixed dihedral ??? 178.43
! DIHEdral N9 C4 C5 N7 ! fixed dihedral ??? -0.30
I DIHEdral N3 C4 C5 C6 I fIXeddihedral ??? 0.28
! DIHEdral N3 C4 C5 N7 fixed dihedral ??? -178.45
I DIHEdral C4 N3 C2 N1 fixed dihedral ??? -0.03
! DIHEdral C4 N3 C2 N2 fixed dihedral ??? 179.24
I DIHEdral N3 C2 N1 C6 fixed dihedral ??? -0.09
I DIHEdral N2 C2 N1 C6 fixed dihedral ??? -179.26
I DIHEdral C5 C6 N1 C2 fixed dihedral??? 0.29
! DIHEdral N6 C6 N1 C2 fixed dihedral ??? 178.22
I DIHEdral N1 C6 C5 C4 I fixed dihedral ??? -0.37
! DIHEdral N1 C6 C5 N7 ! fixed dihedral ??? 177.91
!DIHEdral N6 C6 C5 C4 ! fixed dihedral ??? -178.06
! DIHEdral N6 C6 C5 N7 !fixed dihedral ??? 0.22
! DIHEdral C4 C5 N7 C8 ! fIXeddihedral ??? 0.05
! DIHEdral C6 C5 N7 C8 ! fixed dihedral ??? -178.36
I DIHEdral C5 N7 C8 N9 I fixed dihedral ??? 0.22

DIHEdral CA' C1' C2' C3'! fixed dihedral ??? -179.98
DIHEdral C6' C1' C2' C3' I fixed dihedral ??? -0.97
DIHEdral CA' C1' C6' C5' I fixed dihedral ??? 179.94
DIHEdral C2' C1' C6' C5'! fixed dihedral ??? 0.93
DIHEdral C1' C2' C3' C4'! fixed dihedral ??? 0.04
DIHEdral C2' C3' C4' C5' I fixed dihedral ??? 0.96
DIHEdral C3' C4' C5' C6' I fixed dihedral ??? -1.01
DIHEdral C4' C5' C6' C1'! fixed dihedral ??? 0.05

{ edit these IMPRopers if necessary }
IMPRoper C9 N9 C11 C10 ! chirality or flatness improper 35.25
IMPRoper C4 N9 N3 C5 I chirality or flatness improper 1.25
IMPRoper C2 N3 N1 N2! chirality or flatness improper -0.45
IMPRoper C6 N1 C5 N6 ! chirality or flatness improper -1.17
IMPRoper C5 C4 C6 N7 I chirality or flatness improper 0.82
IMPRoper C1' CA' C2' C6'! chirality or flatness improper 0.55
IMPRoper C12 N2 C13 C15! chirality or flatness improper 34.77

{ edit these DONOrs and ACCEptors if necessary }
DONOr H? N3 ! only true if -NHx (x>O)
DONOr H? N1 ! only true if -NHx (x>O)
DONOr H? N7 ! only true if -NHx (x>O)
DONOr H? N6 !only true if -NHx (x>O)
DONOr H? N2 ! only true if -NHx (x>O)
DONOr H? 01 ! only true if -OHx (x>O)

ACCEptor 01 C15

END




