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RESUMO
Foi construido 0 modelo tridimensional da enzima gliceraldeido-3-

fosfato desidrogenase de Trypanosoma cruzi, 0 causador da doen~a de

Chagas, usando tecnicas computacionais de modelagem por homologia. 0

modelo foi comparado a enzima muscular hom610ga de humanos quanto as

diferen~as no sitio de liga~ao do cofator NAD+.

Sobre 0 modelo da enzima de T.cruzi foram construidas moleculas

anaJogas ao grupo adenosina do cofator NAD+ como tentativa de se obter um

inibidor seletivo a enzima do parasita e nao efetivo quanto a enzima de

humanos. Alguns dos compostos haviam sido ensaiados quanto a afinidade

pela enzima analoga de Trypanosoma brucei.

Foi escrito um program a de visualiza~ao grafica de modelos

moleculares que permite a analise dos parametros esteroquimicos com

rapidez e simplicidade.

The threedimensional model of the glycossomal enzyme

gliceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase from Trypanosoma cruzi, the

causative agent of Chagas disease, was built using homology modelling

computational techniques. The model was compared against the human

muscle homologous enzyme with regard to the diferences in the NAD+

binding site.

Adenosine analogs were designed based on the model of the T.cruzi

enzyme as an attempt to build selective inhibitors of the parasite enzyme

with no activity against the human enzyme. Some of the compounds were

previously tested for their affinity for the homologous enzyme from

Trypanosoma brucei.

A graphical program was written that allows the representation and

analysis of stereochemical parameters of molecular models with ease and

speed.



1. INTRODU~AO

o avan~o recente na tecnologia computacional, tanto em "hardware"

quanta em "software", tem provido os cientistas com ferramentas quase

imprescindiveis para 0 seu trabalho. A area de biologia molecular, que trata

do estudo do funcionamento de sistemas biologicos a nivel molecular, tem se

beneficiado desta nova situa~ao para desenvolver e planejar de forma mais

eficiente seus experimentos e modelos teoricos.

Existem atualmente a disposi~ao de qualquer cientista inumeros bancos

de dados com informa~oes que vao desde sequencia de aminoacidos de

proteinas ate as estruturas tridimensionais das mesmas. Estes bancos de

dados sao mantidos por programas e computadores dedicados e podem ser

acessados interativamente atraves de uma rede' de computadores que cobre

todo 0 planeta usando um computador pessoal conectado a esta rede. Hoje em

dia pode-se descobrir, em aproximadamente 10 minutos, se uma determinada

proteina ja teve sua estrutura resolvida e transferir as informa~oes

pertinentes da base de dados pesquisada para 0 seu proprio computador

pessoal. Nestes mesmos 10 minutos pode-se ainda vasculhar um banco de

dados de sequencias de proteinas usando como sonda uma proteina recem

sequenciada e obter como resultado uma lista das 200 sequencias mais

parecidas a sequencia problema.

Por outro lado, a analise de dados experimentais e de model os te6ricos

tambem ficou bastante facilitada com 0 avan~o computacional. Computadores

dedicados a representa~ao grafica tridimensional sao usados para visualizar e

alterar a estrutura tridimensional de uma biomolecula qualquer bem como

submete-Ia a simula~oes computacionais. Atualmente os programas de

modelagem molecular permitem desde a simples visualiza~ao de uma

estrutura determinada experimentalmente ate a constru~ao por metodos ab-

initio de uma estrutura tridimensional de uma proteina ficticia. Na Tabela 1

estao listados alguns dos programas graficos dedicados a este tipo de

trabalho.
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Em particular, os grupos ligados a pesquisa de novas drogas

desenvolveram uma linha de pesquisa que faz uso desta tecnologia para guiar

o desenho de novos farmacos de forma mais objetiva, chamou-se a esta linha

de pesquisa de desenho raciona/ de drogas. 0 desenho racional de drogas

po de ser usado quando esta disponivel a estrutura tridimensional de alguma

proteina (proteina a/va) relacionada a causa da doen~a, seja ela de um virus,

de uma bacteria ou uma proteina defectiva do proprio organismo portador da

doen~a.

Esta disserta~ao tem por objetivo 0 estudo de inibidores para a enzima

glicosomal gliceraldeido-3-fosfato desidrogenase de Trypanosoma cruzi, que

e 0 causador da doen~a de Chagas, testados por experimentos bioquimicos na

enzima homologa de Trypanosoma brucei. Este estudo envolvera a constru~ao

do modelo tridimensional da proteina e dos inibidores bem como da

constru~ao do complexo do modelo da proteina com cada um dos inibidores.

Tambem serao construidos modelos do complexo entre os inibidores e a

estrutura cristalografica da enzima homologa humana. Os complexos serao

avaliados quanto as intera~oes inibidor-enzima de modo a comparar 0 modo

de liga~ao destes inibidores na enzima de T. cruzi e na enzima homologa

humana.

Tabela 1: Programas graficos para modelagem molecular e bases de dados
disponiveis.

Programa
To~tJ)t

WHATIp3>t
O(5)t

PDBVt

INSIGHr<8)~

Base de Dados
OWL(2)

SwissProt(4)
PIR(S)

PDB(7)

GenBank(9)

NRL-3D(10)

1.1 Desenho Racional De Drogas

o processo padrao para se encontrar uma nova droga consiste de urn

cicIo de tentativa e erro que come~a com uma sele~ao de possiveis drogas de

urn banco de dados de moleculas sinteticas e naturais. Estas moleculas

(aproximadamente 100.000) sao testadas in v itro contra 0 causador da doen~a

SERVICO Dc. B!BLI?TECA E
INFORrvACAO
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e as que nao passam pelo limite minima de atua~ao sao descartadas. As que

sobram sao submetidas a testes pre-clinicos com cobaias e as que passam por

estes testes sao entao submetidas a testes clinicos com humanos. A Tabela

2(11) resume as etapas envolvidas no desenvolvimento de uma nova droga com

uma estimativa de tempo de conclusao de cada etapa.

Etapas no processo de desenvolvimento de uma nova
droga.

Etao8
Descobrimento do composto de partida
Otimiza9ao do composto de partida
Testes in vitro e in vivo
Testes toxico16gicos
Testes de seguran~a para humanos
Testes de eficacia oara humanos
Tempo total de desenvolvimento

Temoo (anos)
1-2
1-2
1-2
1-3
1

1-2
6-12

o tempo total de desenvolvimento de uma nova droga bem como 0

custo envolvido neste processo tem sido significativamente reduzido com a

crescente utiliza~ao da nova tecnologia de desenvolvimento racional de

drogas baseado em estruturas. Este processo e usado quando alguma proteina

(chamada de proteina alvo) relacionada a causa de determinada doen~a tem a

sua estrutura tridimensional elucidada. Existem varios metodos que podem

ser empregados na obten~ao de compostos de partida, a partir dos quais sao

feitos refinamentos ate que se obtenha a forma final do medicamento que

podera ser comercializado.

Um dos metodos parte de uma varredura inicial de uma base de dados

de compostos de interesse farmaceutico usando como parametro de exclusao

um teste de inibi~ao da proteina alvo com cada um dos possiveis candidatos a

droga. Este metoda tem a vantagem de lidar com compostos de partida para

os quais, geralmente, ja se conhece 0 comportamento in vivo, isto e, a

toxicidade no organismo, biodisponibilidade, cinetica de absor~ao e

elimina~ao, etc. Uma industria farmaceutica pode vasculhar uma base de

100.000 compostos em aproximadamente 3 meses com 0 auxilio de tecnologia

rob6tica.
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Outro metoda usa os cofatores e/ou substratos naturais de cada enzima

que sao computacionalmente modificados usando-se a estrutura da proteina

alvo como guia(12). A vantagem do uso de cofatores e/ou moleculas de

substrato como compostos de partida e que estes sao muito bem aceitos pelo

organismo. 0 composto assim obtido deve ser testado para atividade

inibitoria contra a proteina alvo.

Um terceiro metodo parte da constru~ao de novo de mole cuIas a partir

da conforma~ao da proteina alvo usando um banco de fragmentos de

moleculas na constru~ao de um composto de partida(13,14). Estas moleculas

devem, como no caso anterior, ser testadas in vitro para atividade de inibi~ao

contra a proteina alvo.

Uma vez encontrados os compostos de partida que apresentam uma

constante de inibi~ao razoavel, estes devem passar para a etapa de

otimiza~ao. Esta etapa envolve a determina~ao da estrutura do complexo

proteina alvo-inibidor para que se possa estabelecer qual 0 modo de liga~ao

do inibidor no complexo. Uma vez conhecido 0 modo de liga~ao do inibidor

com a proteina alvo podem-se fazer modifica~oes do inibidor inicialmente

proposto de modo a aumentar a especificidade e a constante de liga~ao desta

pequena rnolecula para com a proteina.

Urn born exemplo da eficiencia do desenho racional de drogas foi

apresentado por Colman e colaboradores(15) num trabalho que envolveu a

coopera~ao entre uma universidade e uma empresa farmaceutica. 0 trabalho

reporta a obten~ao de drogas capazes de inibir a replica~ao in vitro e in vivo

dos virus da gripe, influenza A e B. Estes virus tem a capacidade de

promover muta~oes nos residuos expostos de suas enzimas antigenicas numa

taxa muito elevada de modo que 0 sistema imune do hospedeiro nao possa

criar defesas com eficiencia. A estrutura cristalografica da enzima viral

neuraminidase, critica para a movimenta~ao do virus na mucosa do trato

respiratorio e para a sua evasao de celulas ja infectadas, submetida as

tecnicas acima descritas, permitiu 0 desenvolvimento de dois inibidores que

atuam em uma regiao do sitio ativo.



1.2 A Doen~a de Chagas

A doen~a de Chagas foi descoberta pelo cientista Carlos Chagas que

por volta de 1909 encontrou formas epimastigotas de um flagelado no

intestino de um inseto hematefago conhecido como barbeiro (Triatoma

infestans, Panstrongylus megistus e Triatoma sordida entre outros) que

infestava as moradias das areas rurais de Minas Gerais. Em seguida, Chagas

provou que estes flagelados eram infectantes para sagiiis, caes e roedores.

Mais tarde identificou 0 flagelado, que foi batizado de Trypanosoma cruzi,

no sangue de uma crian~a que vivia em uma casa infestada pelo barbeiro

providenciando assim 0 primeiro exemplo de uma doen~a descoberta primeiro

no transmissor da doen~a e depois no ser humano. Foi constatado que mais de

190 especies de mamiferos e invertebrados sao portadores do T. cruzi

mostrando que a reserva natural do tripanossomo e praticamente inesgotavel

sendo portanto inexequivel qualquer tentativa de erradica~ao dos

tripanossomos.

A infec~ao pelo Trypanosoma cruzi nao ocorre durante a picada do

barbeiro, mas sim quando 0 individuo picado co~a a regiao atingida levando

para dentro do orificio recem-aberto as fezes do barbeiro que contem os

metatripanossomos fazendo com que estes alcancem a corrente sangiiinea.

Uma vez na corrente sanguinea, os tripanossomos invadem as celulas do

hospedeiro e passam para a forma amastigota. A forma amastigota multi plica-

se por divisao binaria e pode permanecer na celula por longos periodos de

tempo. Durante 0 cicIo de vida do T. cruzi as formas amastigotas

transformam-se em tripomastigotas (formas providas de flagelo) e vao para a

corrente sangiiinea levando a infec~ao para outras celulas do organismo
hospedeiro. (16)

A doen~a manifesta-se de forma nao muito severa, entre duas a tres

semanas apes a infec~ao, podendo levar a quadros de miocardite e

meningoencefalite em crian~as muito jovens, esta ultima sendo fatal em

aproximadamente 50% dos casos. As piores complica~oes da doen~a de

Chagas desenvolvem-se de 10 a 20 anos apes a infec~ao, e sao caracterizadas

por cardiopatia cronica (27% dos infectados), complica~oes cronicas
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digestivas (6%) e neurol6gicas (3%). Os pacientes com graves doen~as

cronicas vao se tornando cada vez mais debilitados ate a morte, geralmente

por falha do cora~ao. A Organiza~ao Mundial da Saude estima que entre

16 e 18 milhoes de pessoas estao infectadas com 0 Trypanosoma cruzi,

destes, aproximadamente 2 a 3 milhoes ja devem ter desenvolvido as

complica~oes cronicas, enquanto que 3 mil hoes ou mais ainda estao no

estagio de incuba~ao e poderao desenvolver a doen~a no futuro. Ocorrem por

consequencia da doenya de Chagas aproximadamente 45.000 mortes por ano

(estimativa baseada em estudos longitudinais para 0 bienio 1991-1992). (17)

1.2.1 Glic6lise em Trypanosoma cruz; e uma Possfvel Proteina Alvo

A forma intravertebral (sanguinea) do Trypanosoma cruzi possui urn

mitocondrio inativo fazendo com que 0 flagelado seja completamente

dependente da via glicolitica para as suas necessidades energeticas, isto e,

todo 0 ATP sintetizado pelo T. cruzi e obtido a partir da conversao de glicose

em piruvato. De acordo com Opperdoes(18,19), 0 T. cruzi tern uma organela

chamada glicossomo, caracteristica da familia tripanossomatida, que contem

nove enzimas envolvidas nas reayoes da via glicolitica. Esta

compartimentaliza~ao faz com que a glic6lise proceda a uma taxa superior it

observada em qualquer outro organismo. Foi mostrado por ensaios in vitro e

in vivo(20) que a inibi~ao da glic6lise causa 0 desaparecimento dos

tripanossomos da corrente sanguinea do hospedeiro mamifero. Foi observado

que a enzima glicossomal gliceraldeido-3-fosfato desidrogenase (gGAPDH)

que participa da glic6lise na etapa em que 0 gliceraldeido-3-fosfato e

convertido em 1,3-bisfosfoglicerato tern tambem urn papel importante no

controle do fluxo de metab6litos na interface glicossomo-citossol(21).

Visto que 0 bloqueio da via glicolitica no Trypanosoma cruzi causa a

sua morte, investigou-se quais enzimas poderiam servir como proteina alvo

para desenho racional de drogas. A enzima glicossomal gliceraldeido-3-

fosfato desidrogenase mostrou-se adequada ao trabalho pelos seguintes

motivos:
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1. foram verificadas diferenyas de afinidade pelo cofator entre as

enzimas humana e de T. cruzi,

2. urn estudo comparativo entre a sequencia de Trypanosoma cruzi e as

estruturas das enzimas humana e de Bacillus stearothermophilus

evidenciou diferenyas na regiao do sitio de ligayao do NAD+,

3. estavam disponiveis estruturas cristalograficas de enzimas

homol6gas (ver Tabela 6) e

A constatayao de que a enzima GAPDH humana apresenta uma

afinidade por NAD+ 5 a 10 vezes maior que a afinidade da gGAPDH de

T. cruzi pelo mesmo cofator implica diferenyas na estrutura 3-D do sitio de

ligay8.o do cofator entre as duas proteinas.

o objetivo de urn trabalho de desenho racional de drogas e a obtenyao

de urn inibidor que seja 0 mais especifico possivel para a enzima alvo. Deste

modo a existencia de diferenyas em regioes importantes para a enzima (como,

por exemplo, a regiao de ligayao do cofator NAD+) e fundamental para urn

melhor desempenho do inibidor. No Apendice 6.1 encontra-se 0 alinhamento

completo das 78 sequencias de GAPDH de diferentes especies encontradas no

Banco de Dados SwissProt. Neste alinhamento as colunas demarcadas com

fundo cinza representam posiyoes para as quais 75% das sequencias

apresentam 0 mesmo aminoacido. 0 alinhamento mostra que estas enzimas

foram bastante conservadas durante 0 processo evolutivo, sendo este urn

ponto nao muito favoravel quando se esta procurando uma proteina alvo para

desenho de drogas. Entretanto, urn estudo comparativo entre a estrutura

cristalografica da GAPDH human a e a sequencia da enzima hom6loga de

Trypanosoma brucei evidenciou diferenyas na regiao do sitio de ligayao do

NAD+ confirmando a viabilidade desta enzima como alvo para um trabalho de

desenho racional de drogas(22).
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A disponibilidade de estruturas cristalognificas de enzimas hom610gas

a proteina alvo e imprescindivel para a criay80 de urn modelo tridimensional

da macromolecula.

A disponibilidade da enzima em quantidade para a eXeCUy80de testes

de atividade e para a determinay80 da estrutura cristalognifica do complexo

com os inibidores e imprescindivel para que 0 cicIo do desenho racional de

drogas possa ser completado.

1.3 Estrutura e Fun~io de Proteinas

1.3.1 Fun~io Bas Proteinas

Proteinas S80 usadas por organismos vivos na fOrmay80 de tecidos

conjuntivos (colageno e queratina), no transporte de pequenas moleculas

atraves do organismo (hemoglobina e mioglobina) e na catalise de reayoes

quimicas (GAPDH, anidrase carbonica, rodopsina e tirosina quinase entre

outras). Em virus as proteinas existem para formar a capsula viral e na forma

de enzimas chave na infesta~80 das celulas e posterior repliCayRo. As

proteinas que catalizam algum tipo de rea~ao sao chamadas de enzimas e

formam a classe de proteinas que apresenta maior variabilidade funcional e

conformacional.

Estas enzimas associam-se ao substrato (molecula que sofrera a rea~80

quimica) e opcionalmente a algum cofator (molecula que participa da reay80

de alguma maneira) diminuindo a energia de ativa~80 de uma determinada

reay80. Oentre os cofatores mais comuns esHio 0 NAO+ (nicotinamida

adenosina difosfato), FAD (flavina adenosina difosfato), 0 ATP (adenosina

trifosfato) e 0 GTP (guanosina trifosfato). Em particular, as

gliceradeido-3-fosfato desidrogenases S80 enzimas que catalizam a rea~ao de

oxidorredu~80, mostrada na Figura I, que consiste na transfOrmay80 de

gliceraldeido-3-fosfato em 1,3-bisfosfoglicerato usando como cofator uma

molecula de NAO+.

o funcionamento e as caracteristicas de uma proteina S80 regidos por

sua conforma~80 tridimensional. Oeste modo, para que seja possivel a

modificay80 das propriedades de determinada enzima ou a Criay80 de uma
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proteina com funlt0es diferentes ou a elaboraltio de uma molecula pequena

capaz de inibir uma determinada enzima deve-se, primeiro, entender a

organizaltio a nivel atomico das estruturas protei cas.

NAD+ NADH
HH 0 \J HH 0opot-t-t-t + Pi ..•••••. OP03

2--t-t-t + H+
I I \ 1 I I \ 2-
H OH H H OH OP03

GAPDH

Rea~io catalisada pela gliceraldefdo-3-fosfato
desidrogenase.

Proteinas sio macromoleculas formadas por aminoacidos que ligam-se

uns aos outros numa cadeia linear atraves da formaltio de ligaltoes

peptidicas. Estes aminoacidos sio formados por uma parte constante (em

negrito na Figura 2A) e uma parte variavel (a cadeia lateral, simbolizada por

R na Figura 2A). A sequencia dos aminoacidos em uma proteina e chamada

de estrutura primaria. Esta estrutura primaria se enovela de modo a formar

a estrutura terciaria, que e a conformaltio tridimensional de uma fita

continua de proteina. A conformaltio adotada pela associaltio de duas ou

mais cadeias de proteina recebe 0 nome de estrutura quaternaria. A parte

constante e responsavel pela formaltio das ligaltoes peptidicas da cadeia
principal.
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A) Forma geral para um aminoacido, R representa a cadeia
lateral. B) Liga~io peptidica ( Q=1800±20) e ingulos
torsionais C1> e 'P.

As cadeias laterais R silo escolhidas de um elenco de 20 aminoacidos

os quais silo classificados por sua natureza quimica de acordo com a Tabela

Caracteristica
Quimica
alifaticos GLICINA

PROLINA
ALANINA
VALINA

1S0LEUCINA
LEUC1NA

FEN1LALANINA
TIROSINA

TRIPTOFANO
METlONINA

CISTEfNA
SERINA

TREONINA
ASPARTATO

ASPARAG1NA
GLUT AMATO
GLUTAM1NA

LIS1NA
ARGININA
HISTIDINA

Codigo
Tres letras

GLY
PRO
ALA
VAL
1LE
LEU
PRE
TYR
TRP
MET
CYS
SER
THR
ASP
ASN
GLU
GLN
LYS
ARG
HIS

Codigo
Uma letra

G
P
A
V
I
L

F
Y
W

M
C
S

T

D
N
E

Q
K
R
H

as atomos da cadeia lateral silo identificados atraves de uma

nomenclatura padrao definida pel a "IUPAC". A primeira letra do nome do
\

atomo define 0 tipo do atomo, a segunda letra e do alfabeto grego e define a

distancia deste atomo com rela~ilo ao carbono alfa (CA) em termos do

numero de liga~oes covalentes e a terceira letra distingue atomos Ii mesma



15
distancia de ligayoes do carbono alfa quando existe ramificayao da cadeia
lateral.

+ +
H N -Ca-COO H N -CA-COO

3 I 3 I
C ~ ••••-- ••- C 8
I I

Cy CG
I Ics co

/ " / \0&1 0 &2 0 E1 0 E2

Nomenclatura dos atomos na cadeia lateral de um
aminoacido.

A conformayao das cadeias laterais e definida pelos angulos diedros Xn

(1 :5;n:5;5)exceto para os aminoacidos glicina e alanina que nao possuem

atom os suficientes para definir angulos torsionais na cadeia lateral.

A conformayao da cadeia principal de uma proteina e completamente

caracterizada por tres angulos diedros: os angulos ~ (formado pelos atomos

Ci-l, Ni, Cai e Ci), 'V (Ni, Cai, Ci e Ni+d e n (Cai, Ci, Ni+l e Cai+d mostrados
na Figura 2B.

o angulo n contem a ligayao peptidica e e restrito a (180±20)O devido

a conjugayao dos eletrons 1t da ligayao C=O com 0 par de eletrons nao ligado

do nitrogenio. Os angulos ~ e \II tambem sao restritos, porem devido a

impedimentos estericos entre os atomos da cadeia lateral e os atomos da

cadeia principal(23). As excessoes sao a prolina e a glicina, a prolina por ter 0

angulo ~ restrito em aproximadamente -640 devido a ligayao covalente entre

o Co da cadeia lateral eoN da cadeia principal e a glicina por nao

apresentar restriyoes aos angulos ~ e \II devido a ausencia de cadeia lateral.

Verificou-se que 0 interior de proteinas hidrossoluveis era formado

quase que exclusivamente por aminoacidos hidrof6bicos, isto levou a
hip6tese de que a principal forya motriz que leva uma proteina hidrossoluvel

a enovelar-se e a tendencia de agrupar as cadeias laterais hidrof6bicas no

interior da proteina deixando as cadeias hidrofilicas para fora. 0 problema

do agrupamento de cadeias hidrof6bicas no interior da proteina e que a
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cadeia principal tambem deve acomodar seus grupos polares (carbonila e

amino) neste interior hidrof6bico. A natureza resolveu este problema com 0

uso de estruturas secundarias. A estrutura secundaria aparece entre a

estrutura primaria e a estrutura terciaria e e 0 elemento estrutural que forma

o chamado esqueleto da proteina. Os elementos de estrutura secundaria sao

trechos da estrutura primaria que adotam uma conformayao onde todos os

aminoacidos tern aproximadamente os mesmos angulos cI> e \II e quase todos os

grupos carbonila e amino formam ligayoes de hidrogenio com outros grupos

amino e carbonila da cadeia principal. Este padrao de ligayoes de hidrogenio

resolve assim 0 problema de grupos carregados inseridos num ambiente

hidrof6bico.

Atualmente as estruturas secundarias sao classificadas como helice a.,

helice 310, helice 1t, fita ~ e voltas. Estas estruturas secundarias sao

caracterizadas por angulos cI>e \11 e por padroes de ligayao de hidrogenio.

As helices a. sao responsaveis por aproximadamente metade dos

elementos de estrutura secundaria ate agora determinados, sendo formadas

atraves da repetiyao de angulos cI>--600 e \11--500 num determinado trecho da

cadeia polipeptidica. Esta repetiyao propicia urn arranjo ideal para a

formayao de ligayoes de hidrogenio entre os grupos carbonila e amino da

cadeia principal. Mais precisamente, 0 oxigenio da carbonila do residuo n faz

uma ligayao de hidrogenio com 0 amino do residuo n+4. Dada a natureza

peri6dica da helice a. pode-se definir 0 numero de aminoacidos por volta (3,6

aa/volta), a altura de uma volta completa (5,4 A) e 0 deslocamento por

residuo ao longo do eixo da helice (1,5 A).



Helice a mostrando a disposi~io das liga~oes de
hidrogenio entre os atomos da cadeia principal.

As helices a sao em sua maioria de mao-direita, isto e, olhando-se ao

longo do eixo da helice no sentido N-C terminal os aminoacidos "giram" no

sentido horario. Helices a de mio-esquerda sio menos provaveis porque

existem choques entre as cadeias laterais e os grupos carbonila da cadeia

principal. As helices a ocorrem geralmente em tamanhos que via de 5 a 10

aminoacidos podendo chegar a 40 aminoacidos.

o arranj 0 peri6dico de aminoacidos numa helice alfa faz com que todas

as liga90es de hidrogenio da cadeia principal estejam na dire9io do eixo da

helice alfa, como mostra a Figura 4, produzindo urn dipolo na helice alfa que

gera uma carga parcial positiva na extremidade N-terminal e uma carga

parcial negativa na extremidade C-terminal. A presen9a de carga e de grupos

NH livres na extremidade N-terminal de uma helice alfa propicia urn

ambiente ideal para a liga9io de moleculas com carga negativa, como por

exemplo, ATP e NAD+ que contem grupos fosfato. Entretanto, raramente sio

encontrados Iigantes positivos na extremidade C-terminal de uma helice a,

em contrapartida os aminoacidos com cadeia lateral positiva (LYS e ARG)

"fecham" estas extremidades negativas.
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As helices 310 nao SaDtao comuns e nem tao extensas quanto as helices

alfa. As liga~oes de hidrogenio ocorrem entre 0 residuo n e 0 residuo n+3

com os angulos cP--49° e 'V--26°. As liga~oes de hidrogenio nas helices 310

nao SaD alinhadas como na helice alfa e a geometria desta helice provoca

mais choques entre as cadeias laterais e a cadeia principal, desfavorecendo

assim esta estrutura secundaria.

A helice 1t e ainda mais rara que a helice 310, os angulos que definem

sua cadeia principal SaD cP--57° e 'V--70° fazendo com que as liga~oes de

hidrogenio ocorram entre 0 residuo n e 0 residuo n+5. Este tipo de estrutura

possui uma cavidade no interior, ao longo do eixo da helice, que diminui as

intera~oes de van der Waals.

A fita 13 e responsavel pela forma~ao das folhas 13, a segunda estrutura

secundaria que ocorre com maior freqo.encia entre as estruturas resolvidas de

proteinas. A fita 13 e caracterizada pela repeti~ao dos angulos cjl--64° e

'V-+ 1700
• Ao contrario das helices, as fitas 13 nao compoe por si so urn

elemento de estrutura secundaria, elas devem se associar a outras fitas 13

atraves de liga~oes de hidrogenio para formar a folha 13. Duas fitas 13 podem

se associar de forma paralela ou antiparalela como mostra a Figura 5.

A associayao na forma paralela ocorre quando as duas fitas estao

orientadas com suas extremidades N-terminal fazendo liga~ao de hidrogenio

uma com a outra. A associa~ao antiparalela ocorre quando 0 N-terminal de

urna fita faz ligayoes de hidrogenio com 0 C-terminal da outra fita.



N N C
\ \ I
Ca Ca Ca
I I \

O=C ••O=C N-H
\ .•••••_4#- \ I
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Ca Ca Ca
\ \ I
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N -H-N C=O
\ \ I
Ca Ca Ca
I I \

O=C ••O=C N-H
\ ...-_..-- \ I
N-H·" N-H·------O=C
I I \

Ca Ca Ca
\ \ I

c\ /c\ /
Associa~o
Paralela

Associa~o
Antiparalela

Folha ~ mostraodo a associa~io oa forma paralela (a
esquerda) e aotiparalela (a direita).

As folhas J3 ocorrem ou somente com fitas paralelas, ou com fitas

antiparalelas, ou com uma mistura de fitas paralelas e antiparalelas, sendo

esta ultima modalidade mais incomum que as duas primeiras. Todas as folhas

J3 tem uma tory80 de mao-direita sendo que as toryoes de mao-esquerda nao

foram encontradas ate hoje.

As conexoes entre os elementos de estrutura secundaria sac feitas por

voltas ou por "loops". As voltas tem sempre quatro aminoacidos

(i, i+ 1, i+2 e i+3) sendo que a distancia entre Cai e 0 Cai+3 deve ser menor

que 7 A e os residuos (i+l e i+2) nao podem ter conformayao de helice a.

De acordo com estas restriyoes, as voltas podem ser classificadas em termos

cP e \II como sendo dos tipos I, 1', II e 11'(24) (existem outras classificayoes

mas estas quatro sac as mais frequentes). Algumas voltas tern preferencia por

certos aminoacidos como mostra a Tabela 4.



Tipo I II I' II' Resto

Ocorrencia 41 % 26 % 6% 6% 27

Preferencia NENHUMA Gem i+2 Gem i+2 G em i+l NENHUMA

Os loops sao trechos da sequencia com comprimento de 5 a 40

aminoacidos que ficam geralmente expostos ao solvente e por isso tern uma

quantidade maior de residuos hidrofilicos. Os grupos carbonila e amino

geralmente nao fazem ligayoes de hidrogenio entre si e por isso ficam

disponiveis para faze-Ias com mole cui as de agua do solvente, ions ou outras

moleculas presentes. Por estarem os loops expostos e por nao terem ligayoes

de hidrogenio regulares entre atomos da cadeia principal sao geralmente mais

flexiveis que os elementos de estrutura secundaria. Foi verificado que as

regioes de inseryao e/ou deleyao presentes em urn alinhamento entre

proteinas homologas ocorrem quase que exclusivamente nas regioes de loops.

A variabilidade em tamanho e conformayao dao aos loops tambem uma

variedade de funyoes que vao desde a simples conexao de dois elementos de

estrutura secundaria ate a ligayao de proteinas inteiras (imunoglobulinas), de

ions (calmodulina) e formayao de sitios-ativos (enzimas).

Com 0 grande numero de estruturas de proteinas resolvidas foi possfvel

desenvolver uma classificayao para os arranjos que determinados grupos de

elementos de estrutura secundaria adotam. Estes arranjos levam 0 nome de

dominios e geralmente caracterizam uma funyao, por exemplo, as lactato

desidrogenases e as gliceraldefdo desidrogenases que sao protefnas que ligam

nucleotideos tern no dominio de ligayao urn enovelamento de Rossmann,

descrito na seyao 1.6, que apresenta-se ideal para fazer a ligayao destes

nucleotideos.

o enovelamento de Rossmann contem varios motivos do tipo f3af3,

estes motivos ocorrem com frequencia em varios tipos de domfnios, como por

exemplo nos barris af3. Dois outros motivos encontrados em proteinas sao 0

a.-loop-a. e 0 J3-loop-J3.
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Uma proteina e geralmente formada por mais de um dominio, por

exemplo, a piruvato quinase contem tres dominios, urn "sanduiche" de fitas 13

antiparalelas, urn barril a.f3 e uma folha de fitas paralelas formada por

motivos 13a.13.

Usando os elementos de estrutura secundaria pode-se classificar as

proteinas em tres grupos, das proteinas que contem somente helices a., das

que contem somente fitas 13 ou das que contem helices a. e fitas 13. Esta

classifica~ao mostrou-se util, pois, associada a experimentos de dicroismo

circular, pode ajudar a preyer a quantidade relativa de helices a., fitas f3 e

estruturas aleat6rias (loops e voltas), fornecendo assim informa~oes sobre a

estrutura da proteina.

1.3.3 Estrutura e Fun~io de Proteinas

A rela~ao entre a estrutura tridimensional e a fun~ao de uma proteina

fica evidente no caso da anemia falciforme. Nesta doen~a congenita ocorre

uma muta~ao onde 0 GLU da posi~ao 6 das cadeias 13 do tetramero a.2132 da

hemoglobina e trocado por uma VAL, esta muta~ao cria uma regiao

hidrof6bica na proteina que se encaixa perfeitamente em um bolso

hidrof6bico de outra hemoglobina provocando uma "polimeriza~ao" de

hemoglobinas. A polimeriza~ao reduz drasticamente a solubilidade da

hemoglobina desoxigenada levando a forma~ao de precipitados fibrosos

dentro das celulas vermelhas, 0 que causa a sua deforma~ao provocando uma

anemia cronica que pode levar 0 individuo a morte.

E interessante notar que esta doen~a ocorre apenas nos portadores

homozigotos do gene que codifica a hemoglobina defeituosa, os portadores

heterozigotos nao apresentam qualquer sintoma. Uma pesquisa revelou que

aproximadamente 40% dos negros africanos apresentam a condi~ao de

heterozigoto para 0 gene defeituoso, isto e explicado evolutivamente pela

resistencia que individuos heterozigotos apresentam contra a forma mais letal
de malaria naquela regiao.(27)

Dutro exemplo indicativo da rela~ao estrutura-fun~ao em proteinas e

encontrado na familia das serino-proteases. As serino-proteases contem a



22
chamada triade catalitica. Este conjunto de tres aminoacidos essenciais a

catalise da quebra da liga~ao peptidica nunca varia nao importando a

especificidade da rea~ao. Das estruturas de serino-proteases resolvidas ate

hoje a enzima subtilisina nao apresenta qualquer semelhanca de sequencia ou

estrutura 3-D com as outras enzimas, nao obstante, os aminoacidos

importantes a liga~ao do substrato e a catalise estao praticamente na mesma

conforma~ao montando um sitio ativo igual ao das outras serino proteases.

Este exemplo alem de ressaltar a importancia da estrutura para uma

determinada fun~ao tambem fornece um exemplo de evolu~ao convergente,

isto e, a natureza modificou enzimas sem nenhuma rela~ao previa para que

hoj e em dia seus sitios ati vos fossem praticamente identicos. (25)

1.4 Metodos empiricos para a determina~io da estrutura molecular de
uma proteina

Existem duas tecnicas para se determinar a estrutura, a nivel atomico,

de uma proteina, a difra~ao por raios-X ou neutrons e a espectroscopia de

ressonancia magnetica nuclear. Embora as tecnicas de difra~ao necessitem de

quantidades grandes de proteina, num estado de altissima pureza, para que

possa ser obtido um cristal de proteina adequado aos experimentos de

difracao, ela nao tem limites quanto ao tamanho da proteina. A tecnica de

espectroscopia de ressonancia magnetica nuclear (R.M.N), embora nao

necessite de cristais de proteina, tem seus limites no tamanho da proteina da

qual se quer obter a estrutura tridimensional. Esta tecnica tem sido usada na

obten~ao de estruturas de proteinas com ate 25 KDa de Massa molecular com

qualidade comparavel as estruturas cristalograficas de 2,0 A de resolu~ao(26).

1.4.1 Cristalografia de Proteinas

A maior parte das estruturas tridimensionais de proteina vem do

resultado de experimentos de difra~ao de raios-X. A tecnica se baseia na

absor~ao e emissao de raios-X pelos eletrons da proteina. Quando estes

eletrons estao dispostos num arranjo peri6dico ordenado, como em um

monocristal, a interferencia entre os raios-X emitidos por cada eletron
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espacial ao qual 0 cristal pertence e da molecula que esta causando 0

espalhamento dos raios-X.

A experiencia de difra~ao de raios-X de um cristal qualquer resulta

num conjunto de dados que contem os indices (h, k e I) das "reflexoes", suas

respectivas intensidades espalhadas (I) e um erro associado Ii medida de cada

reflexao. Para se chegar a um mapa da densidade eletronica do cristal, a

partir do qual se constroe 0 modelo tridimensional da molecula, e necessario

fazer uma transformada de Fourier usando as intensidades coletadas e suas

respectivas fases. 0 problema surge porque as fases de cada reflexao nao

podem ser medidas experimentalmente. Para contornar este problema foram

desenvolvidas as tecnicas de substitui~ao isomorfa multi pIa e substitui~ao

molecular que permitem uma estimativa inicial das fases para cada reflexao
hkl.

A tecnica de substitui~ao isomorfa multipla requer a produ~ao de

cristais com a proteina nativa e cristais (com 0 mesmo grupo espacial e

dimensoes de cela unitaria) com derivados de atomos pesados. Os cristais saG

coletados e com 0 uso do metodo de Patterson pode-se ohter uma estimativa

das fases iniciais.

A tecnica de substitui~ao molecular pode ser usada quando se sabe de

antemao que a proteina da qual se quer resolver a estrutura e

tridimensionalmente parecida com uma proteina que ja tenha estrutura

resolvida. Esta estrutura-sonda e entao colocada na cela unitaria do cristal,

rotada e translacionada ate que se encontre uma orienta~ao adequada que

forne~a a estimativa inicial das fases para cada reflexao hkl.

o resultado final de uma determina~ao de estrutura de proteina usando

a tecnica de difra~ao de raios-x e um arquivo contendo uma lista dos atomos

da proteina com cinco valores experimentais, as coordenadas x, y e z, um

fator de agita~ao termica B e opcionalmente um fator de ocupa~ao Occ.

Grosso modo, 0 fator de agita~ao termica e uma medida da agita~ao do

atomo dentro do crista!. Este valor pode ser uti! para se determinar quais

regioes de uma proteina SaGmais flexiveis e quais SaGmais rigidas. 0 fator
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de ocupayao e uma medida estatistica da distribuiyao de conformayoes para

urn determinado atomo. 13 comum encontrar uma estrutura com duas

conformayoes para urn mesmo aminoacido (variando por exemplo no angulo

Xl). a conformayao mais frequente leva urn fator de ocupayao maior enquanto

que a menos frequente leva urn fator de ocupayao menor. A soma dos fatores

de ocupayao para urn mesmo atomo deve ser sempre igual a 1.

1.4.2 Ressonincia Magnetica Nuclear

A espectroscopia de ressonancia magnetica nuclear pode ser conduzida

em substancias que possuam atomos com momenta nuclear magnetico.

geralmente estes atomos tern massa atomica impar (por exemplo IH. lIB. 13C,

15N, 19p. 31p. etc). 0 proton pode ser considerado como uma unidade de carga

que gira em torno de seu proprio eixo. como toda carga que gira este proton

cria urn pequeno campo magnetico ao longo do seu eixo de rotayao.

Se este nucleo for agora colocado sob a influencia de uma campo

magnetico externo, ele ira precessionar em torno da direyao do campo

magnetico de forma paralela ou antiparalela definindo os niveis de energia

inferior e superior respectivamente. A energia entre estes dois estados e

caracteristica do tipo de nucleo e do campo magnetico externo experimentado

pelo mesmo. A aplicayao de urn pulso de radio-frequencia apropriado a uma

coleyao destes nucleos induz a uma transiyio entre os dois estados que por

sua vez gera uma magnetizayio transversal detectavel experimentalmente. 0

valor da tecnica de ressonancia magnetica nuclear vem do fato de que 0

campo magnetico experimentado pelo nucleo e a soma do campo magnetico

externo e dos pequenos campos magneticos gerados pelos atomos vizinhos ao

nucleo que esta sendo medido. 0 mesmo nucleo sob 0 mesmo campo

magnetico externo pode entao gerar diferentes picos no espectro resultante

devido aos diferentes vizinhos, esta diferenya e chamada de deslocamento

quimico.

Existem essencialmente dois tipos de experimentos de R.M.N.

bidimensionais que produzem informayoes bastante diferentes. No primeiro,

chamado de espectroscopia correlacionada ("correlated spectroscopy" -
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COSV), 0 experimento resulta num mapa bidimensional onde os plCOS

definem conectividades entre protons separados por nao malS que tres

liga~oes covalentes. Estes mapas tambem fornecem informa~oes sobre

angulos diedros. No segundo, chamado de espectroscopia bidimensional de

melhoramento nuclear Overhauser ("2D nuclear Overhauser enhancement

spectroscopy" - NOESY), 0 experimento fornece um mapa bidimensional

onde os picos representam distancias entre pares de protons separados por

menos de 5 A. A intensidade de um pica fornece a distancia entre os protons

que deram origem ao pico.

o resultado final para esta tecnica e tambem um arquivo contendo uma

lista dos litomos e de suas coordenadas. Neste caso entretanto nao sao

definidos os fatores de agita~ao termica e nem os fatores de ocupa~ao.

Frequentemente os arquivos de estruturas resolvidas por esta tecnica

apresentam nao apenas uma conforma~ao para a estrutura da proteina mas

sim um conjunto de conforma~oes que estao de acordo com os valores

mensurados. A representa~ao grafica da superposi~ao de todas as

conforma~oes definidas no arquivo permite, assim como no caso do fator de

agita~ao termica, encontrar quais regioes sao mais flexiveis.

1.5 Metodos Semi-Empiricos de Determina~io de Estrutura

Os metodos semi-empiricos estao baseados nos resultados anteriores de

experimentos de determina~ao de estrutura, cinetica enzimatica, dicroismo

circular, mutagenese sitio-dirigida e outros. 0 conhecimento sobre estruturas

de proteinas e seu funcionamento, adquirido com 0 passar dos anos e apos

muitos e variados experimentos, foi compilado numa serie de regras que

permite, hoje em dia, fazer a predi~ao da estrutura tridimensional de uma

proteina partindo apenas da sua sequencia de aminoacidos.

A regra principal sobre a qual esta apoiada a tecnica de modelagem

molecular pode ser resumida na frase:

"A estrutura tridimensional de uma
proteina, no seu ambiente natural, e
[umyao de sua estrutura primaria. "
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Este fat 0 foi evidenciado ap6s experimentos de desnatura~ao

(destrui~ao da estrutura terciaria e secundaria) e renatura~ao da ribonuclease

bovina(27). Experimentos de desnatura~ao e renatura9ao de proteinas tem

mostrado que tais moleculas, naturais ou artificiais, podem ser

reversivelmente enoveladas e desenoveladas(28) sem a ajuda de outras

enzimas. Estes experimentos implicam que em determinados ambientes, a

sequencia de aminoacidos e, por si s6, suficiente para definir a estrutura

tridimensional da proteina. Nao obstante, existem proteinas que nao sao

capazes de chegar a sua conforma~ao final sem 0 auxilio de enzimas

especiais que ajudam na fase final do seu enovelamento. Estas enzimas

especiais sao as chaperoninas que ligam proteinas globulares de ate
90 KDa(29,30).

Existem duas formas de se fazer a predi9ao da estrutura terciaria para

uma sequencia de aminoacidos, a primeira parte da informa~ao compilada a

partir das estruturas de proteina contidas no PDB resolvidas

experimentalmente, a segunda usa as pr6prias estruturas experimentais como

base na proposi~ao do modelo para a estrutura terciaria.

o resultado de analises bioquimicas e biofisicas, especificas para a

proteina de interesse, podem fornecer indica~oes importantes para a

constru~ao do modelo da proteina. Por exemplo, experimentos de dicroismo

circular podem fornecer as propor~oes relativas entre os elementos de

estrutura secundaria, experimentos de mutagenese sitio-dirigida podem

ajudar na localiza9ao de aminoacidos importantes a catalise e experimentos

de cinetica quimica indicam como esta agindo um determinado inibidor

proposto por desenho racional.

1.5.1 Previsio de estrutura secundaria

No metodo de previsao de estrutura secundaria as informa~oes contidas

no PDB sao compiladas num conjunto de regras de modo a fornecer a

probabilidade de ocorrencia de cada aminoacido em cada uma das estruturas

secundarias existentes (helice alfa, fita beta ou volta). A proteina problema e
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entio analisada de acordo com as regras acima para prever qual a provavel

estrutura secundaria associada a cada trecho da sequencia problema.

Embora a amostragem estatistica aumente dia-a-dia melhorando a

confiabilidade do metodo, 0 processo de constru~ao deste conjunto de regras

e degenerativo, isto e, existe uma perda de informa~io quando os dados de

uma estrutura terciaria sio compilados para informa~io de estrutura

secundaria. Por exemplo, duas fitas 13 com conforma~oes tridimensionais

diferentes sio classificadas no conjunto de regras simplesmente como fitas 13.

Com esta informa~io em mios, tenta-se encontrar 0 melhor arranjo

espacial entre os elementos de estrutura secundaria que respeite a

distribui~ao de aminoacidos para uma proteina de sua classe, a geometria

comumente observada para distancias e angulos, contatos atomicos, etc. A

estrutura da enzima interleucina-4 humana foi proposta a partir da predi~io

de sua estrutura secundaria com 0 auxilio de experimentos de dicroismo
circular. (31)

1.5.2 Modelagem por homologia

o metodo de modelagem por homologia nao parte de urn conjunto de

regras elaborado a partir do PDB mas sim diretamente do PDB, ou seja, nao

existe a perda da informa~io original das estruturas no processo de

constru~io do modelo.

o processo de constru~io de urn modelo por homologia e baseado na

hip6tese de que a estrutura tridimensional e mais conservada que a estrutura

primaria. Isto equivale a dizer que dois trechos de proteina com sequencia de

aminoacidos semelhantes, mas nio identicos, devem ter uma conforma~ao

tridimensional semelhante. 0 alinhamento e a suposi~ao de que sequencias

parecidas implicam em estruturas tridimensionais parecidas sao os pontos de

apoio da modelagem molecular por homologia.

Como as proteinas nio trazem consigo a arvore geneal6gica de seus

antepassados, deve existir uma maneira de se identificar as rela~oes de

homologia entre duas proteinas partindo apenas de suas sequencias de

aminoacidos. 0 parametro usado para saber se duas proteinas sao hom610gas
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entre si e 0 grau de identidade, que e obtido a partir de uma compara~ao

entre as sequencias das proteinas de interesse.

A compara~ao entre as sequencias de proteinas e feita com 0 programa
MULTALIGN(32)que usa 0 metodo de Needlemann e Wunsch(33) para encontrar

partes equivalentes entre duas ou mais sequencias de proteinas, 0 resultado

deste estudo e chamado de alinhamento. a alinhamento pode ser ententido

como uma tabela onde cada linha representa uma sequencia e cada coluna, os

aminoacidos topologicamente equivalentes. au seja, se todas as estruturas

tridimensionais correspondentes as sequencias alinhadas pelo programa

fossem superpostas todos os aminoacidos de uma mesma coluna ocupariam a

mesma posi~ao espacial.

Se 0 alinhamento e feito apenas com sequencias sem estrutura

tridimensional disponivel, 0 programa deve encontrar sozinho os pontos de

inser~ao e dele~ao, podendo desta forma fornecer urn alinhamento erraneo

com inser~oes e/ou dele~oes nas regioes do esqueleto da proteina ou ainda

desalinhando aminoacidos importantes para a fun~ao da enzima.

Quando estao disponiveis as estruturas tridimensionais de uma ou mais

proteinas hom610gas, 0 alinhamento e feito com base na superposi~ao das

estruturas(34), ou seja, primeiro encontram-se as posi~oes espacialmente

equivalentes (ou topologicamente equivalentes) e depois constroe-se 0

alinhamento. a alinhamento construido desta forma e chamado de

alinhamento tridimensional. Este alinhamento tridimensional e manti do fixo

enquanto que a sequencia problema e alinhada contra 0 alinhamento

tridimensional. Desta forma evita-se a cria~ao de inser~oes e/ou dele~oes nas

regioes do esqueleto da proteina.

A identidade entre duas proteinas e a razao entre 0 numero de pares de

aminoacidos identicos, encontrado no alinhamento entre as duas sequencias,

pelo numero total de aminoacidos alinhados. Por exemplo, na Tabela 5 0

numero de pares de aminoacidos identicos e 7 e a quantidade de aminoacidos

alinhados e 14, logo a identidade entre as sequencias A e B e 50% ou 7/14.



Alinhamento entre duas sequencias imaginarias

Se uencia A A G I I K E K M E P WID
Sequencia BAG V I R M N P W L V D

Dada a defini~ao para 0 grau de identidade, podemos definir os pontos

limitantes de urn trabalho de modelagem por homologia em fun~ao da

identidade entre a sequencia da proteina problema e a sequencia da proteina

de base. As diferen~as entre as estruturas tridimensionais da proteina

problema e da proteina de base aumentam com 0 decrescimo da identidade

sequencial, em consequencia a confiabilidade do modelo diminui. Tambem

foi verificado que a qualidade da estrutura de base influi na qualidade da

estrutura model ada, ou seja, usar uma estrutura de base com resolu~ao de 1,5

A e melhor que usar uma estrutura resolvida a 3,5 A.

OS desvios entre 0 modelo contruido por homologia e a estrutura real

determinada por raios-X varia ao longo da sequencia da proteina. De um

modo geral, as maiores diferen~as ocorrem nos loops da superficie da

proteina, enquanto que os trechos de estrutura secundaria e 0 esqueleto

hidrof6bico da proteina apresentam os menores desvios.

o metodo para se criar urn modelo por homologia varia conforme a

identidade entre a sequencia problema e a estrutura de base. De urn modo

geral 0 esquema apresentado na Figura 6 mostra os passos necessarios para se

obter urn modelo. 0 primeiro passo na constru~ao do modelo consiste na

obten~ao do esqueleto da proteina. A partir do alinhamento e da analise das

estruturas de base 0 esqueleto pode ser obtido avaliando-se quais sao as

regioes estruturalmente conservadas, geralmente estas regioes sao compostas

pelos elementos de estrutura secundaria que compoem 0 esqueleto da

proteina e por alguns loops importantes a estrutura.

A segunda etapa consiste da modelagem dos loops. Se existir algum

loop hom610go em alguma das proteinas de base 0 procedimento para a

incorpora~ao deste loop consiste primeiramente na superposi~ao local dos

trechos anteriores e posteriores ao loop que se deseja incorporar, e
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finalmente na c6pia das coordenadas deste loop incorporando-o ao arquivo do

modelo.

Os loops que nao forem encontrados em nenhuma das estruturas de

base devem ser obtidos a partir do banco de dados PDB usando 0 metoda

desenvolvido por Jones e Thirup(35) que se baseia na conforma~ao da cadeia

principal do trecho anterior e posterior ao loop que se deseja construir.

Uma vez modelados 0 esqueleto da proteina e os loops, 0 pr6ximo

passo consiste na coloca~ao das cadeias laterais de cada aminoacido. A

substitui~ao de cadeias laterais pode ser feita por diferentes metodos dos

quais os mais comuns sao:
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l.calculo da posi~io dos novos atomos gerando uma cadeia lateral com

angulos X = 1800 (rotinas REPLACE e REFI do programa TOM),

2.aproveitamento dos atomos da cadeia lateral original como um guia no

calculo da posi~io dos atomos da nova cadeia lateral, diminuindo assim

problemas de choque com 0 restante da proteina (rotina MUTATE do

programa WHATIF),

3.procura de rotameros(36) especificos para a cadeia principal local (rotina

DGMUT do programa WHATIF).

Qualquer mudan~a usando um dos metodos aClma descritos deve ser

seguida de uma analise para a verifica~ao de choques da nova cadeia lateral

com 0 restante da proteina. Caso seja necessario, a cadeia lateral e ajustada

manual mente (op~io TORS do programa TOM e do programa WHATIF).

A terceira op~io tem se revel ado mais confiavel que as duas primeiras

visto que 0 desvio quadratico medio entre a cadeia lateral modelada e a

cadeia lateral determinada cristalograficamente e menor que os desvios

obtidos quando sao us ados os metodos 1 e 2. Neste metodo a nova cadeia

lateral e pesquisada no banco de estruturas de proteina levando-se em conta

dois criterios, a conforma~ao da cadeia principal que se estende desde dois

aminoacidos anteriores ate dois posteriores ao residuo que sera trocado (num

total de 5 residuos) e 0 tipo do aminoacido que devera ser colocado no
lugar. (37,38)

Uma vez terminada a substitui~io dos residuos e feita uma

minimiza~ao de energia de toda a estrutura para se fazer um "ajuste fino" da

geometria e das intera~oes nio ligadas.

Feito isso 0 modelo da proteina esta pronto. Em casos de baixa

homologia quando a constru~ao do alinhamento nao e totalmente confiavel, e

recomendavel submeter 0 modelo a diversos programas que checam a

realidade e a confiabilidade da estrutura proposta. Um destes programas e 0

PROCHECK(50) que compara os parametros da estrutura (desvio padrao do

comprimento de liga~oes, angulos de liga~ao, quiralidade, angulos torsionais,
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etc) a panlmetros equivalentes de estruturas de aha resolucao. 0 modulo

QUALITy(39) do programa WHATIF realiza urn exame do ambiente de cada

aminoacido da estrutura e compara este ambiente com aqueles encontrados

nas estruturas de aha resolu~ao do PDB. Os indices de qualidade para cada

aminoacido sao graficados numa escala em que val ores abaixo de

determinado limite estao garantidamente (pelo autor do programa) errados.

Tambem urn valor medio para todo 0 modelo e fornecido que, se abaixo de

urn certo limite, indica que a proteina esta erroneamente modelada.

1.6 Estrutura geral das enzimas GAPDH

As gliceraldeido-3-fosfato desidrogenases sao constituidas de urn

homotetramero com cada subunidade pesando entre 35 e 40 KDa. A Figura 8:

Tetramero do modelo da' gGAPDH de Trypanosoma cruzi visto ao longo do

eixo Q.. (Modelo final do trabalho)

Figura 9 mostra 0 enovelamento do monomero da GAPDH com a

moIecula de NAD+ ligada. As quatro subunidades estao agrupadas segundo 3

eixos de simetria molecular de ordem 2 como mostra a Error! Reference

source not found. criando tres tipos de interface entre as subunidades.

Seguindo a nomenclatura descrita para a estrutura da GAPDH de Bacillus

stearothermophilus(43) as subunidades recebem os c6digos 0, P, Q eRe os

eixos que relacionam estas subunidades sao chamados de P, Q. e R.

Cada monomero e formado por dois dominios(40), 0 dominio de liga~ao

do NAD+ e 0 dominio catalitico. 0 dominio de liga~ao do NAD+ compreende

dois trechos da cadeia polipeptidica, do residuo 1 ao 165 e do 335 ao 359 e

possui uma estrutura terciaria semelhante ao enovelamento de Rossmann. A

topologia do dominio de liga~ao do NAD+ esta mostrada na Figura 7:1. Este

dominio e composto de onze fitas 13 (131, 132, .. ' e (311) das quais nove

formam uma folha f3 e cinco helices alfa (a1, a2 e as de um lado da folha e

a3 e a4 do outro lado).



Representa~io dos dois dominios de GAPDH:

I) dominio de liga~io do NAD+;

II) dominio catalitico.

o dominio catalitico (Figura 7:II) se estende do residuo 166 ao 334 e e

formado por uma folha 13 com sete fitas (131', 132', ... e 137') e quatro helices

alfa (ai', a2', a,3' e a4' todas de urn mesmo lado da folha).

Das tres interfaces, a relacionada pelo eixo P (Q/R e P/O) e a que

promove a maior parte das intera~oes entre dois monomeros. 0 eixo P

promove a forma~ao de urn "sanduiche" entre duas folhas 13 de dois dominios

cataliticos como po de ser visto na Error! Reference source not found ..

A interface formada pelo eixo R (O/R e P/Q) envolve a forma~ao de

contatos nas imedia~oes do sitio de liga~ao do NAD+.

o eixo Q. (P/R e Q/O) promove apenas alguns contatos em suas

interfaces, sendo que nenhum deles corresponde a regioes de interesse para 0

presente trabalho.



Figura 8: Tetramero do modelo da gGAPDH de Trypanosoma cruzi
visto ao longo do eixo Q.. (Modelo final do trabalho)

Figura 9: Monomero da gGAPDH de Trypanosoma cruzi. As setas
representam fitas f3 e as espi~~is helices Cl. Figura criada
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2. MODELAGEM DA gGAPDH
2.1 Alinhamento

o primeiro pas so na modelagem por homologia da enzima gGAPDH de

Trypanosoma cruzi e a obten~ao de um alinhamento entre as sequencias com

estrutura resolvida e a sequencia da enzima problema, para isto foi

necessario recuperar as estruturas resolvidas do banco de dados PDB. A

busca no banco de dados PDB resultou numa lista de seis enzimas hom6logas

a enzima de T. cruzi com estrutura resolvida mostradas na Tabela 6. Das seis

estruturas encontradas, as quatro primeiras foram resolvidas com 0 cofator

NAD+ e as duas ultimas foram resolvidas sem 0 cofator.

Tabela 6: Rela~io das proteinas homologas a enzima gGAPDH de
Trypanosoma cruz; com estrutura resolvida.

Codigo da Origem da Enzima Numero de Identidade Resolu~io Fator
Enzima (especie) aminoac:idos com (A) R
(PDB) T.cru:i

IGGA(42) Trypanosoma 359 324/359 3,2 0,176
brucei

I GD I (43) Bacillus stearo- 334 175/334 1,8 0,177
thermophilus

1GPD(44) Homarus 333 199/333 2,9
americanus

HUMANA(4S) Homo sapiens 334 176/334 2,3 0,33
2GDI (<16) Bacillus 334 175/334 2,5 0,177

stearothermophilus
4GPD(47) Homarus 333 199/333 2,8 0,218

americanus

o alinhamento da sequencia de Trypanosoma cruzi contra as

sequencias das enzimas hom6logas encontradas no banco de dados PDB foi

feito em tres etapas.

A primeira etapa consistiu numa superposl~ao aproximada das

estruturas de base. Estas superposi~oes foram feitas mantendo-se a estrutura

de Trypanosoma brucei im6vel enquanto a segunda estrutura era rotacionada

e transladada de modo a superpor-se a primeira estrutura. Esta superposi~ao

inicial foi feita com a rotina MOTlVS(48) do programa WHA TIF que identifica

trechos estruturalmente equivalentes entre duas estruturas.
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Na segunda etapa a superposiyio inicial foi analisada e as regioes que

faziam parte do esqueleto da proteina (as regioes estruturalmente

conservadas) foram selecionadas para a superposiyao. Estas rotinas de

superposi~io usam 0 metoda descrito por Kabsch(49) que encontra a melhor

matriz de rota~io para colocar um conjunto de vetores sobre um segundo

conjunto de vetores atraves da minimizayao da soma dos quadrados das

diferenyas entre pares equivalentes de coordenadas. Esta superposiyio e

usualmente feita com os litomos Ccx pertencentes aos trechos de estrutura

selecionados.

Com as estruturas superpostas fez-se uma analise detalhada da

superposiyio entre a estrutura de T. brucei com a estrutura de

B. stearothermophilus e depois da superposiyio com a estrutura da enzima

humana. Desta analise determinou-se os pares de aminoacidos

topologicamente equivalentes entre as estruturas e contruiu-se entio 0

alinhamento tridimensional.

o ~linhamento tridimensional foi entio fixado nas regioes de estrutura

secundaria e contra este alinhamento foi alinhada a sequencia da gGAPDH de

Trypanosoma cruzi. 0 alinhamento final que foi usado para a construyio do

modelo esta mostrado na Figura 10.

o alinhamento consiste de seis blocos de quatro linhas cada donde a

primeira linha refere-se a sequencia de T. cruzi, a segunda de T: brucei, a

terceira refere-se a sequencia da enzima humana e a quarta a enzima de

B. stearothermophilus. Neste alinhamento as regioes demarcadas com uma

onda triangular definem as regioes de helices alfa e as regioes demarcadas

com uma caixa cinza definem os trechos de fita 13. As posiyoes do

alinhamento demarcadas com um asterisco denotam as diferenyas entre a

sequencia da gGAPDH de T. cruzi e de T. brucei.

Com 0 alinhamento em mios foi construida a Tabela 6 que resume as

relayoes entre as varias enzimas hom610gas de estrutura resolvida com a

enzima de Trypanosoma cruzi. Na primeira coluna esta 0 c6digo PDB da

estrutura (exceto para a estrutura humana obtida via uma comunica~io
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pessoal), na segunda coluna esta a especie da qual foi extraida a enzima, na

terceira coluna esta 0 numero de aminoacidos da enzima, na quarta coluna

esta a identidade com rela~ao a enzima de T. cruzi expressa como a razao

aminoacidos-identicos/aminoacidos-alinhados, na quinta coluna esta a

resolu~ao da estrutura e na sexta coluna 0 fator R para a estrutura.

Os valores das colunas cinco e seis definem a qualidade da estrutura,

ou seja, baseando-se nestes valores pode-se optar por um determinado trecho

de uma estrutura em detrimento de outra que apresenta Menor confiabilidade.

2.2 Constru~io e Avalia~io do Modelo

Toda a numera~io de aminoacidos sera feita de acordo com 0

alinhamento da Figura 10 que e a mesma para a estrutura de Trypanosoma

brucei.

Avaliando 0 alinhamento da Figura 10 optou-se por escolher a estrutura

de baixa resolu~ao de Trypanosoma brucei como base para 0 modelo da

enzima de Trypanosoma cruzi. Esta escolha foi feita por dois motivos,

primeiro, a estrutura de T. Brucei, embora de baixa resolu~ao, nio

apresentava inser~oes e/ou dele~oes com rela~ao a sequencia de T. cruzi,

segundo estava disponivel a estrutura de aha resolu~ao de Bacillus

stearothermophilus que mantem uma aha identidade com a enzima de

T. cruzi, deste modo a estrutura de aha resolu~io de B. stearothermophilus

foi usada como guia para tomar decisoes em regioes incertas.
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Figura 10: Alinhamento final usado na constru~io do modelo da enzima
gliceraldeido-3-fosfato desidrogenase de Trypanosoma crud.
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Embora 0 alinhamento da Figura 10 mostra-se uma identidade de 90 %

entre a sequencia de T. brucei e de T. cruzi sugerindo que a cadeia principal

de 1GGA pudesse ser adotada de forma integral como ponto de partida para a

constru~ao do modelo, constatou-se apos uma analise das estruturas de base

na esta~ao grafica e usando 0 programa PROCHECK a necessidade de corre~oes

em quatro pontos da cadeia principal da estrutura 1GGA que apresentava

angulos ~/\jI nao permitidos.

Os trechos que necessitavam de corre~oes compreendiam os

aminoacidos 2, 10-11, 70-72 e 357. Os aminoacidos 2 e 357 foram modelados

usando a rotina TORS do program a TOM.

Os aminoacidos 10 ao 11 foram model ados com a estrutura 1GD 1 de

aha resolu~ao atraves de uma superposi~ao local dos trechos polipeptidicos

anterior e posterior a regiao em quesHio.

Os aminoacidos 70 ao 72 nao apresentavam loops equivalentes nas

estruturas de base e portanto foram modelados com a rotina DGLOOP do

programa TOM.

Apos a corre~ao da cadeia principal foi feita a mudan~a das 35 cadeias

laterais que diferiam da estrutura de base (1 GGA) para os aminoacidos

correspondentes da enzima de T. cruzi. Esta etapa foi realizada usando-se a

rotina MUTATE do programa WHATIF. A rotina MUTATE calcula as posi~oes dos

atomos da nova cadeia lateral usando os atomos da cadeia lateral original

como guia.

A terceira etapa consistiu do ajuste manual de cada cadeia lateral

trocada com a rotina TORS do programa TOM. 0 objetivo deste ajuste e

acomodar a nova cadeia lateral dentro do modelo, removendo na medida do

possivel todos os choques que tenham resultado da troca dos aminoacidos.

A quarta etapa consistiu da coloca~ao do cofator NAD+ no modelo do

monomero. 0 modelo do cofator foi obtido da estrutura de Trypanosoma

brucei.
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Feito isto 0 modelo do monomero estava pronto e passou-se a etapa

seguinte que envolveu a cria~ilo do tetramero para ajustar as cadeias laterais

envolvidas nas interfaces monomero-monomero. Para construir 0 tetramero

foram feitas quatro copias do modelo do monomero e cada uma delas foi

superposta a uma das cadeias 0, P, Q e R da estrutura de Trypanosoma

brucei.

o modelo foi avaliado quanto a qualidade estereoquimica usando 0

programa PROCHECK(50). Este programa avalia a distribui~ilo dos angulos ~/\jJ

de acordo com uma estatistica feita sobre um conjunto de estruturas de alta

resolu~ilo extraidas do banco de dados PDB. Os angulos silo graficados num

diagx:ama equivalente ao de Ramachandran onde as regioes de maior

probabilidade para os angulos ~/\jJ silo sombreadas. Neste diagrama os

residuos de glicina silo representados por triangulos e todos os outros silo

representados por quadrados.

A distribui~ilo dos angulos ~/\jJ para 0 modelo final no diagrama de

Ramachandran (Figura 11) mostrou que dentro dos limites impostos a tecnica

de modelagem e a resolu~ilo da estrutura de base (3,2 A) existem apenas

alguns aminoacidos fora das regioes permitidas.
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Figura 11: Diagrama de Ramachandran sobre a estatistica do
programa PROCHECK

o aminoacido ILE 2 (cP - -45, \fI - -60; 32 % de conserva~ao no

alinhamento do Apendice 6.1) originalmente em posi~ao nao permitida

(cP - 45, \fI - -80) foi modelado para uma regiao aceitavel de modo a manter

as liga~oes de hidrogenio e fazer com que a isoleucina originalmente exposta

ao solvente fosse colocada para dentro de um bolso hidrof6bico.



Figura 12: Cadeia principal do modelo na regiio da ALA 72 antes de
ser modelada (linha tracejada) e depois (linha solida).

o aminoacido C-terminal ALA 357 (cj)- 45, 'V - 140; 8 % de

conserva~ao no alinhamento da 6.1) foi model ado para uma regiio permitida.

o aminoacido ALA 72 (cj)- 67, 'V - -80) esta localizado em uma

inser~io (residuos 67 ao 74 da Figura 10, exclusivo as enzimas de

Trypanosoma cruzi e Trypanosoma brucei) que compoe um loop exposto e

flexivel. A liga~io peptidica entre os residuos 71 e 72 foi modelada de modo

a corrigir 0 angulocj) da ALA 72. A Figura 12 mostra a cadeia principal desta

regiio antes (linha tracejada) e depois (linha solida) da modelagem. Este

loop foi modelado com a rotina DGLOOP do programa TOM.

o aminoacido VAL 254 (cj)- 94, 'V - 142; 88 % de conserva~io no

alinhamento da 6.1) e 0 ultimo residuo de um loop de cinco aminoacidos

(conserva~ao media para os cinco residuos e de 82,5 % de acordo com 0

alinhamento da 6.1) que conecta as fitas beta (33' e (34'. Estas fitas (3 estio

no segundo dominio e fazem parte dos contatos intermonomeros. A mesma

conforma~ao de cj)e 'V e observada na estrutura de alta resolu~io de Bacillus

stearothermophilus e portanto nao foi feita nenhuma modelagem para este

residuo.
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A regiao da cadeia principal do residuo ARG 11 (95 % de conservayao

no alinhamento da 6.1) que estava originalmente em uma regiao nao

permitida (eI> - 50 e 'V- 60) foi modelada e apresenta agora angulos

permitidos. Esta modificayao tambem colocou 0 amino deste residuo em

posiyao favoravel para fazer ligayoes de hidrogenio com urn grupo fosfato do

cofator 0 que nao acontecia na estrutura de Trypanosoma brucei. Esta ligayao

de hidrogenio ocorre em todas as outras estruturas resolvidas com 0 cofator.

A Figura 13 mostra a conformayao deste trecho de peptideo antes (A) e

depois (B) da modelagem ressaltando a ligayao de hidrogenio com 0 cofator

NAD+. A linha salida representa a estrutura de Bacillus stearothermophilus e

a linha tracejada representa 0 modelo.

o residuo treonina 282 (6 % de conservayao no alinhamento da 6.1)

esta calizado em uma regiao de muitos contatos e nao pode ser modelado. A

posiyao correspondente no alinhamento da 6.1 apresenta 0 residuo glicina em

90 % das sequencias.

Figura 13: Cadeia principal do modelo (Hnha tracejada) na regiio de
ARC 11: A) antes da modelagem e B) depois da modelagem
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de base para a estrutura do modelo visto que foram feitas apenas algumas

mudan~as de cadeias laterais.

o diagrama da Figura 14 mostra a distribui~ao destes angulos para 0

modelo final. As cruzes tracejadas que aparecem na Figura 14 representam

combina~oes de Xl e X2 para as quais os choques entre a cadeia lateral e a

cadeia principal sao minimos. Deve-se esperar portanto que os residuos

apresentem seus angulos Xl e X2 ao redor destas posi~oes.

A distribui~ao dos angulos omega, que definem a planaridade das

liga~oes peptidicas, nao apresenta desvios significativos conferindo um

desvio medio quadnitico de 5,00 para toda a molecula. Nenhum carbo no alfa

apresentou quiralidade errada.
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Distribui~io de Xl e XZ para 0 modelo final.
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A quantidade de choques entre ~itomos nao ligados esta dentro da faixa

estatisticamente aceitavel para estruturas resolvidas a ate 2,0 A de resoluyao

segundo 0 programa PROCHECK.

2.3 Simula~oes Computacionais

o modulo DISCOVER do programa INSIGHTII utilizado para realizar as

minizayoes de energia e dinamica molecular contem restriyoes quanta ao

numero de atomos do sistema a ser calculado, de modo que as simulayoes de

energia foram realizadas utilizando-se apenas 0 monomero da gGAPDH e nao

o tetramero como seria ideal.

o sistema simulado consiste de uma molecula do monomero de

gGAPDH e uma camada de moleculas de agua de 3 A ao redor da molecula.

Uma quantidade maior de moleculas de agua nao pode ser adicionada devido

as restriyoes do programa.

2.3.1 Dinimica molecular

o tetramero da gGAPDH de T. cruzi contem varios contatos

intermonomeros que sao parte essencial para a estabilizayao da estrutura

quaternaria e das estruturas secundarias de interface da estrutura. Urn

experimento de dinamica molecular com 0 monomero conduzido em

condiyoes amenas levaram ao desenovelamento das estruturas secundarias

localizadas nas regioes intermonomeros mostrando que seria necessario

adicionar restriyoes especiais para estas regioes. Como ja era sabido que urn

dos pontos de interesse localizava-se numa regiao intermonomeros, e que 0

program a era restrito e nao permitia a conduyao de uma dinamica molecular

com 0 tetramero, decidiu-se por abandonar este tipo de simulayao.

2.3.2 Minimiza~io de energia

A minimizayio de energia foi conduzida usando-se a expressao para 0

campo de foryas CVFF(51) (Campo de Foryas de Valencia Consistente) que

contem parametros gerais (para qualquer molecula organica pequena) e

especificos para aminoacidos. Na primeira etapa a minimizayio foi

controlada pela tecnica de "steepest descent" (derivada mais ingreme) que

remove contatos interatomicos, distancias e angulos grosseiros.
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Na ultima etapa a minimiza~ao pas sou a ser controlada pela tecnica de

"conjugate gradient" (gradiente conjugado) que conduz a minimiza~ao por

caminhos mais coerentes levando a estrutura a urn ponto de menor energia.

2.4 Compara~io da gGAPDH de Trypanosoma cruzi com a GAPDH
humana

As maiores diferen~as entre as sequencias da gGAPDH de Trypanosoma

cruzi e da GAPDH humana localizadas no alinhamento da Figura 10 sao as

inser~oes 1 (23-25) e 2 (67-74) que formam loops expostos ao solvente e que

nao fazem contatos intermoleculares.

As diferen~as mais importantes ocorrem na regiao de liga~ao do NAD+.

As intera~oes do grupo adenosina com a gGAPDH de Trypanosoma cruzi sao

diferentes das que ocorrem com a enzima humana. Na Tabela 7 estao listadas

as diferen~as entre as estruturas da enzima humana e 0 modelo da estrutura

do T. cruzi. A quarta co luna e usada para identificar os sitios explorados na

constru~ao de cada inibidor, estes sitios estao denotados no alinhamento da

Figura 10 por setas numeradas.

Diferen~as entre gGAPDH de Trypanosoma cruzi e
GAPDH humana.

Posi~iot T.cruzi Humana Sitio
36 VAL ASN 1
38 MET PRO 3
112 LEU VAL 2
205 VAL PRO 3

t De acordo com 0 alinhamento da Figura 10

Para se fazer a avalia~ao das diferen~as entre as enzimas de T. cruzi e

a enzima human a foi necessario fazer uma superposi~ao entre as estruturas

usando as coordenadas dos grupos NAD+ da enzima humana e as

cooredenadas do NAD+ da estrutura de Trypanosoma cruzi.

Dos aminoacidos que fazem contato com 0 grupo adenina, 0 residuo 36

apresenta uma muta~ao nao conservativa da enzima human a (ASN; 95 %

conservada de acordo com 0 alinhamento da se~ao 6.1) para a enzima de

Trypanosoma cruzi (VAL). Esta muta~ao muda a caracteristica do bolso que
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interage com a posi9ao 2 do anel da purina criando na enzima de T. cruzi urn

bolso hidrofobico e na enzima humana urn bolso hidrofilico.

A segunda regiao de interesse na elabora9ao de urn inibidor seletivo

encontra-se na posi9ao 112 do alinhamento da Figura 10. A estrutura da

enzima human a apresenta uma valina nesta posi9ao enquanto que a estrutura

de Trypanosoma cruzi apresenta uma leucina. Embora a diferen9a nao seja na

caracteristica quimica da cadeia lateral (ambos sao hidrofobicos), a leucina

apresenta uma cadeia lateral maior que a valina fazendo com que a regiao

proxima ao NAD+ fique mais fechada.

Uma terceira regiao que pode ser explorada na tentativa de se obter urn

inibidor compreende a interface criada pelo eixo P. A enzima humana

apresenta esta interface mais fechada que a regiao correspondente na enzima

de Trypanosoma cruzi.

Figura 15: Superposi~ao dos monomeros de T. cruz; e da enzima
humana.
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3. INIBIDORES ESPECiFICOS PARA GGAPDH DE TRYPANOSOMA
CRUZI

Baseados na estrutura da GAPDH de T.brucei, Hol e colaboradores

(comunica~ao pessoal) tem proposto alguns compostos de partida, planejados

sobre a estrutura do grupo adenosina da molecula de NAD+. Neste trabalho

buscamos analisar estes compostos quanta a sua potencial utiliza~ao na

inibi~ao da enzima de T. Cruzi.

A estrutura 3-D dos inibidores foi criada com 0 program a INSIGHTII a

partir das coordenadas do cofator NAD+ da estrutura de Trypanosoma brucei.

Primeiro foram removidos os atomos dos grupos nicotinamida, ribose (da

nicotinamida) e fosfato. Para cada um dos inibidores foram adicionados os

grupos correspondentes seguido de uma regulariza~ao de geometria. Os

inibidores foram entao colocados dentro do modelo da enzima de

Trypanosoma cruzi atraves da superposi~ao dos atomos dos grupos ribose e

adenina.

Para poder acomodar cada um dos inibidores da melhor forma possivel

foram necessarios ajustes dos angulos torsionais dos inibidores e de algumas

cadeias laterais envolvidas na liga~ao do NAD+.

3.1 Composto 1: 2-metil adenosina

A primeira diferen~a a ser explorada entre a estrutura da GAPDH

humana e a gGAPDH de Trypanosoma cruzi ocorre na posi~ao 36 do

alinhamento da Figura 10. 0 aminoacido ASN da enzima humana aparece com

uma conserva~ao de 92 % de acordo com 0 alinhamento da se~ao 6.1.

Nesta posi~ao a enzima humana apresenta uma ASN que e substituida

na enzima de T. cruzi por uma VAL. A presen~a de uma VAL nesta posi~ao

cria um bolso hidrof6bico na enzima de T. cruzi que nao existe na enzima

humana. As consequencias da mudan~a da caracteristica quimica de uma

cadeia lateral ja foram vistas para 0 caso da anemia falciforme na se~ao

1.3.3.

Este bolso contem residuos que participam da liga~ao do grupo adenina

do NAD+. Neste caso, a adi~ao de um grupo metila na posi~ao 2 do anel do
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grupo adenina (Figura 16) promoveria uma maior intera~ao do inibidor com a

gGAPDH de T. cruzi que com a GAPDH humana atraves de urn aumento das
intera~oes de van der Waals.

Figura 16: 2-metil adenosina. Constante de inibi~io ICso = 700 J.1M.

A coloca~ao do grupo metila na posi~ao 2 sem 0 deslocamento da

adenosina gera choques entre ~itomos os quais sao removidos fazendo-se urn

rearranjo do inibidor no sitio de liga~ao. Este rearranjo faz com que as

intera~oes originais adenosina/enzima fiquem enfraquecidas nas duas

proteinas. A Figura 17 mostra 0 inibidor no sitio de liga~ao. Deve-se notar

que as liga~oes de hidrogenio entre 0 grupo ribose e a cadeia lateral do

residuo ASP 37 (linhas tracejadas na Figura 17) sao mantidas embora
levemente distorcidas.

Neste caso explora-se a diferen~a da caracteristica quimica de um

aminoacido importante para a liga~ao do cofator a. enzima. Este inibidor

apresenta uma constante de inibi~ao ICso = 700 J.1M



Figura 17: Sftio de Iiga~io do inibidor 2-metil adenosina. As Iinhas
finas representam a proteina, as grossas 0 inibidor e as
Iinhas tracejadas representam as intera~oes
inibidor/proteina.

3.2 Composto 2: 8-tienil adenosina

o segundo ponto a ser explorado ocorre na posi~ao 112 do alinhamento

da Figura 10. De acordo com 0 alinhamento da se~ao 6.1 a regiao

correspondente a posi~io 112 (110-114) da Figura 10 apresenta uma

conserva~ao media de 88 % para os aminoacidos THR, GL Y, VAL, PHE e THR

da enzima humana sendo que a valina da posi~ao 112 apresenta uma

conserva~ao de 74 %. A enzima de T. cruzi apresenta os aminoacidos THR,

GLY, LEU, PHE e THR neste trecho, diferindo portanto em apenas um dos
aminoacidos.

Apesar das duas enzimas apresentarem aminoacidos hidrof6bicos nesta

posi~ao, a enzima de T. cruzi contem uma cadeia lateral de leucina maior que

a cadeia lateral da valina na enzima humana. A coloca~io de um anel

hidrof6bico (tienila, Figura 18) na posi~io 8 do grupo adenina cria mais um

contato hidrof6bico entre este inibidor e a cadeia lateral da LEU na enzima de

T. cruzi. 0 mesmo contato nao e observado na enzima humana porque a

cadeia lateral da valina nio alcan~a 0 grupo tienil.
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Figura 18: Segundo inibidor: grupo tienila na posl~ao 8 do grupo
adenina. Constante de inibi~io ICso = 500 f.1M.

A Figura 19 mostra 0 contato com a LEU 112. Note-se que 0 grupo

tienila alem de fazer interayoes com a leucina 112 tambem faz contatos

hidrof6bicos com a cadeia lateral da metionina 38. A metionina 38 e

responsavel por varias interayoes entre 0 anel adenina e a enzima. Na

proteina humana a metionina 38 e substituida por uma prolina que nio faz

contatos com 0 grupo tienila.

A colocayio deste grupo na posiyio 8 nio gera distilrbios nas

interayoes originais entre 0 grupo adenosina e a proteina aumentando assim a

eficiencia do inibidor que pode ser verificada na constante de inibiyio

ICso = 500 f.1M para a enzima hom6loga de Trypanosoma brucei.



Figura 19: Contatos entre 0 grupo tienila e a enzima de T. cruz;
mostrando as intera~oes com LEU 112 e MET 38.

3.3 Composto 3: 2'-desoxi-2'-(3-metoxi benzamido) adenosina

o terceiro ponto a ser explorado consiste de uma regiio inter-

monomeros. Esta regiio e composta dos trechos que vio de 38 a 40 (do

monomero 0) e de 205 a 207 (do monomero R). A regiio de 38 a 40

apresenta uma conserva~io media de 70 % para os aminoacidos PRO, PHE e

ILE da enzima humana. Na enZlma de T. cruzi os aminoacidos

correspondentes sio MET, ASN e THR. A regiio de 205 a 207 apresenta

conserva~io media de 57 % para os aminoacidos PRO, SER e ALA da enzima

humana. A regiio equivalente na enzima de T. cruzi apresenta os residuos
VAL, SER e VAL.
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Figura 20: Terceiro inibidor: 2' desoxi-2'(3-metoxi benzamido)

adenosina

Esta regiao compoe uma fenda hidrof6bica em todas as GAPDHs com

estrutura resolvida ate hoje. Na enzima de T. cruzi esta fenda apresenta-se de

forma mais pronunciada permitindo a acomoda~ao de um grupo hidrof6bico.

Esta me sma fenda na enzima humana e praticamente inexistente devido a uma

diferen~a no curso do loop definido pelos aminoacidos 38 ao 40 conforme

pode ser visto na Figura 21.

A enzima humana apresenta uma prolina na posi~ao 39 que impede 0

recuo do loop nao permitindo a acomoda~ao de um grupo hidrof6bico nesta

fenda. 0 composto 2'-desoxi-2'-(3-metoxi) benzamido adenosina preenche a

fenda hidrof6bica em T. cruzi de forma que 0 grupo benzamido fica entre a

cadeia lateral da valina 205R e a cadeia lateral da metionina 380 fazendo

extensas intera~oes de van der Waals com estes residuos.

Ao mesmo tempo sao mantidas as liga~oes de hidrogenio,

originalmente entre os oxigenios 2' e 3' do grupo ribose da adenosina do

cofator e 0 residuo de acido aspartico 37 sem maiores a1tera~oes dos angulos

X deste aminoacido. 0 oxigenio do grupo metoxi faz uma liga~ao de

hidrogenio com a cadeia lateral do residuo asparagina 39 enquanto que 0

metil aponta para um bolso hidrof6bico.



Figura 21: Superposi~ao das enzimas humana em rosa e de T. cruzi
em amarelo na regiao que compoe a fenda hidrof6bica.

As interayoes entre 0 composto 3 e a enzima podem ainda ser vistas na

Figura 27 da seyao 4.1.

A Figura 22 mostra uma comparayao dos fatores de agitayao termica da

cadeia principal da enZlma humana e das enZlmas de base

B. stearothermophilus e T. brucei na regiao da fenda hidrof6bica. A regiao

marcada com 0 fundo cinza delimita os residuos que formam a fenda. Pode-se

notar que na regiao demarcada, a enzima de T. brucei apresenta valores

maiores que as outras duas enzimas. As regioes ao redor das caixas cinzas

apresentam valores companiveis. A aha nos fatores de temperatura para

enzima do tripanossomo pode ser explicada estruturalmente pela glicina 204

que corresponde a uma serina na enzima humana e na enzima do bacilo.

Os valores de agitayao termica mais elevados na enzima de T. brucei

na regiao do sitio de ligayao do cofator, e tambem 0 fato do sitio de ligayao

do cofator se apresentar estruturalmente mais accessivel por causa do recuo

do loop 38-41, podem explicar a menor afinidade desta enzima pelo NAD+. A
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menor afinidade desta enzima pelo cofator deve ser uma das causas do born

desempenho da via glicolitica no T. brucei e no T. cruzi.

--- Trypanosoma bruce;
- - - Bacillus stearothermophilus
..... Humana
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Figura 22: Grafieo dos fatores de agita~ao termiea da regiao da fenda
hidrof6biea. Estio grafieados os val ores para as estruturas
de T. brucei, B. stearothermophilus e humana.

3.4 Composto 4: 2'-desoxi-2'-(2H-ehromen benzamido) adenosina

o composto 4 explora a mesma fenda hidrofobica que 0 composto 3.

Como pode ser visto na Figura 24, os oxigenios sio responsaveis por urn

aumento das liga~oes de hidrogenio entre 0 inibidor e a enZlma.

Especificamente, os oxigenios 1 e 2 fazem liga~oes de hidrogenio com 0

acido aspartico da posi~ao 37 enquanto que 0 oxigenio 3 uma liga~ao de

hidrogenio com a cadeia lateral da asparagina 39.

As intera~oes de van der Waals entre 0 inibidor e os residuos MET 380

e VAL 205R sio intensificadas pela presen~a de urn anel hidrof6bico maior.



HO NH
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OH
Figura 23: 2'-desoxi-2'-(2B-chromen benzamido) adenosina.

T f
Figura 24: Composto 4 inserido na fenda bidrofobica da enzima de

T. crud. As linbas tracejadas denotam as liga~oes de
bidrogenio inibidor-enzima.

3.5 Composto 5: 2'-desoxi-2'-(benzoimidazol) adenosina

o composto 5 (Figura 25) tambem atua na fenda hidrof6bica como os

compostos 3 e 4. Neste caso 0 nitrogenio N do anel substituinte faz liga~oes

de hidrogenio com 0 residuo de acido aspartico 37 e 0 nitrogenio NH do

mesmo anel faz uma liga~io de hidrogenio com a cadeia lateral da asparagina

39. 0 anel hidrof6bico deste composto apesar de conter menos atomos para
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fazer ligayoes de hidrogenio com a enZlma, realiza as mesmas com uma

geometria melhor que 0 composto 4. As interayoes de van der Waals podem

ser vistas na Figura 26 na forma dos contatos entre as superficies

pontilhadas.

(N N

Figura 26: A enzima de T. cruz; e 0 inibidor estao com a superficie
de van der Waals representada, mostrando a eficiencia do
empacotamento.



4. UM PROGRAMA PARA VISUALIZA(::AO DE
PROTEINAS
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ESTRUTURAS DE

4.1 Introdu~ao

A falta de espayo em disco rigido e a inabilidade dos program as

graficos, disponiveis ate entio, de mostrar uma estrutura rapidamente sem a

necessidade de criar arquivos temporarios enormes levou ao desenvolvimento

deste programa.

Este program a grafico, especifico para computadores da Silicon

Graphics™, permite a visualizayao e mensurayao de uma estrutura de

proteina descrita em urn arquivo no formato PDB. Podem ser feitas rotayoes,

translayoes, zoom, seley8.o de atomos, medidas de distancia, angulos diedros,

anotayoes, etc.

o program a foi escrito em linguagem C numa plataforma UNIX e esta

atualmente com aproximadamente 6.000 linhas de c6digo. Neste programa os

dados de cada atomo da proteina S8.0lidos e armazenados numa estrutura que

compreende os seguintes campos: nome do atomo (char[5]), tipo de atomo

(int), nome do residuo (char[4]), tipo do residuo (int), numero interno do

residuo (char[5]), identificador de cadeia (char), identificador de conformero

(char), coordenadas xyz (float[3)), fator de ocupayio (float) e fator de

agitay8.o termica (float).

As funyoes definidas no programa S8.0 agrupadas quanto a sua

utilizay8.o. Existem funyoes dedicadas a entrada e saida de dados, funyoes

para busca de informay8.o da estrutura de dados, funyoes de construy8.o de

objetos graficos, funyoes de calculo e funyoes de interay8.o maquina/usuario.

o programa faz usa da biblioteca grafica ("Graphics Library") da

workstation permitindo maior rapidez grafica interativa. 0 programa utiliza

todo 0 "hardware" especifico ("geometry engines") para manipulay8.o do

espayO tridimensional. Atualmente 0 equipamento permite a realizay8.o de

"depthcueing", "antialiasing" e "z-buffer" que S8.0 tecnicas para 0

melhoramento da percepy8.o tridimensional do objeto grafico. 0 depthcueing

permite que uma determinada cor perca brilho a medida em que e deslocada
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para longe do usuario. 0 z-buffer e uma memoria da coordenada z de cada

pixel que foi desenhado na tela. Antes de desenhar qualquer pixel na tela 0

computador checa a coordenada z deste pixel e se a coordenada z do novo

pixel estiver "atras" da coordenada z antiga entio 0 pixel nio e desenhado.

Em outras palavras, este equipamento e responsavel pela remo~ao de

superficies/linhas escondidas. 0 antialiasing e uma tecnica usada para

suavizar 0 serrilhado das linhas que surge devido ao tamanho dos pixels.

A Figura 27 mostra a janela principal do programa e uma janela

auxiliar onde esta representado 0 diagrama de Ramachandran. Na janela

principal pode-se ver 0 composto 3 no sitio de liga~ao do NAD+ e as

intera~oes do inibidor (linhas grossas) com a enzima (linhas finas).

4.2 Usando 0 programa

As rota~oes sobre X e Y sao realizadas atraves da movimenta~ao da

seta ("mouse") quando 0 botao do meio e mantido pressionado. A transla~ao

no plano XY e obtida quando todos os bot6es sao pressionados

~
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Figura 27: Janela do PDBV mostrando as janelas principal e de
Ramachandran e os menus.

simultaneamente ao movimento do mouse. 0 zoom pode ser obtido

movimentando-se 0 mouse com os dois botoes da esquerda pressionados.
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Para selecionar-se um atomo, deve-se levar a ponta da seta sobre algum

atomo e apertar/soltar (clique) 0 botao da esquerda. Feito isto aparecera 0

nome do aminoacido e numero do aminoacido ao lado do atomo se 0 atomo

for urn Ca, caso contrario aparecera 0 nome do atomo e numero do

aminoacido selecionado. A seleyao de um residuo quando solicitada pelo

programa e feita pela escolha de qualquer atomo do aminoacido.

o programa mantem uma memoria dos ultimos 4 atomos selecionados

com 0 nomes PICK1, PICK2, PICK3 e PICK4, sendo que 0 ultimo atomo

selecionado e 0 PICK1. Sobre estes 4 atomos sao realizadas todas as

operayoes do programa.

Apos a leitura do arquivo PDB 0 programa cria automaticamente quatro

objetos graficos pre-definidos, F1 :trayo dos carbonos a, F2:cadeia principal,

F3 :todo 0 conteudo do arquivo PDB e F7: trayo dos carbonos a suporte. Estes

objetos podem ser ligados e desligados atraves das teclas de funyao

correspondentes. Estes objetos podem ainda ser alterados durante a sessao de

trabalho com funyoes especificas aos objetos. Isto propicia ao usuario urn

meio rapido de estudar a estrutura sem perder tempo criando os objetos

manual mente como ocorre com outros program as do genero.

Alem dos objetos graficos pre-definidos, existem ainda mats tres

objetos especiais que podem ser facilmente criados, apagados ou alterados

durante a sessao de trabalho, sao eles: F4:esfera de residuos, F5:cadeias

laterais e F6:residuos.

o objeto F1 pode ser redefinido da seguinte maneua, apaga-se 0 seu

conteudo ( menu: [C-alfas]-> [Erase all] ), seleciona-se 0 residuo inicial

(PICK1 ou PICK2) e final (PICK2 ou PICK1) do trecho a ser adicionado ao

objeto. e adiciona-se 0 objeto (menu:[C-alfas]->[Add]). 0 mesmo pode ser

feito com os objetos F2 (menu:[backbone]) e F3 (menu: [zones]).

o objeto F7 nao pode ser alterado nunca (pode apenas ser desligado)

pois e usado como suporte para a seleyao de aminoacidos.
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o objeto F4 (esfera de residuos) compreende urn conjunto de tipos de

~itomos (8) que estao a determinada distancia (R) de urn atomo da estrutura

(PICK1). 0 conjunto de atomos 8 pode ser: 1° qualquer atomo a distancia R

de PICKI (menu: [Sphere]->[atoms]), 2° todo residuo com pelo menos urn

atomo a distancia R de PICKl (menu:[Sphere]->[residues]) ou 3° a cadeia

lateral de todo residuo com pelo menos urn atomo a distancia R de PICK 1

(menu: [Sphere ]->[sidechains]).

o programa permite ainda graficar todos os angulos c/>/\JI da estrutura

(menu:[Ramachandran]) em uma janela a parte podendo-se escolher como

fundo para 0 diagrama entre estatistica de PROCHECK ou as regioes

teoricamente permitidas. Urn aminoacido pode ser escolhido e ter seus

angulos graficados ou 0 par de angulos pode ser escohido do diagrama para

se saber a qual residuo pertence. Dentro da jane1a do diagrama de

Ramachandran existe urn menu diferenciado que permite customizar a

aparencia do grafico. E ainda possivel conectar pontos suscecivamente

selecionados por linhas, 0 que pode ajudar a classificar os tipos de voltas.

o programa e ainda capaz de criar linhas, retangulos e elipses de

diferentes tipos de linha, espessura e cor. Textos aleatorios podem ser

inseridos em qualquer lugar da tela usando varios tipos de letra com

acentua~ao.

Para facilitar a localiza~ao sao permitidas 10 memorias de Ioealiza~ao

( ctrl ou shift + teclas 0 a 9 no teclado numerico) que permitem voltar ao

mesmo ponto depois de varias rota~oes.

o program a permite ainda a grava~ao e posterior leitura de urn arquivo

de texto (alteravel pelo usuario) que eontem tudo 0 que foi feito durante uma

se~ao de trabalho.

o arquivo gravado contem uma se~ao em que se podem eriar 10 objetos

diferentes (teclas 0 a 9 no teclado numerico). Cada objeto destes pode conter

ate 50 instru~oes para criar objetos graficos de proteina. Cada instru~ao e
composta pelos seguintes campos: residuo inicial, residuo final, tipo (zone,
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c-alfa, backbone), cor (por ~itomo, ou uma cor qualquer), tipo de linha

(solida, tracejada ou pontilhada) e espessura de linha.

Este programa esta em constante desenvolvimento e suas fun~oes e

caracteristicas sao determinadas pela necessidade de todos os componentes

do grupo de pesquisa.

i
;I ',"~'. t· :\1 ,\ J----- _.~--------_.'



Foi construido 0 modelo 3-D da enZlma gliceraldeido-3-fosfato

desidrogenase de Trypanosoma cruzi.

A analise deste modelo quando comparada a estrutura da enZlma

hom610ga humana indica diferenyas estruturais significativas que podem ser

exploradas no desenho de drogas de maior afinidade e especificidade pela

enzima do parasita.

Os compostos descritos foram desenhados na tentativa de explorar as

diferenyas estruturais entre as duas enzimas. Destaca-se 0 composto 3 que foi

sintetizado (Prof. J.Perrier, Universite Paul Sabatier, Toulouse, Franya e

Prof. P. Herdewijn, Universidade de Leuven, Belgica) e testado quanta a

afinidade e constante de inibiyao pela enzima hom610ga de Trypanosoma

brucei, apresentando uma afinidade 45 vezes maior pela enzima do paras ita

que pela enzimahumana(52).

Este resultado e muito animador quanta a possibilidade de utilizayao

deste composto como molecula de partida no desenvolvimento de uma droga

para a doenya de Chagas.

Como resultado deste trabalho de simulayao computacional temos

varias propostas para compostos com potencial ayao inibit6ria. No entanto, 0

processo de planejamento e produyao de drogas dificilmente e linear, em

verdade 0 processo se desenvolve num cicIo (como 0 apresentado na Figura

28) em que sao necessarios varios refinamentos ate a obtenyao da forma final

da droga.

Como pode ser visto na Figura 28, nao obstante foram criados 0

modelo da enzima e desenhados os potenciais inibidores, testados os

inibidores quanta a sua afinidade e atividade inibit6ria contra 0 parasita, se

faz necessario fechar 0 cicIo com a determinayao experimental da estrutura

do complexo desta enzima com os inibidores propostos para se saber

exatamente se 0 modo de ligayao real concorda com aquele proposto na

modelagem. 0 conhecimento exato do modo de ligayao permite continuar 0

cicIo na tentativa de se otimizar os compostos ja propostos.
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Figura 28: Esquema geral para 0 trabalho de desenho racional de
drogas.

o trabalho de determina~ao da estrutura da enzima do Trypanosoma

cruzi ja esta em andamento no Grupo de Cristalografia de Proteinas do

Instituto de Fisica de Sao Carlos. A enzima gGAPDH de T. Cruzi foi

clonada(53) e a expressao em grande quantidade foi feita neste laboratorio. A

enzima ativa foi purificada e recentemente cristalizada (A.P.D.Arailjo e

D.H.F. Souza, trabalho de doutoramento).

Destacamos como aspectos importantes deste trabalho 0 completo

dominio de todas as eta pas envolvidas na nova tecnologia de desenho

racional de drogas baseado em estrutura. E importante ressaltar que 0 Grupo

de Cristalografia e Modelagem Molecular de Proteinas do Instituto de Fisica

de Sao Carlos ja esta estabelecendo colabora~oes com outros grupos de

pesquisa em doen~a de Chagas no Brasil, com 0 objetivo de estudar outros

potenciais alvos proteicos para 0 desenho de inibidores.
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Ressalta-se tambem 0 desenvolvimento de uma ferramenta de software

gnifico, 0 programa PDBV descrito no capitulo 4 0 qual tem sido usado

extensivamente pelos outros membros do grupo em seus projetos de pesquisa.

Como perspectivas futuras para a continua~ao deste trabalho vemos a

possibilidade de otimiza~ao dos presentes compostos, em particular foi

verificado que a adi~ao de um grupo etila na posi~ao 4 do anel aromatico do

grupamento benzamido no composto 3, 4 ou 5 aumetaria as intera~oes de van
cler Waals inibidor/enzima.



6.1 Alinhamento entre 78 sequencias de gliceraldeido-3-fosfato
desidrogenases de varias especies. Desenhado pelo programa ALSCRIPT(54)
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