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RESUMO

A bothropstoxina I (BthTX-I) é uma miotoxina isolada do veneno da serpente

brasileira Bothrops jararacussu, a qual é um membro da família das fosfolipases A2, mas não

apresentam atividade catalítica devido á substituição D49K. A proteína for fomecida pelo

Prof. Dr. 1. R. Giglio e prof. Dra. A. C. O. Cintra do Departamento de Bioquímica da

Faculadade de Medicina de Ribeirão Preto e usada em experimentos de cistalização, os quais

foram realizados usando a técnica de difusão de vapor "hanging drop" a 18°C. A BthTX-I

cristalizou em tampão HEPES 0.1 M, pH variando entre 7.0 e 7.6. O agente precipitante foi o

(NH4)S04 em concentrações que variaram de 57% a 62% de saturação.

A coleta de dados foi inicialmente feita utilizando o difratômetro automático R-AXIS

IIC da Rigak.u Co. do Laboratório de Cristalografia de proteínas do IFSC-USP.

Subsequentemente foi realizado uma segunda coleta de dados no SERC Daresbury

Laboratory na Inglaterra, usando radiação síncrotron. A BthTX-I cristalizou no grupo espacial

P3J21 com os seguintes parâmetros de rede: a=b=57.58 A, c= 131.27 A, a=p=90° e y=120°.

O processamento de dados foi realizado com o programa MOSFLM, conduzindo a um

Rmerge=6.3%e completeza de 99.6% a uma resolução de 2.1 A. A estrutura foi resolvida por

Substituição Molecular, utilizando o programa AMoRe, onde foi utilizada como modelo

inicial a estrutura da miotoxina da serpente Agkistrodon piscivorus piscivorus e refinada

usando o programa XPLOR que conduziu a um fator Rfinal= 18.7% e Rrree=27.4%.

A unidade assimétrica contém dois monômeros, os quais podem ser escolhidos de

forma a apresentar interações similares aquelas descritas para a miotoxina II da Bothrops

asper. A superfície de interface é entretanto, surpreendentemente pequena quando comparada

com outras estruturas diméricas e a complementaridade é menor do que o valor esperado.

Um modelo teórico para a ligação do fosfolipídeo na BthTX-I sugere que nenhuma

interação direta entre a ligação ester sn-2 e a K49 deve ser esperada de forma a explicar a

falta de atividade catalítica.

Foi visto também, que é possível se reproduzir um dendrograma baseado na sequência

de amino ácidos, pelo uso de estruturas tridimensionais para os membros da família das

PLA2•
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ABSTRACT

Bothropstoxin- I (BthTX-I) ia a myotoxin isolated from the Brazilian snake Bothrops

jararacussu which is a member of the phospholipase Az but presents no catalític activity due

to a D49K substitution. Protein was provided from the Departamento de Medecina de

Ribeirão Preto by Prof. Dr. 1. R. Giglio and Prof. Dra. A. C. O. Cintra and used in

crystallization experiments which were performed using the vapor diffusion technique in

hanging drops at 18°C. The BthTX-I crystallized in 0.1 M HEPES, pH ranging from 7.0 to

7.6. The precipitant was (NH4)S04 in concentrations ranging from 57% to 62%.

The data collection was initially performed using the automatic difractometer R-AXIS

lIC from the Rigaku Co. at the Laboratório de Cristalografia of IFSC-USP. Subsquently a

second data set was collected at SERC Daresbury Laboratory in England using synchrotron

radiation. BthTX-I crystallizes in space group P3121 with a=b= 57.58 A., c=131.27 A.,

a=B=90° e y=1200•

Processing ofthe data was performed with the MOSFLM program yielding an Rmerge=

6.3% and completeness of 99.6% at 2.1 A. resolution. The structure was solved by Molecular

Replacement using the package AMoRe with the Agkistrodon piscivorus piscivorus enzyme

as search model and refined using the refinement program X-PLOR to a Rfinal= 18.7% and

Rtree=27.4%.

The assimetric unit contains two BthTX-I monomers, which can be chosen such that

they present similar interactions to those described for the homologous myotoxin II from

Bothrops asper. The interface is, however, surprisingly small when compared to other

dimeric structures and is less complementary than expected.

A theorical model for phospholipid building to BthTX-I suggests that no direct

interactions between the sn-2 ester bond and K49 would be expected, thus explaining the lack

of catalytic activity.

It is shown that it is possible to reproduce a dendrogram based on amino acid

sequences and by the use ofthree dimensional strucutres for members ofthe PLAz family.
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Capítulo 1 :Fosfolipases A2

CAPÍTULO]

FOSFOLIPASES A2

1.1 Introdução

Diversas técnicas físicas têm sido desenvolvidas para o estudo de materiais biológicos.

As proteínas têm recebido especial atenção por formar juntamente com os ácidos nucleicos,

carbohidratos e lipídeos a base bioquímica macromolecular dos organismos vivos. A estrutura

das proteínas tem relação direta com sua função e a determinação de sua estrutura tridimensional

possibilita entender qual seu mecanismo de atividade. As técnicas de difração de raios-X e

ressonância magnética nuclear têm dado uma importante contribuição nesta área de estudos e

tomaram-se áreas de grande importância na enzimologia, biologia molecular e imunologia

devido a sua capacidade de produzir modelos estruturais detalhados de macromoléculas em

termos das coordenadas tridimensionais de seus átomos. Neste trabalho utilizaremos a técnica de

cristalografia de raios-X para o estudo da relação estrutura-função de uma proteína, a

bothropstoxina I (BthTX-I), uma miotoxina tipo fosfolipase A2 (PLA2) extraída do veneno da

cobra Bothrops jararacussu (Cintra et ai., 1993).



Capítulo 1 :Fosfolipases Az

1.2 Classificação das Fosfolipases

As fosfolipases são enzimas que catalisam a hidrólise dos fosfolipídeos. As fosfolipases

são agrupadas de acordo com suas especificidades. As ligações hidrolisadas pelas fosfolipases

AJ, A2, C e D são mostradas na Fig. 1.1, onde RI e R2 se referem aos ácidos graxos nas posições

sn-l e sn-2 e X se refere a um grupo polar (Dennis,1983).

Fosfolipase A1 a
I II

CH-a-C-R1
Q I 211

~-C -Q-CH a FosfolipaseD

I I 11 ICH2-a-p-x
Fosfolipase A 2 I I.

a

Fosfolipase C

Fig. 1.1: Especificidade das fosfolipases mostrando
os sítios das fosfolipases At,A2, C e D.

Em geral, as fosfolipases têm especificidade para a posição no fosfolipídeo mais do que

para um particular ácido graxo ou grupo polar presente, embora preferências (especialmente para

os últimos) têm também sido encontradas. Na sua grande maioria são enzimas digestivas

presentes em altas concentrações no suco intestinal, secreções bacterianas e venenos.

2

IIII



Capítulo 1 :Fosfolipases A2

1.3 Fosfolipases A2 (PLA2)

As fosfolipases A2 também conhecidas como fosfatidil acil-hidrolases, são enzlmas

lipolíticas que agem especificamente na catálise da hidrólise da ligação éster na posição 2-acil

(sn-2) dos L-fosfolipídeos, como pode ser observado na Fig. 1.2 (Dijkstra et aI., 1981).

o

II

O HtC-O-C-R,
I1 I

Rl-C-O.c .••••H O + HtO

I 11

~C-o-p-O-X
I
051

o

11

HtC-o-C-R1
I

HO ••• C .••• H O + ~-COOH

I 'li
HzC-O-P-O-X

I
06

Fig. 1.2: Mecanismo de atividade de uma fosfolipase A2•

Estas enzimas pequenas e globulares podem ser classificadas tanto como enzlmas

extracelulares, exemplificadas pela fosfolipase pâncreatica bovina e em diversos tipos de

venenos, ou como intracelulares, tais como as envolvidas nas inflamações (Holland et aI., 1990).

As fosfolipases A2 intracelulares têm interesse particular farmacêutico devido ao seu papel nas

numerosas respostas celulares. Entretanto, ao contrário do tipo extracelular, estas enzimas são

produzidas em pequenas quantidades e na maioria das vezes são enzimas associadas à

membrana tornando difícil a sua separação e caracterização (Holland et al.,1990).

3
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Aqui, daremos especial atenção às enzimas obtidas do pâncreas do porco e do boi e dos

venenos de cobra e abelha, porque estas enzimas têm sido estudadas com maior detalhe e estão

diretamente relacionadas com a BthTX-I, a toxina de estudo.

O veneno de cobra é um complexo de matérias proteicas com vários efeitos fisiológicos

e cada espécie de veneno tem características e toxicidades diferentes.

De acordo com os efeitos fisiopatológicos, os venenos de cobra podem ser distribuídos

em dois grandes grupos (Cintra et ai., 1993):

1. Venenos das famílias Elapidae e Hidrophidae, os quais são altamente neurotóxicos,

causando paralisia e a morte devido a insuficiência respiratória.

2. Venenos das famílias Viperidae e Crotalidae, os quais induzem efeitos locais, tais

como: hemorragia, necrósis e edemas; porém não produzem efeitos neurotóxicos pronunciados.

A Bothrops jararacussu pertence á família das Viperidae.

Embora o estudo dos efeitos neurotóxicos dos venenos das Elapidae e Hidrophidae têm

progredido rapidamente nas últimas décadas, pouco é conhecido dos efeitos locais dos venenos

Crotalidae e Viparidae. Entre estes efeitos a mionecrosis é, particularmente, importante uma vez

que produz alterações musculares que podem resultar na morte do tecido.

Muitas fosfolipases são atualmente conhecidas e a maioria delas são fosfolipases A2

(PLA2). Apesar das similaridades, há certas diferenças estruturais que permitem a classificação

destas enzimas em diferentes grupos. O grupo I compreende as enzimas encontradas

principalmente no pâncreas de mamíferos e nos venenos Elapídicos e Hidrofídicos e o grupo 11,

onde se encontram as enzimas dos venenos Crotalídicos e Viperídicos (Dennis, 1994).

Tradicionalmente, estas enzimas extracelulares foram divididas em três grupos principais e

alguns subgrupos baseado na sua sequência de amino ácidos. Nos últimos anos novas PLA2

foram descritas que não se encaixavam em nenhum destes grupos tradicionais, tomou-se, então,

necessária uma nova classificação destas enzimas. Os grupos I, 11 e 111são enzimas cujas

características principais são o alto conteúdo de pontes dissulfeto, baixo peso molecular e são

enzimas que necessitam do ion Ca+2para a catálise. O grupo IV é um grupo distinto. Este grupo

inclui as enzimas intracelulares de alto peso molecular, dependentes também do cofator Ca+2e

que são específicas na ativação do ácido araquidônio. A ativação do ácido araquidônio por PLA2

é o passo inicial para a formação de prostaglandinas e tromboxanas que são mediadores

importantes para o desenvolvimento de uma resposta inflamatória.. O grupo V é ainda um grupo

4
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pouco estudado e com características não muito bem definidas. Na tabela 1.1 (Dennis, 1994)

encontramos uma classificação dos diferentes grupos de fosfolipases A2, assim como algumas

das suas características, tais como: peso molecular e se o seu mecanismo de atividade é

dependente ou não do cofator Ca+2, pontes dissulfeto, número de cisteínas e número de

aminoácidos.

Grupos LocalizaçãoP.M.(kDa)Ca+2S-SCys# Resíduos
..... Grupo IA Cobras (Naja)

Secretada13 - 15mM5-710 - 14~ 125B Pâncreas: PorcolBovlHum
Grupo 11A Cascavéis e Víboras

~ 125Fluido Sinuvial Humano/
Secretada13 - 15mM5 - 710-14

Plaquetas PLA2 (inflamação)
Grupo III

Secretada16-18mM5-710 - 14~ 125
Abelhas/Lagartos Grupo IVPlaquetas humanas/U937

Citosólica~ 85JlMO9~ 750

Grupo V

Citosólica~ 40Não------Miocárdio CaninolHumano

Tabela 1.1: Os diferentes grupos de fosfolipases A2 e
algumas de suas características.

1.3.1 Análise Seqüencial de Algumas das Fosfolipases A2

A tabela 1.2, apresenta um alinhamento seqüencial de algumas das fosfolipases A2 que

têm estrutura cristalina determinada e cujas coordenadas estão depositadas no banco de dados,

Brookhaven . Estas sequências representam apenas uma pequena amostragem das estruturas

primárias conhecidas (Ogawa et aI., 1995) (Davidson; Dennis, 1990) mas são as mais relevantes

ao trabalho desenvolvido e descrito nesta tese.
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10 20 30 40
'UU:reUU:abovina-ALWQFNGMI KC'KI:l?SSEPL LD!'MNYGCYC GLOOSGTPV- -----ODLDR
~a~apoft·-ALWOFRSMI KCAIPGSHP~ MDFNNYGCYC GLGGSGTPV- -----DB~DR

N-.ja Baja a'h'a "ITLYQFKNMI QC"'vP~SRSW WDPAOYGCYC GRGG5GTPV- -----DDWR
N-,ja Baja Mja -NL~QFKNMI KCTVP-SRSW l'lDPADYGCYC GRGGSGTPV- -----DDLDR

h.umaDa -IiLVNFHRlIiI K-LT'LIGKE1t.A LSYGFYGCHC c;VGGRGSPK - - ----DATDR
CnWu atrox -SLVQF1!;TLI M-KIAGRSGL LW"(SAYGCYC GWGGH(;LPQ- - -- --DATDR
B.~luper-SLFELGKMI LwOETGKNPA XSYGAYGCNC GVLGRGXPK------DATDR

BfkIX-I-SLFELGKMI L-QETGKNPA K$YCAYGCNC GVLGRGKPK- -----DAT.DR
AckUtrodon -SVLRLGKMI L·Q8TGKNAI TSYGSYQCloTCGWGHRGQPi<- -----DATDR

AheTha--------II ---------- --YPG-TLWC GHGNKSSGPN ELGRFKHTDA
'.b. 50 '0 70 10 '0

pane"a ovma CCQTHDNCYK QA~KLDSCKV r.VDN~ SYSCSNNEIT CSSErmACBA
puu:rea~apofto CCETHDNCYR DAKr-a,DSCRP LVDN~TESY SYSCSNTEICf CNSKmJACBA

N-,ja Mja a'h'a CCQVHDNCYN EAEKISGCW- ---- PYFK"l"Y SYKCSOG"I'Ler Cl<GGNNACAA
N-,jaMjanaja CCQVHDNCYN EAEKISOCW- ----PYFK-n $YBC5QGTLT CKGDNNACAA

h.~ CCVTHOCCYKRLBK-~GCG-~---TKFLSYKFSNSGSRIT C-AKQDSCRS
CnWu atrox CCPVHDCCYGKAT---DCN- ~--"PI<.'l'VSY TYSEENGEII C-GGDDPCG'l'
BO~luperCCYVHKCCYK KLT---GCN-----PKKDRY SYSWKDA~IV C-GENNSCLK

BfkIX-I CCYVHKCCYK XI."l"---GCN- ----Pl<KDRY S~StrlKDKTIV C-GENNPCLK
APUtrodonCCFVRKCCYK KL'r-- -DeN - -- --HKTDRY SY$WKl'l~AII C- EEKN'PCLK

AheThaCCRTHOMC-- -----~---- ------PDVM SAGB$KHG~T---NTASHTR
, •• 100 lIO ~O

puu:rea~abovma-ICNCDRNAA ICFSK-~--- Vpy------- ---NKeHKNL D -C---
puu:rea~apofto -ICNCDRNM ICFSK----- Apy------- ---NKEHKNL DT' Y-c---

N-,janajaa'h'a -VCOCDRLAA ICP'A,G----- AP"t'------- ---~NDYNI NItKAR-C--~
Ne.janajaMja -VCDCORLAA ICFAG----- 1\PY------- ---NDloTNYNI DLKAR-CQ--

h.umaDa-LCECD~~A TCPARN---K TTY------- ---NKK-YQY YSNKH-CRGS
Cl"OWU atrox -ICfiCDKA.U rCFRDN---I PSY--N---- ---DNK-YWL FP~KD-CREB
B.~luper-LCECDKAVA ICLREN---L ~-----"- ---NKK-YR?iI.-CK-K

BihIX-I-LCECDKAVA ICLRE~---L GTy------- -~-NKK-YRY n F-CK-K
APUtrodon-MCECOKAVA ICLREN---L DT¥------- ---NKK-Y~A K-CK-K

AheTha-SCDCDDKFY DCLKNSADTI SSYWGKMY'F NLID'l'KCYKJ"EH TGCG!R
puu:reama bovina 1~l!- 1~_
puu:reamapofto --------- _
N-,jan-,iaaaa ~ _
N-,jan-,iaMja ~ _

h.~ TP-RC---------------CnWu atrox PB-P<::----- -" _

B.~I uperAD-AC----- ---~------
BfkIX-I AD-~----- --------~-

AckUtrodon PD-'l'C'-- -- - -- --------
AheThaTEGRCLHYTV DKSK~KVYQW ~PLRK

Da amilise da tabela 1.2, podemos observar que as fosfolipases A2 de diversas origens

exibem urn alto grau de identidade sequencial, sendo que varios residuos permanecem

invariantes. Como pode ser observado a sequencia da fosfolipase A2 do veneno de abelha e a
que apresenta menor identidade sequencial, entretanto hciconserva9ao dos residuos funcionais



Capitulo 1 :Fosfolipases A2

das PLA
2

• Na tabela 1.3, podemos observar as porcentagens de identidade entre a BthTX - I e

outras PLA2•

% de Identidade

Pancreatica porcina
Naja naja naja (Elapidae)

Agkistrodon p.p. (Viperidae)
Crotalus atrox (Crotalidae)

Abelha
Naja naja atra(Elapidae)

Bothrops asper (Viperidae)
Pancreatica bovina

Fluido sinovial Humano

40.7
39.5
76.0
47.1
19.3
39.8
95.9
43.4
51.2

Tabela 1.3: Porcentagem de identidade entre a Bothropstoxina I
(a sequencia de estudo) e as outras fosfolipases A2 apresentadas
no alinhamento anterior.

Passaremos agora, a analisar em detalhe a sequencia de aminoacidos das vanas

fosfolipases A2 e avaliar a importancia de alguns destes residuos invariantes.

Como pode ser observado da tabela 1.1 as fosfolipases A2 do gropo I/IIIlII possuem

entre 10 e 14 cisteinas que formam 5 a 7 pontes de dissulfeto. Na tabela 1.4 sac apresentadas as

sete pontes dissulfeto da fosfolipase A2 pancreaticas bovina (gropo I) (Dijkstra et al., 1981) e as

sete pontes dissulfeto do veneno da cobra Crotalus atrox (gropo II) ( Keith et al., 1981), seis

das quais sac comuns entre os dois gropos.
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PLA2-Pancreatica bovina
Pontes dissulfeto

Cys" - Cys
C 27 C 123ys - ys

29 45Cys - Cys
C 44 C 105ys - ys

51 98Cys - Cys
61 91Cys - Cys
84 96Cys - Cys

PLAr Crotalus atrox
Pontes dissulfeto

C 27 C 126ys - ys
29 45Cys - Cys

C 44 C 105ys - ys
C 50 C 133ys - ys

51 98Cys - Cys
61 91Cys - Cys

Cys84 _Cys96

Tabela 1.4: As sete pontes de dissulfeto de uma fosfolipase A2 do
grupo I e uma do grupo II. A numera~io utilizada aqui
e obtida do alinhamento das duas sequencias e nio do
alinhamento apresentado anteriormente.

A diferen9a estrutural entre estes dois grupos consiste na presen9a de uma ponte de

dissulfeto invariavel entre os residuos Cys 11 e Cys 77 no grupo I, e que esta ausente nas PLA
2

do

grupo II.

Para formar uma ponte dissulfeto, nao apenas a distancia entre os Ca das duas cisteinas

envolvidas deve estar entre 4 A e 7.5 A, mas tambem os vetores

Ca - Cp devem apresentar 0 tipo certo de rela9ao ( Richardson, J.S.;Richardson, D.C., 1989).

As conforma9oes mais comuns para as pontes dissulfeto sao:

I) Espiral de mao esquerda Fig 1.3 (a) a qual tern os vetores Ca - Cp quase antiparalelos

(Ca - Cp - Cp - Ca == 180°) eo angulo X3 (CP - s -S - Cp == -85.8° ± 10.7°).

II) Gancho de mao direita Fig. 1.3 (b) , no qual os vetores Ca - Cp sao

aproximadamente perpendiculares e X3 96.8° ± 14.8°.
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Fig. 1.3: Classifica~ao das pontes dissulfeto;
(a) Espiral de mao esquerda
(b) Gancho de mao direira.

Varios experimentos tern mostrado a importancia da regiao N-terminal (Diaz et al.,

1994) (Kato et al., 1994). A remoyao do octapeptideo NHrteminal da miotoxina II de B. asper

reduziu significantemente 0 efeito de desorganizac;aoda membrana promovida pela toxina bem

como a atividade miot6xica desta proteina. Estes trabalhos tern sugerido que esta regiao esta

envolvida diretamente no acesso do substrato ao sitio catalitico. Como pode ser observado na

tabela do alinhamento sequencial, e uma regiao de residuos anfifilicos. Urn residuo altamente

conservado e a Met na posic;ao8 e uma Ile na posic;ao9.
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Na Fig. 1.4 podemos avaliar um diagrama esquemático das interações entre o N-terminal

e o sítio ativo na fosfolipase A2 pancreática bovina (Dijkstra et aI., 1981). O grupo a-NH/ da

Ala\ está enterrado e interage com a carbonila da Gln4, a carbonila da Asn7\ e uma molécula de

água que interage por sua vez com o sítio ativo (His 48 - ASp99).O N-terminal e esta molécula de

água parecem importantes para a manutenção da estrutura do sítio ativo, e portanto para a

atividade catalítica.

Tyr52 NH2

His48 ~ I
~ O ,C-Gln4

A1a1 O

N !H'/\..-NH. " " ••• H"i-í .. ./

.•..O· •He'_ "o-c Asn71

> l-I.....•.-o "'0.: 'c'"
Asp99 ~ \ Pro6B*

Tyr73

Fig. 1.4: Desenho esquemático das interaçõs entre o N-terminal e o
sítio ativo na fosfolipase A2 pancreática bovina.

1.3.1.3 Sítio de Ligação do Cálcio

o íon cálcio (Ca+2) é um cofator essencial para a atividade da enzima. Os resíduos 25 a

33 fazem parte do loop de ligação do Ca+2. A Fig. 1.5 mostra uma representação esquemática do

íon cálcio e seus ligantes na fosfolipase A2 pancreática bovina (Dijkstra et ai., 1981).0 Asp 49 é

fundamental para sua ligação devido ao fato de proporcionar uma carga para equilibrar o Ca+2 e

em fornecer dois átomos de oxigênio que servem como ligantes.

10

1·,1.,1 IIII ,·1,.1



Capítulo 1 :Fosfolipases A2

Ht~ ~8JyASp49
. ,
\ '
\ I
\ '
\ / /082
\ I ,/I /\ I "

, 0\ '// .
Tyr28 c= o------- Ca2+ ------- fitO/ "" I" I" I" I

o" I
/7 I_ 'r I

C o
Gly30 I 11

c/'\..
Gly32

Fig. 1.5: Representação esquemática do íon cálcio e seus ligantes na
fosfolipase A2 pancreática bovina (Dijkstra et ai., 1981).

Algumas PLA2 miotóxicas não neurotóxicas apresentam uma substituição crítica do D49

por uma K49 no sítio de ligação do Ca+2• A presença do aspártico 49 foi inferida pelos autores

como um resíduo essencial para a hidrólise dos fosfolípideos ( Van den Berg et aI., 1989) ( Li et

aI., 1994). Com esta substituição a enzima fica desprovida de qualquer atividade de fosfolipase

A2 (ou atividade muito baixa) uma vez que a região nas K49 PLA2 correspondente ao sítio de

ligação do cálcio em outras fosfolipases é ocupado pelo conjunto E -amino da Lys49(Holland et

aI., 1990), mas elas são muito ativas na indução de necróses. O mecanismo de ação destas

miotoxinas é ainda desconhecido. O sítio ativo envolvido na ligação de receptores ou na indução

da miotoxicidade ainda não são conhecidos. Existem evidências da existência de dois sítios

independentes de atividade destas PLA2, isto é, um sítio de atividade catalítica e outro sitio

diretamente envolvido com o carácter miotóxico destas enzimas (Selistre de Araujo et aI., 1996).

Outra possibilidade é que ambos os sítios são o mesmo e que a presença de vários resíduos

básicos na superfície da molécula induzem o seu caracter miotóxico ( Kini; Iwanaga, 1986).

11
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1.3.1.4. Sítio Ativo

o sítio ativo, Fig. 1.4, está localizado numa depressão na superfície da molécula. Embora

dissimilaridades ocorram na sequência de aminoácidos das várias fosfolipases A2 os três

resíduos funcionalmente importantes permanecem absolutamente conservados His48, Tyr73 e

A 99 O d 'd A 99 H' 48 N d' l' d N 1" dsp. par e reSl uos sp e lS estao uetamente re aCIOna os com a açao cata ltlca as

enzimas cujo processo é semelhante ao das serino proteases mas com uma molécula de água

agindo como nucleófilo no lugar da serina catalítica (Dijkstra et ai., 1981).

1.3.1.5 Mecanismo CatalÍtico das Fosfolipases A2

O mecanismo catalítico da atividade das PLA2' s de baixo peso molecular continua um

assunto de especulação, mas um grande número de estudos envolvendo modificações estruturais

e químicas têm sugerido um mecanismo similar ao sistema de revezamento de prótons das

enzimas proteolíticas, onde a tríade catalítica é formada pela His 48 e ASp99 e uma molécula de

água (Dennis, 1983).

Na ausência de substrato, a His48 não está protonada. No entanto, está pronta para aceitar

um próton da água. Estudos mostraram que o próton envolvido na ligação de hidrogênio entre a

His e Asp fica na His48 e que o ASp99permanece com carga negativa (Dennis, 1983). O papel do

grupamento -COO- do ASp99é de estabilizar a forma da His com carga positiva no estado de

transição. O anel imidizólico com carga positiva é estabilizado eletrostáticamente com o ASp99

com carga negativa, como mostrado na Fig. 1.6 (a). Neste mecanismo, a His48 e a água

participam diretamente na clivagem da ligação do substrato. A hidrólise da ligação com um

ataque do átomo de oxigênio da água ao carbono carbonilico da ligação susceptível. A ligação

carbono-oxigênio dessa carbonila toma-se uma ligação simples e o átomo de oxigênio adquire

uma carga negativa, o oxiânion como pode ser observado na Fig. 1.6 (b). Na última etapa o

próton seguro pela forma protonada da His é então doado ao átomo da ligação susceptivel que é

assim clivada, Fig. 1.6 (c) (Dennis, 1983).

12
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His48

ô."H-M:1H 2
I V t R

......C"'O p) I f). 2- &
A 99/ H C~V··-C8 ···..···OOC- Asp49sp "

H o !
'ti Ó9

.• Q *' , '
R'-t-O~c C~-Q-b-O-X

1

His48

ri
cf-H-N N H_~I V ,:tr

/C •••O O,I 2. Q
Asp99 H C:O-···ça ··..·..·OOC-Asp49

H 'O i
o 'c( 09

:1 " ~ , •.R -C-Q-H C CH -O-P-O-X

2 1 2 'b
Enzima + Produtos

Fig. 1.6: Mecanismo catalítico das fosfolipase A2•

Uma descrição química da ação das fosfolipases A2 pôde agora ser melhor entendida a

partir da resolução de três estruturas cristalinas a alta resolução: (1a) a estrutura cristalina da

fosfolipase A2 do veneno da cobra chinesa Naja naja atra com um análogo do estado de

transição, diCg(2Ph)PE (White et aI., 1990); (2a) a estrutura cristalina da fosfolipase A2 do

veneno de abelha com um complexo similar ao descrito acima (Scott et aI., 1990) e (3a) a

estrutura nativa da fosfolipase A2 do veneno da cobra Naja naja atra (Scott et aI., 1990). Apesar

das diferenças estruturais entre as fosfolipase A2 do veneno da cobra Naja naja atra e do

veneno da abelha, o complexo interage de maneira análoga com o sítio ativo nas duas estruturas.

o diCg(2Ph)PE forma um complexo estável com a PLA2 pois possui um segundo grupo fosfato

13
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na posição sn-2. Por ter geometria tetraédrica e possuir carga negativa este fosfato imita o estado

de transição da reação catalizada.

Nestas estruturas podemos observar a presença de dois íons Ca+2 ligados a cada um dos

monômeros das estruturas sendo um no sítio convencional e o outro num segundo sítio. Na

estrutura cristalina Naja naja atra nativa, os dois íons cálcio estão separados por uma distância

de 11,1 A, sendo que na estrutura com o análogo complexo o segundo íon cálcio está a apenas

uma distância de 6.6 A do primeiro íon cálcio no loop de ligação convencional do ion cálcio,

como descrito anteriormente. Nestes trabalhos, os autores propô em um mecanismo mais

detalhado para as fosfolipases A2. Fig. 1.7 mostra em detalhe o mecanismo catalítico proposto

pelos autores, baseado na ligação do análogo diC8(2Ph)PE. O mecanismo de catálise é

semelhante ao descrito anteriormente. Devido à ação da molécula de água, observa-se a presença

de uma carga negativa no oxiânion do estado intermediário, interagindo com o ion Ca+2. Porém

formalmente a carga negativa do ASp49 e do fosfato sn-3 já neutraliza a carga positiva do ion

Ca+2mesmo antes da contribuíção do oxiânion do intermediário tetraédrico ser considerada.

Os autores propô em que o segundo íon Ca+2é coordenado pelo 029, o oxigênio carbonil

da ligação peptídica formada com o NH da 030. Podemos ver que o NH da 030 interage com o

oxiânion do intermediário tetraédrico e que portanto, a posição do segundo íon Ca+2neste caso,

pode neutralizar e estabilizar o sítio oxiânico através de polarização desta ligação peptídica. Os

dois cálcios estariam relacionados com o processo e mecanismo de catálise através da

estabilização do oxiânion do intermediário tetraédrico ou diretamente (no caso do primeiro Ca+2)

ou indiretamente (no caso do segundo Ca+2assim reduzindo a energia de ativação da reação.

Não existem estudos bioquímicos direcionados para a função ou mesmo a existência

deste segundo íon de Ca+2. Se este mecanismo é geral para as PLA2, deveríamos encontrar um

segundo íon Ca+2 na estrutura cristalina de qualquer fosfolipase A2 ou qualquer outra carga

positiva nas vizinhanças da ligação peptídica entre o resíduo 29 e 30. Analisando este novo

ponto de vista notamos que a estrutura cristalina da fosfolipase A2 pancreática bovina apresenta

uma Lysl22 interagindo com o 029 através de uma molécula de água, portanto, também em

príncipio induzindo a polarização da ligação peptídica.

Devemos ressaltar porém, que no caso da estrutura da abelha não foi encontrado uma

segunda carga positiva, nenhum metal e nenhum resíduo básico nesta região.
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Y73

Fig. 1.7: Mecanismo catalitico proposto por White et al., 1990 baseado no complexo

da PLA2 de Naja naja atra e o inibidor diC8(2Ph)PE.
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1.3.1.6 Ativação Interfacial e o Canal Hidrofóbico

Um outro aspecto importante a ser analisado está diretamente relacionado com o

mecanismo de ativação interfacial de ligação do substrato com a enzima. Vários experimentos

mostram que as fosfolipases A2 têm uma atividade maior em relação a agregados, micelas,

filmes ou membranas do que a moléculas simples de fosfolípideos (Van den Berg et ai., 1995;

Kilby et aI., 1995). Este fenômeno de ativação enzimática na interface lípideo-água é chamado

de ativação interfacial. Estruturas resolvidas por NMR (Van den Berg et ai., 1995) sugerem, ao

contrário de estruturas resolvidas cristalográficamente, que mudanças conformacionais da

enzima desempenham um papel importante na ativação interfacial da enzima. Vários modelos

têm sido sugeridos para explicar este fenômeno de ativação enzimática (Kilby et ai., 1995; Scott

et ai., 1990; Van den Berg et ai., 1995).

Da resolução da estrutura da Naja naja atra PLA2com o complexo análogo, observou-se

que os sítios sn-l e sn-2 estão paralelamente orientados num canal hidrofóbico que se estende

por 14 A aproximadamente, desde o sítio catalítico até uma abertura pouco acima da hélice N

terminal (resíduos 1-12) e no veneno da abelha os resíduos 76 ao 90. A superfície do canal é

formada principalmente por resíduos hidrofóbicos altamente conservados. Na parede direita do

canal está a Ile9 e a invariante Phe5 (sn-2). A parede esquerda á formada pela invariante

Leu(Val/. A parte superior do canal está o Trp19.Também na parede esquerda está um resíduo

altamente hidrofóbico e bastante flexível. Na enzima Naja naja atra, esta parede é o anel da

Tyr62 que está ligado ao inibidor pelo fosfato sn-3, o qual, por sua vez está firmemente ancorado

ao íon Ca+2.Em alguns membros do grupo I/II o resíduo 62 é uma Lisina, onde neste caso o

quarto grupo metileno da cadeia lateral, provavelmente forma a parede hidrofóbica do canal e o

E - amino grupo se liga ao fosfato sn-3. Na Fig.1.8 podemos observar estes resíduos que fazem

parte do canal hidrofóbico, no complexo de diC8(2Ph)PE com o monômero A da estrutura de

Naja naja atra. No veneno da abelha, esta TyrlLys 62é substutuida pela Arg57e os resíduos do

canal hidrofóbico e da superfície de ligação do substrato são: Ilel, Tyr3, Cys\ HisIl, Thr56,
57 59 83 86 87 91

Arg , Leu , Vai , Met , Tyr e Ile .
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Fig.L8: Residuos do canal hidrofobico do monomero A da estrutura da Naja naja atra
quando da liga~ao diCs(2Ph)PE. Na parede direita do canal hidrofobico esta a Ile9

e a Phe5• A parede esquerda e formada pela Leu2 eo residuo Tyr62• Na parte
superiot do canal esta 0 Trp19.

Na Fig. 1.9 vemos uma representayao esquemcitica da interayao entre uma PLA2 e urn

agregado de substrato. Neste figura esta representado 0 canal hidrof6bico, a superficie de

ativayao interfacial assim como os residuos do sitio ativo (Voet, D.; Voet, J.G., 1995).
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Fig. 1.9: Representação esquemática do canal hidrofóbico, da superfície de
ativação e de alguns dos resíduos do sítio catalítico (Voet,D.; Voet,J.G., 1995).

Da comparação da estrutura Naja naja atra nativa e de sua estrutura com complexo há

indicações de que a condição ótima de ligação do substrato e catálise na interface é devido à

grande facilidade de difusão do substrato a partir da superfície de ativação em direção ao sítio

catalítico, uma vez que não foram observadas variações conformacionais significativas na

enzima na forma livre e complexada. Apoiando esta idéia, é interessante notar que a
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conformação do análogo no complexo é parecida com aquela encontrada por RMN em

membranas (Hauser,Phillips, 1979; Seelig, 1977) e em estruturas cristalográficas (Elder et ai.,

1977; Hauser et ai., 1981; Pearson, Pascher, 1979;). Estes autores concluíram também que não

há evidência para a necessidade da formação de dímeros ou maiores oligômeros para a atividade

fosfolipídica na interface (Cho et aI., 1988; Jain, Berg, 1989; Lombardo, Dennis, 1985; Romero

et ai., 1987).

1.3.1. 7 Resíduos do C-terminal

Esta porção da molécula varia muito entre as PLA2 de diferentes fontes como pode ser

observado na tabela do alinhamento sequêncial. Nas estruturas das K49 PLA2 esta região possui

um alto conteúdo de lisinas (Selistre de Araujo et ai., 1996) com cadeias laterais flexíveis e

estendidas no solvente (Holland et ai., 1990). Estas lisinas não são conservadas nas D49 PLA2 e

poderiam estar relacionadas na interação com a membrana e/ou toxicidade (Gopalakrishnakone

et ai., 1984).

1.4 Estrutura Secundária das PLA2

As fosfolipases A2 de diversas origens exibem um alto grau de homologia estrutural

caracterizada pelos seguintes elementos: (Holland et ai., 1990):

1. N-terminal (uma hélice a de 12 resíduos- hélice 1)

2. Um loop relativamente longo contendo o sítio de ligação do cálcio.

3. Um par de hélices a relativamente longas e paralelas - hélices 2 e 3

4. Duas folhas ~ pequenas e antiparalelas (asa- ~ - A e B).

5. C-terminal variável.

A Fig. 1.10 mostra a estrutura tridimensional da PLA2 pancreática bovina uma D49

PLA2 (Dijkstra et ai., 1981) e esta figura também mostra a distribuíção das pontes dissulfeto.
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Fig. 1.10: Estrutura tridimensional da PLA2 pancreatica bovina
Tambem sao mostradas as sete pontes dissulfeto e 0 ion Ca +2

(esfera branca)

A estrutura da fosfolipase A2 do veneno de abelha difere consideravelmente das demais

estruturas tridimensionais de PLA2. Embora ela apresente variacr5essignificativas estruturais e

sequenciais, existe uma conservacraodos principais residuos envolvidos no mecanismo catalitico

A BthTX-I e uma miotoxina isolada do veneno da cobra Bothrops jararacussu (Cintra et

al., 1993). As miotoxinas estao presentes em uma serie de venenos de cobras e san toxinas

capazes de provocar dano aos musculos, efeito este conhecido como miotoxicidade. Muitas

delas, alem da miotoxicidade apresentam outras atividades biol6gicas como neurotoxicidade,

cardiotoxicidade e atividades inflamat6rias (Selistre de Araujo et al., 1996). Algumas delas san
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PLA2 enzimaticamente ativas (PLAr D49) e outras são miotoxinas com deficiência ou atividade

PLA2 muito baixa, que pertencem ao grupo de PLA2 análogas (PLA2-K49) ( Francis et ai.,

1991; Homsi-Brandeburgo et ai., 1988; Liu et ai., 1990). Até agora estas toxinas só foram

descritas para membros da família Viperidae. A análise da sequência de aminoácidos, tabela 1.2

mostra que a BthTX-I é uma K49 PLA2 composta de 121 aminoácidos. Embora desprovida de

qualquer atividade fosfolipídica a BthTX-I apresenta homologia sequêncial com as D49 PLA2 e

com outras miotoxinas (Cintra et ai., 1993). Mutações críticas estão aparentemente envolvidas

com a diminuição ou eliminação da atividade PLA2, particularmente a substituíção D49K.

Apesar desta ausência de atividade enzimática de PLA2 estas proteínas apresentam

semelhanças com as PLA2 quanto ás propriedades bioquímicas tais como peso molecular e

composição em aminoácidos (Dennis, 1994)

A falta de atividade enzimática de algumas destas PLA2 miotóxicas toma-se um assunto

bastante estudado uma vez que elas apresentam similaridade química e imunológicas com as

PLA2 enzimaticamente ativas (Maraganore; Heinrikson, 1986). A relação estrutura-função de

PLA2 ainda não está totalmente clara. Vários ensaios têm sido utilizados para a identificação de

sítios farmacológicos especificos para a neurotoxicidade e miotoxicidade. Estudos de

modificações químicas demonstram que é possível dissociar a atividade enzimática das

atividades farmacológicas (Verheij et ai., 1980). Vários resíduos de interesse biológico têm sido

modificados nas PLA2 usando mutagênese sítio dirigida para se estudar o comportamento

catalítico e tóxico destas proteínas ( Shen; Cho, 1995; Tzeng et ai., 1995).

Num trabalho recentemente desenvolvido (Selistre de Araujo et ai., 1996) é feita uma

comparação minociosa das seqüências das várias fosfolipases A2 D49 e K49 com ou sem

atividade miotóxica, para se avaliar quais os resíduos que dariam esta característica miotóxica à

enzima assim como avaliar quais os resíduos que estariam diretamente envolvidos na interação

da enzima com a membrana.Alguns resíduos indicados são K7, K78, K80, Kl15, K116, E12,

T13, Kl6 e N17. Possivelmente a falta de atividade fosfolipídica nas K49 é devido a várias

destas variações e não somente, á substituíção do Asp na posição 49 por uma Lys Outros

autores (Scott et ai., 1990; Dijkstra et ai., 1981) têm sugerido conjuntos de resíduos

provavelmente envolvidos na interação com a interface fosfolipídica nas fosfolipases A2 de um

modo geral. Estes resíduos estão localizados em volta da entrada do sítio ativo e do canal

hidrofóbico. Estudos recentes com um peptídeo sintético mostram a importância da região C

terminal para a citotoxicidade em células endoteliais. Esta região ausente em algumas toxinas

21



Capítulo 1 :Fosfolipases A2

não deve ser responsável pela miotoxicidade, porém pode contribuir para a toxicidade em geral.

Com a alta densidade de cargas positivas, a região C-terminal parece ser um dos sítios de

interação com a heparina, que é capaz de bloquear a ação miotóxica de várias toxinas (Dua; Cho,

1994). Existem fortes evidências de que a atividade catalítica de uma PLA2 não é necessária

para a miotoxicidade.

O mecanísmo de ação destas miotoxinas é ainda desconhecido, mas pode ser mediado

através da análise da interação com supostos receptores de alta afinidade das PLA2 recentemente

descritos (Lambeau et ai, 1989; Lambeau et ai., 1994; Lambeau et ai., 1995; Yen, Tzeng, 1991;

Krizaj et ai, 1994). O sítio molecular das moléculas de PLA2 envolvidos na ligação destes

receptores ou na indução da miotoxicidade é ainda desconhecido.

A existência de uma região catiônica nos resíduos 79-87 foram sugeridos como sendo

responsáveis pelo carácter miotóxico das PLAz, mas nenhum dado experimental foi obtido que

comprovasse esta hipótese (Kini; Iwanaga, 1986). Também já foi sugerido que a região N

terminal desempenha um papel importante na miotoxicidade (Diaz et ai., 1994).

Foi observado que alguns dos resíduos conservados nas D49 PLAz tais como 032 e 033

não são conservados nas K49 PLA2. Estes dois resíduos estão diretamente envolvidos no loop de

ligação do Ca+2 que é o cofator essencial para a atividade fosfolípidica. Como as K49 PLA2 não

tem atividade fosfolipídica é de se esperar que a pressão seletiva agindo na conservação da

sequência deste loop seja reduzida.

1.6 Monômero X Dímero

Algumas PLA2 de baixo peso molecular são monoméricas em solução, enquanto outras

formam dímeros. Formas triméricas também foram encontradas no veneno da Naja naja naja

(Fremont et ai., 1993).

Alguns trabalhos têm focalizado a controvérsia de que algumas se não todas as

fosfoflipases A2 funcionam como dímeros mesmo que elas existam como monômeros em

solução. Relacionado com esta controvérsia está a afirmação de que um segundo sítio de ligação

do fosfolipídeo pode servir como função alostérica durante a catálise ( Cho et ai., 1988; Jain et

ai., 1989; Lombardo, Dennis, 1985; Romero et ai., 1987).
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A Fig. 1.11 mostra quais as interações que estabilizam o dímero na Cratalus atrax (Keith

et a/., 1981) que foi cristalizado na ausência de Ca+2. Este dímero da Crata/us atrax , Fig. 1.12

não é um dímero funcional, uma vez que se o Ca+2 se ligar de maneira similar a da enzima

pancreática bovina, ele causará uma reorientação dos grupos C=O da Gl/o e Gl/2, a qual por

sua vez, leva ao deslocamento das cadeias do Trp31 e His34, alterando,portanto, os contatos entre

as subunidades.

o H
~ I

~c 0 .~ " ,H H

1--As-P-49~L- 0/ "'H~~G
H-O H

O)'}-L-YS-S9-R-)'\ 'J

Fig. 1.11: Interações que estabilizam o dímero na Crolatus atrox, onde 'L' se
refere á subunidade esquerda e 'R' á subunidade direita ..
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A ligac;ao do Ca+2 podera tambem, por sua vez causar urn rompimento mais enfatico da

interac;ao entre as subunidades. Interac;ao esta formada por uma

molecula de agua que media a ponte salina entre Asp 49 que normalmente e urn importante

ligante do calcio de uma subunidade e Lys69 da outra. Ha urn excedente de carga positiva,

desestabilizando a interac;ao da K69 e desta forma romperia a contacto entre as subunidades.

Uma outra forma de dimerizac;ao funcional seria como apresentada na estrutura

tridimensional da Miotoxina II do veneno da Bothrops asper (Ami; Ward, 1995), mostrada na

Fig. 1.13. A miotoxina II apresenta urn novo modelo de dimerizac;ao. As regi5es asa-p e a

primeira helice seriam as regioes de contato das subunidades (residuos K12, W77, K80 de uma

subunidade com K80, Q 11, E 12 e K80 da segunda subunidade), e desta forma as sitios

cataliticos ficariam expostos ao solvente, ao contrario do dimero apresentado na estrutura da

Crotalus atrox.
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As fosfolipases A2 (PLA2) hidrolizam estereoespecificamente a liga9ao ester na posi9ao

sn-2 dos 3-sn-fosfoglicerideos. A inibi9ao desta rea9ao em certas situa90es e de grande interesse

farmaco16gico devido a libera9ao do acido araquidonico da posi9ao sn-2 dos fosfolipideos que

desencadeiam rea90es em cascata para a produ9ao de ecosan6ides (ou prostaglandinas) que sac

mediadores do processo de inflama9ao.

Fig. 1.14 mostra 0 processo de libera9ao do acido araquidonico dos fosfolipideos pela

a9ao da fosfolipase A2 (PLA2) (Voet, D.;Voet, J.G., 1995).
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Fosfolipase A2 o

I n

o CH2-Q-C-R1
11 I

H:31cf9C-O-CH o
Grupo ]. 11

Araquldônlco CHz-O-tr-x0
Fosfolipase C

Fig. 1.14: Liberação do ácido araquidônico pela ação das PLA2's.

As enzimas pertencentes a este grupo estão relacionadas com muitas doenças

inflamatórias tais como artrite reumatóide, pancreatite e insuficiência renal aguda. Por exemplo,

excepcionalmente altos níveis de hnps-PLA2 (human non-pancreátic secretory) fosfolipases

foram encontradas no fluído sinovial das juntas inflamadas em pacientes com artrite reumatóide.

Este tipo de fosfolipase é do mesmo grupo da BthTX-I.

A estrutura cristalina desta enzima foi determinada num pH fisiológico na sua forma

nativa e na presença de um complexo análogo diCg(2Ph)PE mostrando que as características

químicas da catálise são identicas aquelas inferidas das outras estruturas de PLA2' s

extracelulares (Scott et ai., 1991) (Wery et aI., 1991).

Informações estruturais destas hnps-PLA/s têm sido usadas para a desenho de inibidores

com o objectivo específico de inibir a ação destas fosfolipases A2 e portanto reduzir a produção

do ácido araquidônico (Schevitz et ai., 1995). Tais inibidores poderiam ter aplicações no

tratamento de doenças inflamatórias.

Um trabalho desenvolvido recentemente na Unicamp (Pereira, 1995) com o objetivo de

avaliar o caracter inflamatório (desenvolvimento de um edema) decorrente da picada de

Bothrops jararacussu assim como a liberação de serotonina (5-HT) de mastócitos e a inibição

do edema sugere que a primeira ação irritante de PLA2 é a liberação de aminas dos mastócitos.

O tratamento com cyproheptadina ( antagonista de histamina e serotonina) praticamente aboliu a

resposta edematogênica da BthTX-I, indicando que o edema decorre da degranulação de

mastócitos. Alguns trabalhos (Cirino et ai., 1989; Moreno et ai., 1992) mostram que a liberação

de serotonina e histamina de mastócitos, está diretamente relacionada com a atividade catalítica

de PLA2. Entretanto,o trabalho de Pereira (1995) sugere que a liberação de aminas acontece de

forma independente de sua ação fosfolipídica, pois utilizaram no experimento fosfolipases A2
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sem atividade catalítica (BthTX-I) e a BthTX-Il com baixa atividade o que portanto apoia a

evidência da existência de sítios separados para a expressão das atividades enzimática e

farmacológica para estas PLA2. Porém deve-se lembrar que a questão da ausência completa e

total de atividade fosfolipídica das K49's ainda está em aberto.

Estes resultados recentes, enfatizam a importância do melhor conhecimento da atividade

das K49 PLA2 de venenos de cobra e fosfolipases de um modo geral, o tema abordado nesta

tese.
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CAPÍTULO 2

CRISTALIZAÇÃO DA BthTX-I

2.1 Introdução

A determinação de uma estrutura de proteína utilizando a técnica de difração de raios X,

requer como passo inicial a obtenção de monocristais da amostra a ser estudada. Como o

número de variáveis envolvidas neste processo é muito grande (tais como concentração de

proteína, temperatura, pH, agentes precipitantes e aditivos) o crescimento de cristais de proteína

é ainda principalmente um processo de tentativa e erro. A tabela 2.1 ilustra alguns dos

parâmetros que afetam a cristalização e/ou solubilidade de uma macromolécula (Ducruix; Giegé,

1992).

Um aspecto inicialmente importante e que deve ser analizado antes de qualquer teste de

cristalização é o grau de pureza da proteína. Devido ao fato de que as macromoléculas são

extraídas de uma complexa mistura biológica, a purificação desempenha um papel importante na

cristalogênese. Uma observação importante é que não somente a proteína deve estar pura, mas

também todos os reagentes devem ter um alto grau de pureza. As soluções usadas na

cristalização devem ser filtradas.

A cristalização de moléculas em uma solução é um fenômeno de equilíbrio reversível

onde os parâmetros termodinâmicos e cinéticos dependem das propriedades físico-químicas do

solvente e dos solutos envolvidos.
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. Parâmetros físico-químicos

- Supersaturação (concentração da macromolécula e agente precipitante)

-Temperatura, pH (flutuação destes parâmetros)

- Força iônica e pureza (natureza dos precipitantes, tampões e aditivos)

-Efeitos de densidade e viscosidade (diferenças entre o cristal e o líquido mãe)

. Parâmetros bioquímicos e biofísicos

· Agentes ligantes e cofatores (ligação de ligantes tais como substratos,

cofatores,íons metálicos e outros íons)

· Aditivos específicos (tais como detergentes)

· Idade das amostras (desnaturação ou degradação)

Tabela 2.1: Parâmetros que afetam a cristalização de uma proteína.

Sob certas condições de supersaturação, o sistema é guiado para um estado de equilíbrio

no qual o soluto é particionado entre as fases líquida e sólida. Na cristalização, embora

individualmente as moléculas percam sua liberdade rotacional e translacional, diminuindo a

entropia do sistema, elas ao mesmo tempo ganham novas ligações químicas estáveis. Isto reduz

a energia potencial do sistema e fornece uma força direcionadora para o estado ordenado. Deste

modo, o objetivo final para as moléculas cristalizarem é o mesmo que guia todos os sistemas

termodinâmicos, ou seja, a minimização da energia livre. Entretanto, nem todos os processos

conduzem ao estado cristalino, podendo também agregar-se em um precipitado amorfo

(McPherson,1982).

Para sistemas relativamente simples envolvendo íons e pequenas moléculas, a energia

livre em solução, energias de ligação e outros fatores são relativamente bem conhecidos e o

crescimento de cristais pode ser tratado como qualquer processo físico, teoricamente
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manipulado e predito. Entretanto, para sistemas de macromoléculas devido á sua complexidade

o processo é menos facilmente descrito e pobremente entendido.

A estratégia usada para induzir cristalização de macromoléculas é conduzir o sistema

lentamente para um estado de solubilidade mínima, e deste modo atingir um grau de

supersaturação necessário à precipitação ou cristalização. Este estado de solubilidade mínima

pode ser alcançado modificando-se as propriedades do solvente através do equilíbrio com

agentes precipitantes (sais ou solventes orgânicos) ou alterando propriedades fisicas como pH e

temperatura.

A solubilidade de uma molécula de qualquer tipo depende da interação da molécula com

o solvente e é essencialmente definida pelas características do solvente como pH, temperatura,

sais e aditivos. No caso de soluções supersaturadas, onde não há moléculas de água suficientes

para manter a hidratação, as moléculas podem se agregar como um precipitado amorfo ou,

então, se cristalizar numa forma cristalina ordenada, sendo o que interessa para o cristalógrafo

de proteínas. Portanto, a capacidade de um composto se cristalizar está relacionada com o estado

de supersaturação da solução.

Para se determinar um ponto específico de solubilidade mínima, é necessário se obter o

ponto de precipitação da molécula em valores de pH seqüenciais, com um dado precipitante,

examinando o efeito dos diferentes agentes de precipitação sobre a proteína em estudo. Na

tabela 2.2 encontram-se uma lista dos agentes precipitantes mais utilizados na cristalização de

macromoléculas (McPherson, 1982).

Sulfato de amônio ou sódio

Sulfato de magnésio
Cloreto de sódio/potássio

Cloreto de amônio
Acetato de sódio ou amônio

Formiato de sódio

Solventes orgânicos
Etanol

Metanol
Dioxano
Acetona
DMSO
MPB

Polímeros (pEG)
PEG 200
PEG400
PEG 600

PEG 1000
PEG4000
PEG6000
PEG 8000
PEG 10000
PEG 20000

Tabela 2.2: Principais agentes precipitantes mais utilizados na
cristalização de macromoléculas.
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A adição de solventes orgânicos produz mudanças significativas na solubilidade das

proteínas em soluções aquosas. Isto se deve, principalmente, á resultante das constantes

dielétricas da mistura água e solvente orgânico. A constante dielétrica da água é igual a 80, mas

numa mistura com 34% de etanol em água, a constante dielétrica cai para 60. Esta diminuíção da

constante dielétrica aumenta a atração Colulombiana entre cargas contrárias da molécula de

proteína, o que diminui a solubilidade.

A ação de detergentes é, ás vezes, exigida para solubilizar certas proteínas, como por

exemplo, as proteínas de membrana, onde neste caso, torna-se necessário reduzir as interações

hidrofóbicas que frequentemente levam á formação de precipitantes amorfos. Alguns dos

detergentes mais comuns são BOG (~-octil glucosídeo) e SDS (sódio dodecil sulfato).

O agente precipitante deve ser escolhido com base no comportamento da proteína,

levando em consideração fatores como as faixas de pH e temperatura onde a proteína é estável e

ativa. Diferentes íons podem afetar a solubilidade de uma proteína de diferentes formas. A

eficiência de um sal é proporcional ao número e ao tamanho das cargas carregadas pelos íons

que podem ser solvatadas. Os efeitos da concentração e da carga dos íons encontra sua expressão

quantitativa na denominada força iônica (Ducruix; Giegé, 1992),

Eq.2.1.

Eq.2.1

onde Cj é a concentração de cada íon na solução e Zi é a sua valência. Por esta razão, íons

divalentes (tais como sulfato de amônia) e trivalentes são mais comuns nos experimentos de

cristalização, em baixas concentrações. Á medida que a concentração de íons aumenta e

consequentemente a força iônica, começa a ocorrer uma competição entre os íons e o soluto

(proteína) pelas moléculas de água. A diminuíção da solvatação da proteína em consequência da

remoção de água, leva a uma diminuíção da solubilidade.
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o polietileno glicol (PEG) induz a proteína a se cristalizar. Pode-se observar que um

grande número de proteínas têm sido resolvidas, usando cristais que cresceram em PEG. A

cristalização de proteínas com PEG têm tido mais sucesso quando a força iônica é baixa

(Ducruix; Giegé, 1992). Toma-se bastante dificil quando a força iônica é alta. PEG é um

precipitante não iônico, não se ioniza na água.

Pode-se modificar a carga líquida de uma proteína adicionando ou removendo prótons,

isto é mudando o pH da solução. Geralmente a proteína é mais solúvel quanto mais carga líquida

contêm.O ponto de menor solubilidade é quando a carga líquida é zero. Isto porque os íons

podem empacotar numa forma sólida e interagir eletrostáticamente sem acúmulo de carga

líquida. O ponto de carga nula é o ponto isoelétrico (Pl). Um controle adequado do pH durante a

cristalização necessita da presença de tampões desejáveis. A estabilidade e a atividade da

proteína dependem do pH, tomando-o então um fator importante, uma vez que frequentemente

se deseja cristalizar a proteína na sua forma ativa.

Muitos dos fatores que governam a solubilidade tais como força iônica e pH têm uma

acentuada dependência da temperatura. Generalizações a respeito do efeito da temperatura sobre

a solubilidade de porteínas são dificeis, pois depende da proteína e das condições experimentais.

Tanto o aumento da temperatura quanto o seu decréscimo podem induzir a supersaturação.

Normalmente o processo de cristalização ocorre em câmaras com temperatura controlada para

reduzir flutuações que modificam a solubilidade durante a cristalização.

2.2 Métodos de Cristalização de Proteínas

Descrevemos os parâmetros que podem ser modificados para trazer a proteína para um

estado de supersaturação e/ou solubilidade mínima. Devemos agora considerar as técnicas

experimentais, as quais têm sido utilizadas pelos cristalógrafos de proteínas, que permitem a

formação de cristais. Existem muitos métodos para cristalizar macromoléculas biológicas,

entretanto, todos seguem o mesmo príncipio, ajudando a trazer a solução para um estado de

supersaturação onde a escolha de qual método utilizar depende entre outros fatores da

quantidade de proteína disponível.
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Existem quatro tipos de métodos utilizados para reduzir mais ou menos gradualmente a

solubilidade de uma macromolécula, são eles (Drenth, 1994):

- Difusão de Vapor

- Diálise

- Interface de Difusão

- Banhos de Cristalização

Os três primeiros métodos podem ser conduzidos com quantidades muito pequenas de

proteína. Descreveremos apenas o primeiro método que foi o método utilizado para cristalizar a

BthTX-I.

2.2.1 Difusão de Vapor

o princípio deste método é o processo de equilíbrio entre duas soluções através da fase

de vapor num meio fechado. O solvente é gradativamente transferido através do vapor da

solução de proteína para a solução mais concentrada até entrar em equilíbrio.

Na prática existem três variações deste método: "hanging-drop" (gota pendurada),

"sitting-drop" (gota sentada) e "sandwich-drop" (gota sanduíche). O método da gota

pendurada é o mais utilizado hoje em dia, enquanto a gota sentada se aplica melhor a condições

de cristalização contendo detergente.
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2.2.1.1 "Hanging-drop"

Esta técnica permite usar pequenos volumes de solução de proteína contra um volume

grande de solução precipitante, conforme observado na Fig. 2.1

poço

.oluçüde
pmiem

.oluçü

.aturada

Figura 2.1 Método de Difusão de Vapor "hanging-drop ".

Uma gota contendo a macromolécula biológica a ser cristalizada, com a solução tampão,

agentes precipitantes e aditivos, é equilibrada com um reservatório contendo uma solução do

agente precipitante a uma concentração mais alta do que a gota. Se o volume da solução do

reservatório é suficientemente grande comparado com o da gota podemos assumir que quando o

equilíbrio é atingido, a concentração do precipitante na solução de proteína será igual à

concentração inicial na solução do reservatório. Esta condição é escolhida perto do ponto de

precipitação assim levando a solução na gota à condição necessária para a formação de cristais.

Este foi o método utilizado na cristalização da BthTX-I

2.3 Ensaios de Cristalização

o experimento de cristalização tipicamente consiste em preparar ensaios de cristalização

onde se variam condições, tais como a concentração do agente precipitante, pH, temperatura,

etc., produzindo assim um conjunto de condições com variações em tomo do ponto de
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supersaturação com um volume reduzido de amostra. Normalmente, um valor aproximado do

ponto de precipitação para determinados precipitantes em certos pH, pode ser encontrado

anteriormente através de um ensaio feito com aproximadamente 5111de amostra.

A busca de parâmetros ideais de cristalização pode ser feito sistematicamente ou usando

o método de fatorial incompleto (Carter & Carter, 1979; Ducruix; & Giegé, 1992). No primeiro

caso uma matriz de condições é estatisticamente variada , por exemplo concentração numa

direção e pH na outra. No caso de fatorial, um conjunto de parâmetros multidimensionais são

inicialmente selecionados e testados. Os resultados são analisados para construir novos

experimentos de ensaios mais refinados para as condições de cristalização. O método permite

análise matemática buscando descobrir quais parâmetros estão influenciando mais no sucesso

dos ensaios.

Podem ocorrer vários resultados: (a) Cristais muito pequenos e em grande quantidade;

(b) Cristais muito pequenos e em número reduzido; (c) Cristais grandes e de boa qualidade, mas

em número reduzido; (d) precipitado (e) solução limpída, etc..

Em muitos casos, a melhora da qualidade e quantidade do cristal é díficil, e várias

estratégias diferentes têm que ser adotadas.

Quando os cristais são muito pequenos embora de boa qualidade, a técnica de "seeding"

(semeação) pode ajudar. Dois tipos de seeding são usualmente utilizados: o "microseeding" e o

"macroseeding". No "microseeding" os cristais de boa morfologia são esmagados na solução

mãe e um pequeno volume da mesma (ou uma série de soluções diluídas da mesma) são

incluídos no preparo de uma nova gota de cristalização. Esta técnica é muito utilizada quando a

nucleação espontânea é difícil. Já o macroseeding é uma técnica muito mais eficiente na

produção de cristais maiores, onde se usa como semente um único cristal de boa qualidade que é

escolhido de uma gota e lavado numa solução contendo proteína e solução do reservatório, para

finalmente ser tranferido para uma outra gota (Ducruix; Giegé, 1992). Ás vezes, semeação

cruzada (cross-seeding) pode ser usada, quando cristais de uma proteína relacionada estão

disponíveis.

38



Capitulo 2 : Cristalizaqao da 8th TX-I

2.4.1 Quantidade de Proteina Disponivel e Verifica~ao

da Pureza da BTHtx-I

As amostras de BthTX-I foram fomecidas pelo Departamento de Bioquimica da

Faculdade de Medicina de Ribeirao Preto com a colaborayao Prof. Dr. 1. R. Giglio e da ProF.

Dra. A.C.O. Cintra. Foram separadas inicialmente aliquotas para eletroforese em SDS-gel de

15 % de Poliacrilamida com 0 objetivo de verificar a pureza e 0 peso molecular da BthTX-I.

Para tal, as amostras foram fervidas durante 5 minutos na presen9a de SDS e P-MSH antes de

ser aplicadas no gel de empilhamento.O resultado desta eletroforese pode ser visto na Fig. 2.2 e

por este metodo de analise pode-se verificar que a proteina esta pura tendo urn peso molecular

de aproximadamente 14.000 (Cintra et ai., 1993).

Fig. 2.2: Eletroforese em SDS-gel de 15% de Poliacrilamida da BTHtx-I. Os padroes de
referencia foram: soro albumina (P.M. 66.000); ovo albumina (P. M. 45.000); Anidrase
carbo (P.M. 30.000); inibidor de tripsina de soja (P .M.-20.000); Citocr. C (P.M. 12.400) ;
Riboflavina (P.M. 7000).

As raias correspondem respectivamente: 1- Padrao ; 2- BthTX-I cl P-MSH
3- BthTX-I c/P -MSH.
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A quantidade de proteína disponível (cerca de 30 mg) era suficiente para se realizarem

todos os testes necessários para a sua cristalização. A BTHtx-I é uma proteína composta de uma

única cadeia polipeptídica com 121 amino ácidos, pM ~ 14000 e pI = 8.2, e os próximos passos

estão relacionados com a busca das condições ideais de cristalização.

2.4.2 Testes Iniciais de Precipitação

As soluções tampões inicialmente testadas foram: (1) O.1MTRIS pH 8.0; (2) O.1Mde

HEPES pH 7.0; (3) O.1M Mes pH 6.0; (4) O.1M de acetato de sódio pH 5.0 e os agentes

precipitantes foram: (a) (NH4hS04 saturado nos pH descritos anteriormente e (b) duas soluções

a 4M de NaH2P04 e K2HP04. Todos os experimentos utilizaram a técnica de difusão de vapor

"hanging - drops". Foram realizados alguns testes usando "sitting-drop" onde foi usado um

detergente BOG (P-octil glucosídeo) que não conduziu a resultados positivos. Todos os ensaios

de cristalização foram realizados numa sala de cristalização a temperatura controlada a 18 0e.

Foram preparadas inicialmente caixas de cristalização, variando o pH e a concentração

de (NH4)2S04 e fosfato. No caso do fosfato, o pH pode ser controlado variando as

concentrações relativas de NaH2P04 e K2HP04. As gotas foram formadas com 2.5 J.!lde solução

de proteína,numa concentração de 10 mg/ml em água milli-Q mais 2.5 J.!lda solução do poço.

Os resultados da primeira caixa de cristalização são mostrados na Fig. 2.3, onde a príncipio se

usou as soluções tampões descritas anteriormente (1), (2), (3) e (4). Como agente precipitante

(NH4)2S04saturado nos pH apresentados anteriormente, variando as concentrações de 50% a

65%.
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123456

50%

53%56%59%62%65%

TRIS O.1M pH

*** A

8.0 HEPES O.1M

********B

pH7.0 MES O.1MpH

C
6.0 Acet. Na O.IM

D
pH5.0

Fig. 2.3: Condições de cristalização da BThTX-I, onde (*) significa
muitos cristais e pequenos; (**) poucos cristais e de bom
tamanho para difração de raios X.

Nestas condições, observaram-se cristais nas gotas 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5B e 6B. Os

cristais das gotas 2A, 2B, 3A, 3B e 4A eram muito pequenos e em grandes quantidades. Nas

gotas, 4B, 5B e 6B apareceram poucos cristais e de bom tamanho para a coleta de dados. As

demais gotas apresentaram-se límpidas ou com precipitado. Estes cristais apareceram depois de

4 dias de montada a caixa de cristalização. Cristais não foram obtidos utilizando fosfato como

tampão/precipitante.

Analisando a caixa de cristalização apresentada, observa-se que as melhores condições

de cristalização foram obtidas com a solução de tampão HEPES 0.1 M pH 7.0. Estes cristais já

eram suficientemente bons para uma coleta de dados, mas eram poucos cristais. As próximas

tentativas de cristalização foram realizadas com variantes destas condições iniciais. Novas

caixas de cristalização foram montadas, variando o pH de 6.7 a 7.6 e as concentrações de

(NH4)2S04de 57% a 62% . Nestas condições obtivemos cristais maiores e de boa qualidade para

todas as coletas de dados da BthTX-I.

Na Fig. 2.4 podemos observar alguns dos cristais obtidos da BthTX-I nas condições

apresentadas.
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Fig 2.4 Fotos dos Cristais da BthTX-I nativa. Os maiores crista is possuem dimensoes

O.5mm x O.3mm x O.3mm.

Foram realizadas tentativas de se cristalizar a BthTX-I com 0 inibidor p-bromophenacyl

bromide (Roberts et al., 1977). Estas tentativas foram realizadas nas mesmas condivoes de

cristalizavao da proteina nativa utilizando duas tecnicas diferentes: 'soaking' e co-cristalizavao.

Para 0 soaking foram utilizados cristais da proteina nativa nas condivoes apresentadas

anteriormente,onde a nova soluvao foi preparada numa concentravao de 0.005 M e/ou 0.003 M

de inibidor.

Para a co-cristalizavao foram repetidas as condivoes de cristalizavao da nativa onde 0 pH

variou de 7.0 a 7.4, a concentravao de (NH4)2S04 de 59% a 62%. Os cristais complexo/proteina

apresentados na Fig. 2.5 demorararn meses para serem observados.



Fig. 2.5: Cristais do complexo BthTX-I mais inibidor ~ - bromophenacyl
bromide (co-cristaliza~ao) com O.lmm na dimensao maior.

Apes 0 soaking verificou-se que nao foi ligado 0 inibidor a toxina utilizando este

processo. Os cristais co-cristalizados eram muito pequenos (~a.Imm) e nao foi possive! se

obter urn conjunto completo de dados, obtendo-se apenas os parametros de rede e 0 sistema

cristalino que serao apresentados mais adiante.
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CAPÍTULO 3

COLETA E PROCESSAMENTO DOS DADOS DE D/FRAÇÃO DA

BthTX-I

3.1 Introdução

o problema experimental que envolve a determinação de uma estrutura molecular por

raios-X é obter as amplitudes Fp(hkl) e as fases up(hkl) das ondas difratadas pelo cristal. As

amplitudes podem ser calculadas a partir de um conjunto tridimensional de intensidades medidas

em experimentos específicos de difração enquanto que as informações das fases podem ser

determinadas utilizando vários métodos (Blundell; Johnson, 1976), entre eles, o método de

Substituíção Molecular (SM) o qual foi utilizado para a resolução da estrutura da BthTX-I.

Neste capítulo descreveremos inicialmente a geometria e a operação dos instrumentos básicos

utilizados para medir tais intensidades. A seguir discutiremos os fatores que governam a coleta

de dados de intensidade de raios-X dos cristais de proteína para finalmente discutirmos os

métodos utilizados para o processamento das imagens de difração de raios X da BthTX-I.

3.2 Câmaras e Detetores

No caso do uso de radiação monocromática, para que o número maior de pontos da rede

recíproca seja trazido á condição de difração, o que é normalmente feito, é rodar a rede, isto é,

pela rotação ou oscilação do cristal. Quando um dado ponto da rede recíproca estiver na esfera

de Ewald, Fig.3.1, a família de planos correspondente está na condição de difração, determinada

pela lei de Bragg, Eq.3.1:

A = 2 dhkl sen8hkl
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onde dhkl é a distância interplanar da família de planos cujos índices de Müller são h, k, 1, À é o

comprimento de onda e 8hkl é o ângulo de Bragg.

So

Fig. 3.1: A esfera de Ewald interceptada por um ponto da rede

recíproca ,B. SO é a direção do feixe incidente, S é o veto r do espaço

recíproco, C é o cristal, O é a origem do espaço recíproco e 1/'A é o
raio da Esfera de Ewald.

Atualmente o método mais utilizado para coleta de dados no caso de proteínas é o

método de oscilação. O princípio da câmara de oscilação é muito simples. O único movimento é

a rotação ~ do cristal em tomo de um eixo. O eixo de rotação do cristal é perpendicular ao feixe

de incidência dos raios-X. Quando o cristal é rotacionado em tomo de um ângulo ~, certos

pontos da rede recíproca cruzam a esfera de Ewald e para estes pontos a condição de difração é

satisfeita. Na Fig. 3.2 podemos ver a geometria básica de uma câmara de rotação (Blundell;

JoOOson,1976).
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Fig. 3.2: Geometria da camara de rota~ao. A figura mostra parte da
rede reciproca e indica a maneira pela qual os pontos da rede
reciproca podem ser trazidos a condi~ao de difra~ao.

Quando 0 crista! e rotacionado em tome de urn eixo de rotac;ao perpendicular ao feixe

incidente, esta geometria da origem ao aparecimento de urna regiao dentro da qual os pontos da

rede reciproca nao cruzam a esfera de Ewald e, portanto, tais reflexoes nao sao registradas em

urn filme. Esta regiao e conhecida como regiao cega cujo raio minimo e dado por Smin, Fig. 3.3

(Arndt; Wonacott, 1977) e cujo valor e dado pel a Eq. 3.2.
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feixe
Incidente

~
Eixo de rotação

Feixe clfrllUdo

o

Fig. 3.3: Raio da região cega Emin

Se o cristal estiver alinhado por exemplo, com um eixo cristalográfico de ordem dois ao

longo do eixo de rotação, naturalmente os volumes do espaço recíproco nas regiões cegas

superior e inferior serão relacionadas por simetria e portando de forma a obter um conjunto

completo tri-dimensional de dados, toma-se necessário rodar o cristal em tomo de uma nova

direção axial. Este procedimento nem sempre é realizado, uma vez que o número de reflexões da

zona cega não é muito grande, e tipicamente os cristais não estão perfeitamente alinhados.

3.2.2 Escolha da Orientação do Cristal para Fotos de Oscilação ou Rotação

Vários são os fatores que devem ser considerados na escolha da orientação do cristal a

ser utilizado para a coleta de um conjunto de dados tridimensionais, a maioria dos quais

dependem das características individuais do cristal. Em geral, a coleta de um conjunto de dados

requer mais de um cristal. Afim de evitar que as mesmas reflexões sejam coletadas em cristais

diferentes e desta forma ter que utilizar um número maior de cristais do que o necessário, é

vantajoso ajustar o cristal numa dada orientação e a partir daí definir o ângulo de rotação para

cada fotografia e para a rotação total.

A orientação do cristal é tipicamente determinada através da medida de duas fotos "still"

com orientações relativas de 90° mas também pode-se determinar esta orientação usando fotos

de oscilação.
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No caso geral, o ângulo de rotação total necessário de forma a coletar todo o espaço

recíproco é dado pela Eq. 3.3 (Blundell; JoOOson, 1976).

Eq.3.3

Na Fig. 3.4 podemos entender melhor o significado desta equação onde a origem do

espaço recíproco está localizada no ponto O, o cristal fixo e a esfera de reflexão rodando.

Esfera de rellexiio
UmIleda
esterade
resolução

Fig. 3.4 Projeção ao longo do eixo de rotação mostrando a área do espaço
recíproco total coletada. O pequeno círculo corresponde ao limite

de resolução.

Entretanto, se o cristal tem alguma simetria, então o ângulo total de rotação é menor do

que 180°, dependendo da orientação do mesmo.

3.2.3 Ângulo de Oscilação de Cada Filme para Evitar Sobreposição

o ângulo ótimo de oscilação para cada filme é escolhido de modo a permitir que sejam

coletados o número máximo de reflexões com o mínimo de sobreposições. O máximo valor do

intervalo de rotação ~<p, o qual evita a sobreposição das reflexões no plano equatorial, depende

da resolução máxima desejada, da separação dos pontos da rede recíproca e portanto da cela

unitária e também da orientação da rede (Blundell; JoOOson, 1976). Normalmente esta escolha é

feita através de simulações das imagens, uma vez determinada a orientação do cristal. Neste
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estágio são levados em conta a completeza prevista para uma dada faixa de oscilação e os dados

são geralmente coletados com oscilações de 1_3°.Naturalmente o menor que seja este ângulo de

oscilação, menor a probabilidade de sobreposição e menor a intensidade de fundo, mas em

compensação o número de reflexões parcialmente medidas será maior e o número de imagens a

serem processadas depois também será maior. A escolha do ângulo a ser usado deve, em

principio, levar em conta todos estes fatores.

As imperfeições na rede cristalina (mosaicidade), a falta de monocromaticidade do feixe

e problemas na colimação do feixe de raios X, fazem com que os pontos da rede recíproca

adquiram dimensões, no sentido de que eles levam um certo tempo para cruzar a esfera de

Ewald. Isto faz com que aquelas reflexões presentes nos extremos das faixas de rotação sejam

registradas em mais de um filme (depende também do dcp escolhido em cada filme) - as

reflexões parciais, isto é, reflexões que não cruzaram totalmente a esfera de reflexão durante

uma única imagem - afetando assim os valores das intensidades medidas. Entretanto, seus

valores individuais podem ser somados ao longo dos filmes para se obter uma intensidade

integrada, uma vez que os filmes podem ser escalonados entre si.

3.3 Fatores que Afetam as Medidas de Intensidade

3.3.1 A Mosaicidade

A mosaicidade tem um efeito decisivo no fenômeno de difração. O monocristal real com

estrutura de mosaico pode ser considerado como um conjunto de blocos de celas unitárias

levemente desorientados um em relação ao outro, conforme ilustrado na Fig. 3.5 (McRee, 1993).

O efeito de um aumento na mosaicidade é um alargamento e achatamento da intensidade da

reflexão, que influencia o tempo que a reflexão leva para passar pela esfera de Ewald. A

mosaicidade para cada cristal é refinada durante o processamento de dados.
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Os sistemas de colima~ao podem ser escolhidos de tal forma a otimizar a intensidade

maxima no filme e a resolu~ao maxima de separa~ao entre as reflex5es. Colimadores circulares

sao geralmente usados para limitar 0 feixe incidente, resultando em um feixe circular de raios X

com um difunetro que deve ser menor do que as dimens5es do cristal. Como a intensidade

difratada depende do volume do cristal e como 0 feixe incidente e menos homogenio nas bordas

do que no centro, 0 tamanho do cristal deveria, de fato, ser significantemente menor do que 0

difunetro do feixe. Como os colimadores de raios-X tern geralmente difunetros entre 0.5 mm e

1.0 mm, os cristais usualmente usados na analise de estruturas sao geralmente menores que 1.0

mm. Vma estimativa util para a espessura ideal de urn cristal e obtido da aplica~ao da Eq. 3.4

onde J.1 e 0 coeficiente de absor~ao linear que depende do material usado e do comprimento de

onda do feixe incidente, tea espessura da amostra, k e uma constante de proporcionalidade, I( e

10as intensidades difratadas e incidente, respectivamente (Buerger, 1942).
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Eq.3.4

2t=-
Jl

(espessura ideal)

No R-AXIS I1C (o detetor usado neste estudo e que será discutido abaixo), os

colimadores disponíveis são: (a) colimador simples de 0.5 mm e (b) colimador duplo de 0.3 mm

de diâmetro.

Para se obter radiação monocromática (Ka) a partir do espectro produzido por um tubo

de raios X filtros da radiação K~ ou monocromadores de cristal podem ser usados. Um filtro de

níquel de espessura 0.013 mm pode ser usado para reduzir a radiação CuK~ para 2% enquanto a

CuKa é menos atenuada, para 66% da intensidade original. A decisão de se usar um filtro ou um

monocromador de cristal não é ainda óbvia. Quase todos os difratômetros atualmente, usam um

monocromador que é considerado a melhor forma de se obter radiação monocromática.

Entretanto, dois problemas surgem com o uso de monocromadores. O primeiro é uma maior

atenuação da intensidade do que com o uso de filtros e a segunda é o perfil do feixe

monocromático. Se o cristal monocromador não for de excelente qualidade e se não estiver

ajustado com precisão, ele pode dar origem a um perfil do feixe não uniforme, o que pode causar

uma fonte de sérios erros nas medidas das intensidades.

No caso dos monocromadores o feixe de raios X se reflete num monocristal colocado em

um ângulo de Bragg apropriado para se obter a radiação característica desejada. Para esta

finalidade grafite é altamente usado e orientado de tal forma que os seus planos (002) reflitam a

radiação no comprimento de onda desejado, isto é, da lei de Bragg e de doo2 = 3.35 A. do cristal

de grafite, temos que o cristal de grafite tem que ser orientado de tal forma que o ângulo de

Bragg 8 seja igual a 13,30 ou 28 = 26.6 o para a radiação característica Ka de um tubo de cobre

0,,= 1.5418 Á).
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3.3.3 O Efeito do Tamanho da Cela Unitária na Medida

da Intensidade Difratada

Uma das mais importantes relações da cristalografia de proteínas é a relação inversa

entre a intensidade difratada e o volume da cela unitária. A maioria das macromoléculas

biológicas cristalizam em células unitárias grandes e as intensidades difratadas são

correspondentemente fracas. Os cristais de proteína são relativamente fracos espalhadores, por

duas razões principais. A primeira, porque eles são formados por átomos leves, tais como C, N e

O e a segunda razão está diretamente relacionada com o grande tamanho da sua cela unitária.

Consideremos dois cristais de volume Ver e composição atômica iguais, mas celas

unitárias diferentes. A energia total difratada até uma dada resolução é igual em ambos os casos

(pois depende do número de espalhadores), mas no caso da maior cela unitária,está distribuída

por um maior número de reflexões, que portanto terão intensidades médias inferiores. A

intensidade difratada é diretamente proporcional a Ver e inversamente porporcional ao volume

da cela unitária, Eq. 3.5.

I ~ Vcr
V

3.3.4 Limitações Experimentais da Resolução e o Número de Reflexões
Medidas

Eq.3.5

Uma das consequências importantes da lei de Bragg é que a resolução máxima,

determinada por considerações geométricas é dmin = A / 2. Na cristalografia de proteínas os

termos 6.0 A. (baixa resolução) e 2.0 A. (alta resolução) significa que os dados foram coletados

até um limite de 6.0 A. e 2.0 A. de espaçamento interplanar, respectivamente (Blundell; JoOOson,

1976). Mais alta resolução, mais detallhes serão vistos no mapa de densidade eletrônica.
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Na prática, a resolução máxima alcançada por um cristal de proteína é limitada pela

desordem inerente das moléculas devido a vibrações térmicas e o seu empacotamento no cristal

(desordem estática), mas existem também restrições práticas na resolução máxima que

dependem da geometria da coleta. Para um filme ou detetor planar a sítuação pode ser analisada

a partir da Fig. 3.6, onde D é a distância do cristal ao detetor.

Hlt€
\"', \i1""'1 l

C~j

Fig. 3.6: Resolução Máxima de um Filme de Raios X
em função da distância do cristal ao detetor.

Da Fig. 3.6 obtemos a Eq. 3.6

ÀDcos8

dmin = Y cos28
Eq.3.6

Como podemos observar da Eq. 3.6, quanto maior a distância D do cristal ao detetor

(filme) menor será a resolução máxima.

Devido ao fato de que há um ponto da rede recíproca por cela unitária recíproca (cada

ponto da rede é compartilhado por 8 celas unitárias), o número de reflexões dentro da esfera

limite de resolução é aproximadamente o número de celas unitárias recíprocas dentro desta

esfera. Então, o número N de reflexões possíveis é igual ao volume da esfera limite dividido

pelo volume Vrecip de uma cela recíproca, Eq. 3.7 (Blundell, Johnson, 1976).
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N = (4~).(X)
Vrecip.

Eq.3.7

como Vrecip = lN da cela unitária real então obtemos a Eq. 3.8 para o número de reflexões em

função do volume V da cela unitária e do comprimento de onda À.

N = 33.5V
Â,3

Eq.3.8

A Eq. 3.8 mostra que o número de reflexões possíveis depende apenas do volume da cela

unitária V e À. Em princípio todas estas reflexões teriam que ser medidas até uma dada

resolução entretanto, devido à simetria da cela unitária, o número de reflexões independentes

pode ser reduzido consideravelmente.

Associando a Eq. 3.6 e 3.8 encontramos a relação entre o número de reflexões e a

resolução, Eq. 3.9.

N = 33.5V . D3 cos3 8
dmin 3 y cos3 28

3.4 Redução dos Dados

3.4.1 Fator de Lorentz (L)

Eq.3.9

A intensidade de uma reflexão produzida por um cristal em movimento depende do

tempo que um dado ponto da rede recíproca leva para atravessar a superfície da esfera de

reflexão (esfera de Ewald). Este tempo não é constante, mas varia com a posição do ponto no

espaço recíproco e com a direção com que ele se aproxima da esfera. O fator que descreve esta

variação é denominado fator de Lorentz e depende da geometria do equipamento utilizado.
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I= 10 exp( -J.!t) Eq.3.11

Para um material consistindo de um número N de elementos, o coeficiente de absorção

mássico é dado pela Eq. 3.12

N

J-lm = L gi (J-lm)i
i=1

Eq.3.12

onde gj é a fração em massa do ith elemento e (Ilm)j o coeficiente de absorção mássico do ith

elemento. Se p é a densidade,

/-l = PJ..l m

o coeficiente de absorção J.lm , varia com o comprimento de onda À, obedecendo à

relação apresentada na Eq. 3.13 fora das arestas de absorção, onde ª e !Lsão constantes de

proporcionalidade.

Eq.3.13

Esta é a famosa relação de Victoreen e o fator À3 é fundamentalmente predominante,

Fig. 3.7 (Hel1iwell, 1992).
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Fig. 3.7: Variação do coeficiente de absorção Jl (mm-1)

com o comprimento de onda À.

A absorção de raios X causam um aquecimento térmico e um consequente aumento dos

danos por radiação (Gonzalez et aI., 1994) (Gonzalez; Nave, 1994). Beneficios importantes que

têm sido relatados sobre o uso de Â menor incluem a redução da absorção, a diminuíção dos

danos causados por radiação e uma melhora da razão sinal/ruído quando se coletam dados de

cristais de proteína, usando comprimentos de onda mais curtos (Arndt, 1984).

A maioria dos processos que ocorrem quando raios X interagem com a matéria (calor,

absorção fotoelétrica e espalhamento Compton) causam diretamente ou indiretamente danos por

radiação no cristal. Quase todos os cristais de proteína sofrem danos causados pela radiação

durante a exposição ao feixe de raios X, embora a sensibilidade dos mesmos varie

consideravelmente de proteína para proteína. A alta energia dos fótons de raios X ionizarn a

proteína e o solvente ocorrendo a formação de radicais livres que são altamente reativos e

causam danos no cristal rompendo ligações covalentes. O efeito destes danos se manifestam

através do decréscimo das intensidades durante os experimentos de difração. Uma das tentativas

de reduzir os efeitos de danos por radiação é de resfriar a amostra usando-se um sistema de baixa

temperatura sobre o goniômetro, embora o uso desta técnica possa conduzir a outro problema,

que é o aumento da mosaicidade quando o cristal é resfriado, o qual pode conduzir a um sério

problema de maior superposição das reflexões (Gonzalez et aI., 1994).
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3.5 Coleta de Dados

Na prática, uma vez obtido o padrão de difração de raios X de um cristal, ou seja, as

intensidades I(hkl) de cada reflexão, deseja-se obter a estrutura da molécula em estudo. A

expressão I(int, hkl) se um cristal roda com velocidade angular ro é dada pela equação de Darwin

(Darwin, 1914),Eq. 3.14.

( J2

Â,3 e2

I(int,hkl) = 2 -2 VcrIo x L x P x A x IF(hkl)12roV me
Eq.3.14

11·11

onde Ver = volume do cristal, V = volume da cela unitária, 10 = intensidade do feixe incidente, I

= Intensidade do feixe difratado, L = Fator de Lorentz, P= Fator de Polarização, A = Fator de

absorção, F(hkl) = Fator de estrutura; e, m = carga e massa do elétron respectivamente e c é a

velocidade da luz.

A medida das intensidades I(hkl) foi feita em nosso laboratório usando-se um

difractômetro Automático R-AXIS IIC (Rigaku Automated X-Ray Imaging System) para a

coleta de dados de difração dos cristais de proteína, equipado com um detetor de área

bidimensional baseado em sistemas de placas de imagem (IP) (Sato et aI., 1992) e um anôdo

rotatório RU 200 da Rigaku Co. operando com uma voltagem de 40 kV e uma corrente de 120

mA.

3.5.1 Geometria e Características Principais do R- AXIS I1C

o difratômetro automático R-AXIS IIC é apresentado na Fig. 3.8 (Rigaku Corporation,

Instruction Manual for R-AXIX IIC).
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3.5.2 Sistema de Leitura

(Detetor de Area - Sistema das Placas de Imagem)

o sistema de placa de imagens (Sato et aI., 1992) e constituido por urn suporte p1<istico

flexivel coberto por urna camada de brometo de bario dopado com eurapio: BaFBr:Eu+2.

Quando 0 eurapio e excitado pelo feixe de raio X Eu+2 -> Eu+3 , ele nao reemite a radiayao

imediatamente e desta forma a imagem vai sendo gravada. Posteriormente, a leitura da placa de

imagens e realizada atraves da excitayao do eurapio por urn laser de varredura, Eu+3 -> Eu+2 ,

que faz com que sejam emitidos fatons na forma visivei. Esta luminiscencia e amplificada por

uma fotomultiplicadora e a intensidade medida e proporcional ao numero de fatons de raios X

absorvidos.
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Um par de placas de imagem é empregado no sistema. Enquanto uma IP está sendo lida,

a outra está em posição de exposição registrando a próxima imagem (tempo de leitura de

aproximadamente 8 min) .

Após a exposição/leitura, as duas placas de imagens são rotacionadas de 90° e a imagem

residual que permanece na IP após a leitura é apagada pelas lâmpadas de deleção. Após a

exposição da segunda IP, as placas são rodadas por 90° novamente. Assim, o uso alternativo de

duas placas de imagem reduz a perda de tempo devido ao tempo de leitura da IP durante a coleta

de dados, tomando a coleta mais continua e rápida.

3.6 Processamento Computacional da Imagens Medidas

Trataremos agora do processamento computacional das imagens medidas. O

processamento de dados de intensidades fomecidas por métodos fotográficos ou por detetores de

área envolve a indexação, a integração, a correção por vários fatores (Lorentz e Polarização) e

quando necessário, o escalonamento e promediação de conjuntos de dados diferentes.

O processamento dos dados que porvêm do detetor de área R-AXIS IIC, por exemplo

consiste em:

1. Das fotos "still"

· Determinar a orientação do cristal.

· lndexar as reflexões observadas.

· Refinar a orientação do cristal.

2. Das fotos de oscilação

· Medir a intensidade de cada reflexão.

· Agrupar os dados de intensidade.

· Calcular os fatores de escala e os fatores de temperatura para os dados.

· Pós refinamento.

· Promediar intensidades de reflexões equivalentes.

· Obter os fatores de estrutura.

· Avaliar o conjunto de dados coletados.
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Após estas etapas de processamento, o arquivo de saída que obtemos contém os índices

hkl de cada reflexão, os fatores de estrutura IF(hkl)l, os desvios dos IF(hkl)1 (cr hkl) das

reflexões observadas, a percentagem de dados coletados até uma dada resolução (completeza) e

alguns índices que avaliam o conjunto de dados tais como o Rmerge e o Rsym·

Com um bom conjunto de IFobs(hkl)1 os passos seguintes consistem na determinação

das fases up , para partir para a construção de um modelo inicial da estrutura e um subsequente

refinamento da mesma.

3.6.1 Coordenadas de Cada Reflexão no Filme

Fig. 3.9 mostra as relações entre o sistema de coordenadas do filme ou placa de imagem

(Yf, Zf) e o sistema de coordenadas do cristal (X,Y,Z). O ponto P da rede recíproca está na

superficie da esfera e tem coordenadas (x,y,z). A distância do cristal ao filme é CO' = D (Arndt;

Wonacott, 1977).

Raios X
Filme

Fig. 3.9: Relação entre as coordenadas do filme (Yr, Zr) e o sistema de
coordenadas do cristal (X,Y,Z). O ponto P (x,y,z) está sobre
a esfera de Ewald.

As coordenadas de cada reflexão P' no filme são lidas diretamente. Consideremos agora

o respectivo ponto do espaço recíproco P na superficie da esfera de reflexão. O vetor de
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espalhamento S é calculado pela conversão das coordenadas da reflexão (Y r , Zr) no filme,

obtidas durante o procedimento de pesquisa de picos, através da Eq. 3.15.

Eq.3.15

onde r = (y2 + Z2 + n2)1/2f f .

Para as fotos de oscilação em uma faixa de oscilação defenida por (<I> I, <1>2) as

coordenadas de um ponto da rede recíproca são dadas pela Eq. 3.16 (Higashi, 1990):

Eq.3.l6

onde se usa a aproximação de que cada ponto do espaço recíproco registrado no intervalo

angular (<p I , <P2) cruza a esfera de Ewald em <P= (<p I + <P2)/2 .Esta aproximação é necessária

porque o ângulo <P no qual a condição de difração é satisfeita não é conhecida durante as

oscilações e é válida quando o incremento angular ~ <P é pequeno. A matriz de rotação ~

descreve o ângulo no qual a reflexão é trazida á condição de difração. Nas fotos tipo "still" feitas

com o cristal parado, o ângulo ~ é constante, pois as imagens são coletadas normalmente a 90 o

uma da outra. A partir das coordenadas dos pontos da rede recíproca para cada reflexão da foto,

no próximo passo vetores-diferença serão calculados entre todos os vetores x e desta forma

obtidos os três vetores base para a determinação da cela unitária.
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3.6.2 Cálculo dos Vetores Base para a Determinação da Cela Unitária e

Matriz de Orientação do Cristal

A partir das coordenadas dos pontos da rede recíproca, que podem ser obtidas tanto das

imagens still quando das imagens de oscilação são obtidos para cada reflexão da imagem,

vetores diferênça entre todos os vetores x , calculados até uma dada resolução como mostrado na

Eq. 3.17 (Higashi, 1990):

x·· = x· -x·
1J 1 J Eq.3.17

Eles são então ordenados com base nos seus comprimentos e os vetores equivalentes são

promediados. A importância da promediação é exatamente devido á existência de erros na

medida de ~ para cada reflexão, uma vez que a reflexão possui dimensão. Esses vetores são

ordenados em termos da sua multiplicidade, isto é, o número de vetores diferênça utilizados para

a promediação.

Três vetores-base {vJ são selecionados a partir dos vetores diferença promediados e

ordenados. É Usado o critério (1) e (2) da Eq. 3.18 para a seleção dos três vetores base.

(1)

(2) Eq.3.18

o valor típico de C1 é 30° e o valor de C2 é aproximadamente o valor de 8max.

Da lista de vetores base {vJ selecionados, o primeiro é normalmente suficiente para

estabelecer a matriz de orientação inicial do cristal Ã. A idéia básica é rodar-se esse conjunto

base escolhido em relação ao sistema de eixos X,Y,Z de tal forma a se indexar o maior número

possivel das reflexões de cada imagem still. Se o conjunto-base selecionado não for suficiente

para se indexar as reflexões, é escolhido automaticamente outro conjunto-base e novamente

tenta-se fazer a indexação. Este procedimento é continuado, até se conseguir um conjunto-base

que indexe todas ou a grande maioria das reflexões das imagens. Então a matriz Ã pode ser

escrita como apresentado na Eq. 3.19
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*
b~

*
ax

Cx

- I *
b;

*
A= ay Cy I Eq.3.19

* b;
*

az
c

onde a~ é a projeção de a * sobre X e assim por diante.

Portanto, é possível determinar os índices hkl de cada reflexão, a partir das coordenadas

de cada reflexão no filme, do ângulo de rotação ~, da faixa de oscilação (<p 1 , <P2) e da matriz

de orientação do cristal como mostrado na Eq. 3.20.

x=Ãh e

h\( a~
**

ay
az I( X

I k I = I b~
b~

*
onde bzll YIEq.3.20

1)
l c~

**
Cy

C7}\ Z

3.6.3 Refinamento da Matriz de Orientação do Cristal

Durante o processamento das fotos still, é possível fazer-se o refinamento dos parâmetros

de rede e portanto, da matriz de orientação do cristal, dos parâmetros da câmara e da distância do

cristal-detetor (IP). No programa PROCESS, esta matriz de orientação do cristal é calculada

apenas uma vez a partir das imagens tipo "still" e utilizada no restante do processamento

(imagens de oscilação).Outros programas, permitem que esta matriz de orientação seja

recalculada a cada imagem de oscilação levando em consideração neste caso pequenos

deslocamentos possíveis do cristal.
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o refinamento da matriz de orientação do cristal Ã, é baseado no fato de que os índices

hkl de cada reflexão devem ser inteiros. Este refinamento é conduzido pela minimização da

função \jI apresentada na Eq. 3.21 (Higashi, 1990):

Eq.3.21

onde h é composto pelos valores inteiros mais próximos de h'. O fator peso utilizado aqui é

o procedimento descrito acima é utilizado para se fazer a auto-indexação quando os

parâmetros de rede da cela unitária são desconhecidos. Em alguns casos, entretanto, os

parâmetros de rede já são conhecidos, e portanto, pode ser utilizado um procedimento

alternativo. Neste caso, o método utilizado é semelhante ao método de Kabsch (Kabsch, 1988)

que é baseado na comparação de vetores recíprocos observados com aqueles calculados dos

parâmetros de cela conhecidos. Neste caso, a matriz de orientação do cristal é defenida por três

ângulos de rotação <p x' <p y ,<p z em relação aos eixos ortogonais X,Y,Z. As contribuíções dos

parâmetros de cela (Ao) e das operações de rotação (R) para a matriz A podem ser expressas

separadamente como apresentadas nas Eq. 3.22 (Higashi, 1990).

R = Rz(<pz)Ry(<py )Rx(<Px)

** * * *
a b cosy c senp

Ão = ÀI O

** * * *
b seny - c senp cosa I Eq.3.22

O

O
1

- *c
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Como Ã o é calculada dos parâmetros de rede conhecidos, os ângulos de orientação

podem ser obtidos pela resolução destas equações. Uma vez determinada a matriz de orientação

Ã, o procedimento de auto-indexação é semelhante ao procedimento anterior, descrito para o

caso em que não se conhecem os parâmetros de rede.

3.6.4 Conceitos Teóricos Envolvidos no Processamento das Imagens de

Oscilação

A integração de intensidades feita pelo programa PROCESS utiliza o ajuste de perfil

para o qual divide o filme em cinco regiões e calcula um perfil médio para as reflexões em cada

região. Assim, a intensidade de cada reflexão de cada região é determinada descontando a

intensidade do 'background'. A correção de Lorentz-polarização também é feita nesta etapa do

processamento. Os dados necessários para a resolução de uma estrutura tridimensional de um

cristal de proteína quase sempre são coletados utilizando-se vários cristais e/ou provêm de várias

imagens de oscilação. Torna-se então necessário escalonar os diferentes conjuntos de dados ou

diferentes filmes para um único conjunto, o que é feito com base nas reflexões comuns

existentes em cada conjunto individual de reflexões.

3.6.4.1 Integração das Intensidades de Cada Reflexão em Cada

Imagem de Oscilação

De forma a realizar a integração da intensidade de uma dada reflexão, torna-se

necessário, inicialmente defenir uma caixa em volta da reflexão, assim como a a região desta

área considerada pico e a região de fundo (background). Na implementação de Rossmann a

posição do pixel de densidade ótica dentro da caixa de reflexão é identificada pelas coordenadas

(p,q), em passos de varredura.

Então, se p é a densidade ótica numa posição (p, q) para uma dada reflexão, a densidade

ótica, subtraída o 'background', é dada pela Eq. 3.23, onde ª, !Le ~ são constantes e o

'background' é assumido como sendo um plano sobre a área da reflexão (Rossmann, 1985)
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p- ap- hq - c

As constantes a, be c podem ser calculadas minimizando a Eq. 3.24 sobre os n pontos na

caixa de reflexao que fazem parte do 'background'.

I (p - ap - bq - c)
n

As informa90es contidas em muitas reflexoes vizinhas podem ser usadas para avaliar a

intensidade integrada de uma dada reflexao pelo uso de urn perfil empirico (Rossmann, 1985). E
portanto, razmlvel assurnir que pelo menos para urna dada area do filme, 0 perfil de cada

reflexao seja 0 mesmo, bastando urn fator de escala (J) para descrever 0 tamanho do pico.

A varia9ao do perfil sobre toda a area do filme ou placa de imagem somente pode ser

determinada pela analise de urn perfil medio nas diferentes regioes, desta forma, durante a

primeira etapa de integra9ao por ajuste de perfil, os perfis sao calculados para cinco regioes do

filme. Na Fig. 3.10 podemos ver as cinco regioes onde vao ser calculados os perfis medios das

reflexoes para depois serem realizadas as integra90es das intensidades de cada reflexao

(Rossmann, 1979).
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Fig. 3.10: Os perfis das reflexões são calculados em cinco regiões da imagem
de oscilação denotadas de I a V.

Uma reflexão na região I, é mais circular devido ao alto ângulo de incidência do feixe no

detetor, enquanto que uma reflexão na borda do filme tem uma forma mais alongada. Na

escolha do perfil médio para a integração das intensidades, é importante se levar em

consideração estas diferênças.

Seja P (p, q) o valor do perfil padrão em uma dada posição p, q da caixa de reflexão e J o

fator de escala necessário para ajustar este perfil padrão a um dada reflexão.Então,

lP(p, q) = p - ap - bq - C

Minimizando o quadrado das diferenças entre JP(p,q) e p- ap-bq -c segue-se que o

perfil para cada ponto (p,q) dentro da caixa de reflexão é dado pela Eq. 3.25. As somatórias para

todas as N reflexões completas e não sobrepostas dentro de uma certa faixa de resolução para a

dada área no filme. Os valores das intensidades integradas podem ser usadas como estimativa de

1.
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IJP - pIJa - qIJb - IJc
P(p, q) = n n n n

IJ2
n

3.6.4.3 A Integração de Cada Reflexão pelo Método de Ajuste de Perfil

Eq.3.25

Partindo da predição exata das coordenadas de cada reflexão no filme e tendo-se uma

estimativa de quais reflexões foram coletadas parcialmente ou completamente, as intensidades

integradas podem ser determinadas pelo método de ajuste do perfil para as reflexões coletadas

completamente e pela simples integração ao longo dos filmes para as coletadas parcialmente.

As constantes ª, h e f...que definem o melhor ajuste de um plano na região do background

devem ser determinadas inicialmente para cada reflexão, como descrito anteriormente. Depois,

um ajuste de perfil entre o perfil padrão,P (p,q) quando escalonado pelo fator de escala J, pode

ser determinado pela minimização da função E em relação a J apresentada na Eq. 3.26

(Rossmann, 1985) onde P representa P(p,q) e

E = I [Jp - (p - ap - bq - c)f
m

Eq.3.26

A soma será feita sobre todos os m pontos (p, q) dentro da área de pico da caixa de cada

reflexão. Portanto obtemos a Eq. 3.27.

IpP-aIpP- bIqP-cIP
J=m m m m

IP2
m
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As quantidades IpP, IqP , IP , Ip2 podem ser determinadas inicialmente se um
m m m m

perfil constante está sendo usado. Entretanto, quando um perfil variável é computado para cada

reflexão, estas somatórias devem ser reavaliadas para cada reflexão.

A densidade ótica total integrada sob o pico é então I1P ou
m

JIP. Então, a
m

intensidade integrada pelo método de ajuste de perfil é dada pela Eq. 3.28, enquanto a

intensidade simplesmente integrada seria dada pela Eq. 3.29.

CIpP-aIpP- bIqP-cIP)IP

11 =-------
IP2

Eq.3.28

Eq.3.29

11=12se P=l para toda a área do pico, ou seja a integração equivale o uso de um perfil

tipo função delta. Daí a superioridade do uso do perfil.

3.6.4.4 Escalonamento Relativo das Várias Imagens de Oscilação

Dados a alta resolução para a determinação de uma estrutura de proteína quase sempre

são coletados através do uso de vários cristais, ou possivelmente de dados provenientes de várias

imagens de oscilação. Toma-se necessário escalonar estes diferentes conjuntos de dados com

base nas reflexões comuns entre os conjuntos de imagens. O método de Hamilton (Hamilton et

aI.,1965) é geralmente utilizado para este fim.

Considere I(h)j como a intensidade da reflexão h para o cristal, no filme i. É necessário

calcular-se um conjunto de fatores de escala Kj, para cada um dos cristais ou filmes para ser

aplicado a I(h\ de forma a determinar pelo método de mínimos quadrados o melhor valor de

I(h). Nas equações do método de mínimos quadrados é mais conveniente que os parâmetros

desconhecidos Kj e I(h) fiquem separados dos parâmetros observados de tal forma que a função

de minimização não se altere se cada Kj for multiplicado pelo mesmo fator de escala. Substitui-
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se Gj= l/Kj e resolve-se estas equações em termos dos recíprocos dos fatores de escala

(Blundel1; Johnson, 1976).

O método utilizado para o escalonamento assume que as equações observacionais ~(h)i

sejam dadas pela Eq. 3.30, onde w(h)j é o peso da i-ésima observação e é proporcional ao

recíproco do desvio padrão de I(h)j.

~(h)i = ~w(h)i [I(h)i - GiI(h)] Eq.3.30

onde a função de escalonamento Gj é defenida pela Eq. 3.31, onde Cj é uma constante e Bj é

uma fator de dependência com a resolução. O fator 2Bjsen2SI/\,2 também é chamado de fator de

temperatura, por analogia matemática com o fator de temperatura real. Este fator, como pode ser

observado é um fator que varia com a resolução.

Gi = [Ci + exp(2Bisen2S)]-1
'A2

Eq.3.31

Deseja-se minimizar \jf, Eq. 3.32, onde N é o número de observações da reflexão h.

N
\}I = I I$(h)[

h i=1
Eq.3.32

de forma que o melhor valor de I(h) é encontrado quando õ\jf/õI(h)= O, isto é:

N

I [co(h)i ]GiI(h)i

I(h) = _i=_1 _

Ico(h)i G[

A solução das equações observacionais para Gj não é trivial pois são não lineares, e

portanto têm que ser resolvidas usando técnicas de mínimos quadrados não lineares.
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3.7 Avaliação do Conjunto de Dados

o conjunto de dados formado por diferentes imagens é escalonado com base na condição

de que reflexões de mesmo índice ou relacionados por simetria medidas em fotos diferentes

devem ter a mesma intensidade. A qualidade do conjunto de dados pode ser medida através de

um índice de concordância Rsymdas reflexões simetricamente equivalentes. A expressão usada

para calcular o Rsymé dada pela Eq. 3.33.

I I II(h)i - < I(h) >1
h i

Rsym = II< 1(11)>
h i

Eq.3.33

onde < I(fi) > é a intensidade média ponderada de todas as medidas de I (h)i .

Um outro parâmetro utilizado na avaliação dos dados processados é a relação entre o

número observado e o previsto de reflexões independentes por faixa de resolução. Este

parâmetro é denominado completeza dos dados.

3.8 Coleta de Dados da BthTX-I

A coleta de dados de difração de raios X foi feita utilizando o difratômetro automático

R-AXIS I1C da Rigaku Corporation do Laboratório de Cristalografia de Proteínas do IFQSC

USP. Para a coleta de dados foram usados 2 cristais da BthTX-I. Com os dados do primeiro

cristal deu-se inicio á caracterização da BThTX-I e com os dados do segundo cristal determinou

se a estrutura da BTHTX-I. Estas coletas de dados não foram realizadas no mesmo dia. Foram

duas coletas de dados realizadas e processadas independentemente.Na tabela 3.1 estão

apresentadas as condições de coleta de dados para estes cristais: (A) imagens still; (B) imagens

de oscilação.
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A) Imagens tipo still

Cristal Â(Á)D (mm)#ImagensTempo
(min)

1

1.5418 120215

2

1.5418 120212

B) Imagens de oscilação

Cristal Â(Á)D(mm)Intervalo#ImagensTempoRes. (Á)

de Osc (J
(min)

1

1.5418 130415402.3

2

1.5418 12021-30352.3

31-45

50

Tabela 3.1: Condições da coleta de dados da BthTX-I utilizando o
difratômetro automático R-AXIS IIC. A) Imagens tipo still; B)
Imagens de oscilação

Pode-se observar que a resolução é 2.3 A em ambos os casos, porém D (mm) é

diferente. Esta resolução 2.3 A significa a resolução até onde foram processados os dados e não

o limite teórico de resolução na borda da placa. A mudança do ângulo de oscilação foi realizada

para eliminar sobreposições a alta resolução.

As imagens de oscilação foram realizadas a baixas temperaturas (4°C) utilizando um

fluxo de nitrogênio gasoso, verticalmente ao capilar, como mostrado na Fig. 3.11.
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Fig. 3.11: Fotografia do sistema de coleta de dados R-AXIS lIe, onde e
mostrado 0 sistema de montagem do cristal (cabe~a goniometrica)

e 0 sistema utilizado para resfriar a amostra.

o padrao de difrayao apresentou simetria minima de ordem 3 e portanto 0 angulo de

oscilayao total de coleta para podemos gravar urn conjunto completo de reflexoes no espayo

reciproco, devido a simetria do cristal foi de 60° com 0 eixo principal ao longo de ~.. Os tempos

de coleta de dados, do segundo cristal variaram devido ao fato de que depois da 30a imagem as

intensidades tomaram-se mais fracas. Na Fig. 3.12 e mostrada uma das imagens de oscilayao do
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Fig. 3.12:Irnagern de oscila~ao do cristal da BthTX-I proveniente de urn
experirnento de difra~ao de raios X (condif;oes de coleta do 1°.
Cristal)

Tambem foi realizada uma coleta de dados no SERe Daresbury Laboratory na

Inglaterra, com 0 objectivo de se obter dados a mais aha resolu~ao (2.1 A) e maior completeza

para desta forma se melhorar a qualidade dos mapas. A coleta de dados foi realizada com uma

comprimeto de onda A= 0.88 A na esta~ao 9.6 do anel de armazenamento SRS, numa linha de

luz fomecida da radia~ao de urn ima "wiggler" de 5T. Durante a coleta de dados 0 SRS foi

operado com uma energia de 2GeV e uma corrente media de ::::::200mA. Os dados foram

coletados a temperatura ambiente. 0 detetor usado foi MAR com placa de 30cm e 0 tempo de

esposi~ao de cada imagem foi de 90 segundos. Foram coletadas 72 imagens de oscila~ao com 10

de oscila~ao cada uma. A distancia do cristal ao detetor foi de 300 mm e sera a partir do

processamento destes dados que a estrutura da BthTX-I vai ser apresentada e discutida



Capítulo 3 : Coleta e processamento dos dados de difração da 8th TX-I

3.9. Processamento das Imagens da BthTX-I

Para o processamento das imagens coletadas com o Difratômetro automático R-AXIS

IIC foi utilizado o método de Higashi (1990), implatado pelo programa PROCESS ( Rigaku

Corporation,Instruction Manual for R-AXIS IIC).

O processamento das imagens coletadas no síncrotron de Daresbury da Inglaterra, foram

processadas usando o o programa MOSFLM (Wonacott et aI., 1995) por membros da equipe do

próprio laboratório syncrotron.

Na tabela 3.2 apresentamos um resumo do processamento dos dados por PROCESS e

por MOSFLM para a BthTX-I.

BthTX-II

PROCESS

MOSFLM

# reflexões totais

1255091388

# reflexõs independentes

817815045

Sistema Cristalino

TrigonalTrigonal

Grupo Espacial

P3\21P3\21

Parâmetros de rede

a =b = 57.63 Â c=131.17Âa =b = 57.58 Â c=131.27Â

y=1200

y=120°

Rmerge

7.47 %6.3 %

Resolução

2.3 Â2.1 Â

Completeza

86.4 %99.6%

Tabela 3.2: Processamento dos dados da BthTX-I, processados com o programa
PROCESS e MOSFLM.

-..,
11
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Na tabela 3.3 encontra-se as estatísticas dos dados processados por MOSFLM, que serão

os dados utilizados para a resolução da estrutura de BthTX-I.

ResoluçiloA R.ymR.cumuladI/Sigma# Refi.# Refi.Completeza

o

Med.
Equiv.%

8.11
0.0370.03715.598126184.9

5.74

0.0400.03913.7200847492.8

4.69

0.0420.04014.0271763498.4

4.06

0.0450.04213.6310872696.0
3.64

0.0460.04313.1335182797.5
3.32

0.0520.04511.6394692399.4
3.07

0.0590.04610.84305100499.5
2.87

0.0700.0489.34477105497.8
2.71

0.0820.0508.249051151100.0
2.57

0.0920.0527.74946119799.4
2.45

0.1100.0544.051511262100.0
2.35

0.1220.0565.85391131299.9
2.26

0.1450.0585.05509135899.0
2.17

0.1660.0614.05777139598.4
2.10

0.2010.0633.66045146798.6
Total

0.063628171504598.6

Tabela 3.3: Estatistica dos dados de difração de BthTX-I processados por
MOSFLM.

o processamento das imagens sti/l do complexo inibidor/proteína citado anteriormente

forneceu parâmetros de rede respectivamente igual a a = 60.79 A, b = 91.02 A e c = 53.03 e 13 =

91.16°. O cristal complexo/inibidor cristalizou no sitema cristalino monoclínico, mas não foi

possível coletar dados com os cristais disponíveis devido à baixa qualidade do padrão de

difração.
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,
CAPITULO 4

ANALISE PRELIMINAR E SUBSTITUIf;AO MOLECULAR DA

BthTX-I

A partir dos dados cristalognificos pode-se calcular 0 conteudo da unidade assimetrica n

(nUmero de monomeros dentro da cela unitana) e 0 conteudo do solvente VwN, usando as

rela90es das Eq. 4.1 e 4.2 (Matthews, 1968)

NV(Dc -Ds)n=------
Mp[l-vpDs]

Vw =_I_(D _ nMp)
V D c NVw

Dc = Densidade do cristal

Dw= Ds = Densidade do solvente (agua)

V = Volume da cela unitiiria

Vp = Volume medio parcial especifico de proteinas

Mp= Massa molecular da proteina em estudo

N = NUmero de Avogadro

Vw= Volume de agua
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A densidade de um cristal de proteína determinado experimentalmente está na faixa entre

1.10 a 1.30 g/cm3 e o volume parcial específico é aproximadamente igual a 0.74 cm3/g.

Com estas relações, assumindo que a densidade do solvente é unitaria pôde-se construir a

tabela 4.1 que nos mostra o conteúdo da cela unitária e a fração de solvente variando a densidade

do cristal de 1.1 a 1.3 g/cm3, para a BthTX-I cuja Mp = 13720 Daltons, onde n é o número

inteiro mais próximo do valor calculado.

De nVwNDe(n)
1.10

669.01.11

1.11

669.01.11

1.12

763.91.13

1.13

763.91.13

1.14

858.71.15

1.15

858.71.15

1.16

953.51.16

1.17

953.51.16

1.18

1048.41.18

1.19

1048.41.18

1.20

1143.21.20

1.21

1238.01.22

1.22

1238.01.22

1.23

1332.91.24
1.24

1332.91.24
1.25

1427.71.25
1.26

1427.71.25
1.27

1522.51.27
1.28

1522.51.27
1.29

1617.41.29

Tabela 4.1: Conteúdo de Moléculas da Cela Unitária da BTHtx-I e a

Fração de Solvente.

A cela unitária, determinada a partir das imagens de difração, para os dados processados por

PROCESS foi de a = b = 57.63 A , c = 131.17 A, a = ~ =900 e y = 120°, apresentando simetria

mínima trigonal e o processamento de dados foi feito em P3. A partir da tabela acima para a

determinação do número de moléculas na unidade assimétrica era preciso a determinação

definitiva do grupo espacial.
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Para a determinação do grupo espacial da BthTX-I foram inicialmente calculados valores de

Rsym, supondo grupos pontuais diferentes e também a função de auto-rotação, ambos com o

intuíto de determinar a simetria cristalográfica. Para resolver a ambiguidade na mão do grupo

espacial (além da resolução da estrutura) foi usado o método de Substituíção Molecular.

Segue uma introdução teórica da função de Patterson, rotação e translação usados neste

processo.

4.2 Função de Patterson e sua Interpretação

Em 1935, Patterson publicou um trabalho clássico onde era mostrado que a auto-correlação

da densidade eletrônica (Brigham, 1974),ou seja

P(ft) = fp(r )p(r + ü)dV
v

Eq.4.3

poderia trazer uma grande contribuição á solução de estruturas cristalinas.

Na Eq. 4.3, p (r) é a densidade eletrônica em uma posição (xã + yb + zc) e

p ( r + u ) é a densidade eletrônica em [(x + u)ã + (y + v iE + (z + W)c ]. Sendo a função

de Patterson resultante do produto de duas densidades eletrônicas, quando qualquer uma delas

ou ambas forem iguais a zero ( ou muito próximas) a função naquele ponto será práticamente

nula. Por outro lado, os máximos ocorrerão quando as duas densidades p (r ) e p (r + u) forem

bastante altas. Como isto só ocorre nas posiçoes atômicas, vemos que a função de Patterson só

apresentará máximos quando os vetores Y. representarem vetores interatômicos.

Considerando o exemplo de uma cela unitária unidimensional contendo três átomos com

números atômicos Z), Z2, e Z3 localizados nas posições x), X2 e X3 , como mostrado na Fig. 4.1.
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: plX' J.

I
!

aI b)

Fig. 4.1: (a) Densidades Eletrônicas Unidimensionais.

(b) Mapa de Patterson Resultante.

Nesse caso, a função de Patterson pode ser escrita como na Eq. 4.3

P(ü) = fp(x)p(x + ü)dx
a

o que dá como resultado a Fig. 4.1 (b).

Os picos dessa função ocorrem para os valores de .!:! iguais a zero (correspondentes á origem)

ea ±(x2 -Xl)' ±(x3 -x2), ±(x3 -xl).Assim, se temos um pico no ponto uvwdo

mapa de Patterson, teremos no cristal átomos em x I, YI' Zl e X2,Y2 e Z2 tais que U = xl - X 2 ;

v = Y 1 - Y 2 e W = ZI - z2' A Eq. 4.3 não representa a forma mais útil da função de Patterson

na determinação de estruturas, pois necessita do conhecimento prévio da função da densidade

eletrônica p (r ). Porém, pode se mostrar que a Eq. 4.4 representa a mesma função, só que no

espaço recíproco.

1 I -\2 -
P(ü) = V t F(h) exp[27tih. ü]

83
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Analisando esta equação vemos que a função de Patterson é uma série de Fourier que utiliza

como coeficientes os módulos dos fatores de estrutura ao quadrado, que são justamente os dados

que são conseguidos nos experimentos de difração. Daí se concluí que, fazendo a sintese de

Fourier com IFo (h)12 , obtemos um mapa tridimensional em que os picos representarão os

vetores interatômicos. Para uma molécula contendo N átomos deverão existir N2 vetores

interatômicos. Destes, N serão vetores nulos que se concentrarão na origem, formando um

grande pico. Os restantes N2 - N vetores formarão picos que se distribuirão pela cela.

4.3 A Função de Rotação

A função de rotação é definida como a integral sobre uma região esférica n do produto de

uma função de Patterson pl com a versão rotacionada dela própria (função de auto-rotação) ou

de uma outra função p2 (função de rotação cruzada)(Rossmann & Blow, 1962).

A função de auto-rotação pode ser utilizada quando há mais de uma subunidade idêntica na

uinidade assimétrica, somente diferindo na orientação e na posição. Assim, é possível

determinar a operação geral envolvendo somente rotação, a qual faz com que os vetores de

Patterson das diferentes subunidades coincidirem. A função de Patterson rotacionada é a mesma

função estacionária da proteína a ser estudada. Logo, a importância da função de auto-rotação é

procurar a existência de simetria não cristalográfica, isto é, as operações de simetria que

relacionam os monômeros dentro da cela unitária.

No cálculo da função de rotação cruzada, uma molécula modelo é orientada na cela cristalina

da estrutura desconhecida, podendo esta conter uma ou mais moléculas similares. No caso de

mais moléculas, a função de rotação cruzada deve apresentar vários picos, correspondendo a

cada uma das subreposições da molécula modelo em cada uma desta moléculas separadamente.

Na formulação da função de rotação ênfase é colocada sobre a expansão da função de

Patterson em termos de harmônicos esféricos como na "fast rotation function" de Crowther

(Crowther, 1972; Navaza, 1987) para uma maior eficiência computacional. A função rotação é

definida pela Eq. 4.5.
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Eq.4.5

onde

p(t) fi') = IIFkl2exp(21tiH.i')
H

sendo H (t) o conjunto de vetores recíprocos disponíveis experimentalmente, [T(~)p(2)] é a

função de Patterson rotacionada e pl é a função de Patterson observada. O uso das funções de

Bessel e dos harmônicos esféricos minimizam o tempo de cálculo da função rotação e são

portanto utilizadas como um recurso matemático para facilitar os cálculos.

A função de auto-rotação é utilizada para determinar a orientação relativa de subunidades

idênticas na unidade assimétrica. A principal diferença entre a função de auto-rotação e a rotação

cruzada, é que no caso da auto-rotação a função de Patterson rotacionada é a própria função de

Patterson observada, enquanto que na rotação cruzada a função rotacionada é a do modelo,

colocada dentro da cela unitária da estrutura desconhecida.

O programa AMoRe (Navaza, 1994) foi usado para calcular a função de auto-rotação da

BthTX-I. O resultado é um mapa de rotação que apresenta picos com intensidades e orientações

definidas pelos ângulos Eulerianos (a, p, y). Esses picos são significativos sempre que uma

subunidade se sobrepuser a outra, ou pela ação de simetria cristalográfica ou simetria não

cristalográfica.

Os ângulos Eulerianos (a, p, y) relacionam os eixos rodados X', Y' e Z com os eixos

ortogonais não rodados X,Y,Z, definidos em relação aos eixos cristalográficos,como pode ser

observado na Fig. 4.2 (Blow, 1985). O eixo Z está alinhado ao longo do eixo cristalográfico de

maior simetria.

85



Capítulo 4 : Análise preliminar e Substituição Molecular da 8th TX-I.

z

x

Fig. 4.2: Ângulos Eulerianos, a, ~,y.

Neste sistema, aplica-se primeiro uma rotação a em torno do eixo Z, depois uma rotação ~ ao

redor da nova direção Y após a rotação a e finalmente uma rotação y ao redor do novo Z. Uma

característica peculiar de R (a, ~,y) são os máximos nas seções ~ = O (Moss, 1985) que origina

se do fato de que para ~ = O a rotação a e y têm o mesmo efeito na rotação, e portanto, todas as

rotações com o mesmo a + y são identicas,isto é, para ~ = O o que define a rotação é a + y =

constante. No caso especial de y = - a (rotação a, O, - a) o resultante é uma rotação nula e

portanto todos pontos apresentam o pico na origem. Efeitos equivalentes podem também ser

obtidos para combinações das três componentes angulares.

A função de auto-rotação também pode ser representada por uma projeção estereográfica. Neste

caso, os ângulos Eulerianos são transformados para o sistema de cooordenadas esféricas polares

(X ,ro, $), como mostrados na Fig. 4.3 (Blow, 1985) em que se define a função em termos da

rotação X em torno de um eixo, (chamado de eixo polar) cuja orientação é determinada por ro e

$ . A busca por eixos de ordem 2 é feita através da análise de picos para ângulos X = 1800 e pode

ser representado por uma projeção estereográfica onde os picos aparecem em posições

determinadas por ro e $.
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y

x

Fig. 4.3: Ângulos Polares Esféricos ( X ,úl, $).

Na aplicação do método de rotação é importante que todas as reflexões mais fortes estejam

presentes porque o cálculo da função rotação básicamente depende da rotação do mapa de

Patterson que é dominado pelas reflexões fortes. Outro ponto a ser considerado é a faixa de

resolução do conjunto de dados a ser utilizado no cálculo da função de rotação. Dados a muito

baixa resolução podem ser excluídos, pois são dominados pelo arranjo de solvente na proteína.

Os dados a mais alta resolução são mais decisivos no cálculo da função de auto-rotação. Outro

parâmetro de escolha é a forma e o tamanho da região de integração. Por conveniência assume

se uma região esférica onde o raio de integração pode ser escolhido. A escolha do raio máximo

de integração está diretamente relacionado com o diâmetro da molécula a ser estudada. Como

para o cálculo da função de rotação interessa somente vetores intra-moleculares, o raio máximo

pode ser igualou um pouco menor do que o diâmetro da molécula. Já o raio mínimo de

integração deve ser escolhido de tal forma a eliminar o efeito do pico da origem no mapa de

Patterson.
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4.4 Função de Translação

A função de translação defenida como a superposição das funções de Patterson calculada

e observada, para uma dada orientação do modelo (rotaçao a, ~,y) em função da sua posição é

defenida pela função T(i), Eq. 4.6

T(t) = JP o/ü,l )P(ü)dü
v

Eq.4.6

onde P(ü) representa a função de Patterson do cristal. Quando t é igual ao vetor t o

intermolecular, os vetores cruzados de Patterson POIse ajustam com a função de Patterson P, e

T( to) terá um valor positivo grande (Crowther; Blow, 1967).

4.5 Substituição Molecular

Substituição Molecular (SM) é um dos métodos que pode ser utilizado para resolver o

problema da fase na determinação de uma estrutura de proteína .(Rossmann & Blow, 1962). Este

método só pode ser aplicado quando se tem o prévio conhecimento de que uma molécula de

estrutura conhecida é similar à estrutura que se quer determinar. Outros métodos largamente

usados são MIR (Substituíção Isomórfica Multipla) e MAD (dispersão anômala em

comprimentos de onda variados).

Substituição Molecular usando um arquivo de coordenadas atômicas como fonte tem se

tomado uma técnica padrão na resolução de estruturas para posicionamento de uma estrutura

molecular conhecida na cela unitária em estudo. O grande sucesso deste método vem do

crescente número de estruturas no banco de dados Brookhaven, aumentando assim a

probabilidade de se encontrar um homólogo da proteína de estudo e também a potencia de novos

algorítmos de Substituíção Molecular tipo empregados em AMoRe. Além da potência dos

algorítmos o sucesso de AMoRe é devido entre outros fatores ás muitas soluções que podem ser

exploradas.
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Os seis parâmetros (u, ~, y, x, y, z) que definem a melhor rotação e translação entre as

funções de Patterson são afetadas por diversos fatores, tais como: (1) erros experimentais na

medida das intensidades e deficiência no modelo; (2) a inevitável superposição das funções auto

e cruzada de Patterson dentro da região selecionada para a integração da função de Patterson; (3)

limitações no raio de integração e intervalo de resolução das somas de Patterson impostas pela

ausência de similaridade entre o modelo e o cristal; (4) correlação intrínseca entre a função

rotação e translação que por conveniência computacional são tratados separadamente; (5)

frequentemente o baixo tamanho do modelo em relação ao conteúdo da cela unitária.

De uma forma geral, o método de substituíção molecular é baseado em três etapas principais:

(1) Encontrar a orientação relativa do modelo fonte; (2) Localizar a posição do modelo no

sistema cristalino da estrutura desconhecida; (3) Otimizar os parâmetros posicionais através do

refinamento de corpo rígido e fazer uma avaliação da qualidade das soluções apresentadas.

A primeira e a segunda etapas são obtidas pelo uso de funções de Patterson. A posição do

modelo é variada até sua função de Patterson calculada coincidir com a função de Patterson

observada, isto é, da estrutura desconhecida. A orientação é obtida com a função de rotação (RF)

e dada a orientação, o deslocamento é obtido através da função de translação (TF). Os

parâmetros posicionais (u,~, y, x, y, z) (Blow, 1985) são otimizados através do refinamento de

corpo rígido (RBR).

A Fig. 4.4 representa a idéia geral do Método de Substituíção Molecular, onde uma molécula

modelo é posicionada na cela cristalina da molécula cuja estrutura é desconhecida, através da

aplicação da matriz de rotação e do vetor de translação descritos pelos parâmetros a, p, y, x, y,

z.Uma vez posicionada, o modelo pode ser usado para o cálculo de um conjunto inicial de fases

para a estrutura desconhecida.
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Substituicio Molecular

Estrutura Cristalina
desconhecida

x
Modelo Conhecido

I
I

~ ..

.. y--

Função de Rotação ~ .R(a, /}, y) = j P.(Ji) FI ([c) . ,,)cix"

Função de translação -+ T(t) = J p,,(x) p" (x, t)dJr

Fig. 4.4: Representação esquemática do Método de Substituíção Molecular.

Para a determinação da estrutura da BthTX-I pelo método de Substituíção Molecular foi

utilizado o pacote de programas AMoRe (Automatic Molecular Replacement) desenvolvido por

Navaza (Navaza, 1994). AMoRe é um programa baseado em algoritmos fortes que permitem

uma avaliação rápida e automática de um grande número de soluções. O pacote pode

basicamente ser dividido em cinco etapas principais incorporadas nos seguintes programas:

sorting, tabling, roting, traing e fitting.

4.5.1 SORTING

Analisa os arquivos de entrada e ordena os dados de h,k,l e Fobs' que serão utilizados nos

próximos passos. Devem ser especificados os parâmetros de rede do cristal, grupo espacial,

operações de simetria e os limites de resolução.
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4.5.2 TABLING

Calcula os coeficientes de Fourier para a molécula modelo. Estes coeficientes são

determinados pela transformada de Fourier da densidade eletrônica do modelo, a qual é colocada

dentro de uma cela unitária quatro vezes maior que a molécula. A molécula é colocada com o

seu centro de massa na origem e com os eixos principais de inércia ao longo dos eixos da cela.

Uma vez calculada a transformada de Fourier f(h) do modelo para uma dada rotação R (a, ~,y)

e tranlação x, o fator de estrutura calculado para o modelo é dado por (Navaza, 1994):

F (a,~,y, x, y, z)( fI) = I f [fIM DR( a,~,y )Õ] exp(21tiiil ) exp(21tifIM x)s s s
s

onde

f(h) = a transformada de Fourier da desnsidade eletrônica do modelo

H = (H,K,L) o vetor do espaço recíproco

Ms = matriz correspondente á e-nésima operação de simetria

D = matriz de transformação de coordenadas ortogonais em fracionárias

R (a, ~,y) = matriz de rotação 3x3 parametrizada por ângulos de Euler

O = matriz de transformação de coordenadas fracionárias em ortogonais

ts = vetor de translação correspondente á e-nésima operação de simetria

x = vetor de translação na cela cristalina.
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4.5.3 ROTING

Calcula a função de rotação, como descrita anteriormente no item 4.3.

4.5.4 TRAING

Cálcula a função translação. Para uma dada rotação, o programa faz translações da função de

Patterson calculada e em cada posição calcula um fator Rf e um coeficiente de correlação Cc

entre as funções de Patterson observada e calculada dados pela Eq. 4.7 e 4.8.

Rfator = IrnH {!FHb1-IFH(a,p,y,x,y,z)1 X (IrnHIFHb1)-1 Eq.4.7
H H

Ccorre1. = ~ rnHL1!Fff1L1FH (a,p, y ,x,y,z)
H

x {~rnH(L1IFHbsl)2} x {~rnH[L1IFH(a,p,y,x,y,z)I]2}-1I2
H H

Eq.4.8

com L1IFHbsl= IFHbsl- < F~bs >, e mHé a multiplicidade da reflexão H.

A análise destes dois fatores ajudam o usuário na escolha da melhor solução.
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4.5.5 FITTING

Faz refinamento de corpo rígido das soluções encontradas pela função de translação.

o novo refinamento de corpo rígido é baseado na minimização da expressão Q (a, P, y, x, y,

z,Â) em relação aos seis parâmetros ( a, p, y, x, y, z), ao fator de escala Â e ao fator de

temperatura B ( Castellano et ai., 1992).

Q(À,a,~, y ,x,y,z,B) = L IDH {IFobs (H)I exp( _B)IHI2 - ÀIFH (a,~, y ,x,y,z)l} 2
H

onde m é a multiplicidade da reflexão fI, (a, p, y) os parâmetros orientacionais e (x, y, z) os

parâmetros translacionais. FH é calculado através da Eq. 4.9 onde a somatória em n representa os

N possíveis monômeros na unidade assimétrica.

FH = LLfn[HMs:ÕR(an~nYn)Õ]exp(21tiHMsXn) Eq.4.9
n s

o procedimento de minimização (mínimos quadrados) envolve derivadas de Q, as quais são

calculadas partindo de expressões analíticas. A cada ciclo os valores ótimos de Â. e B são

determinados e a minimização com relação aos parâmetros posicionais é alternativamente

realizada para cada modelo de procura, enquanto que os outros são mantidos fixos.

Os ciclos de minimização param quando o número de interações permitidas é atingido ou

quando a norma do gradiente, defenida como na Eq. 4.10 se tomar menor do que um dado valor

fornecido pelo usuário.
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No arquivo de saída do programa AMoRe são listadas todas as soluções com as respectivas

matrizes de rotação (e translação) assim como os fatores de correlação e o fator R.

4.5.6 CORDING

Aplica as matrizes de rotação e translação nas coordenadas do modelo, produzindo desta

forma novos conjuntos de coordenadas já na cela da estrutura desconhecida que serão utilizadas

na determinação e refinamento da estrutura.

4.6. Resultados da Função de Auto-Rotação para a BthTX-I.

Um dos objectivos do cálculo da função de auto-rotação foi a determinação do grupo pontual

do cristal da BthTX-I. O segundo foi a determinação da possível simetria não cristalográfica.

Os resultados foram obtidos para a faixa de resolução de 3 A a 15 A, sendo que o raio de

integração da esfera de Patterson entre 2 A e 18 A, usando o programa AMoRe. Para o cáculo da

função de auto-rotação e Substituíção Molecular foram utilizados os dados processados por

MOSFLM.

Na Fig. 4.5 mostramos a projeção estereográfica da função de auto-rotação ao longo do eixo

Z, em seções de X igual a 1800, mostrando a existência de eixos cristalográficos de ordem 2 na

direção de ã e b .
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Fig. 4.5: Projeção estereográfica da função de auto-rotação ao longo do eixo

Z, em seções de X = 1800•

Da análise destes resultados podemos admitir que os grupos espaciais possíveis para a

BTHTx-I são P321, P3j21, P3221 (todos com a mesma simetria de Patterson P 3 ml) e os

grupos P622, P6j22, P6s22, P6222, P6422 e P6322 com simetria de Patterson P6/mmm.

Para descobrir o grupo espacial da BTHtx-I utilizamos do pacote de programas CCP4 os

programas ROTA VATA (Fox; Holmes,1966) e AGROV ATA (Smitt; Wonacott, 1992).

O programa ROTA VATA calcula fatores de escala lineares e exponenciais para as

intensidades obtidas de cristais diferentes. O programa AGROV ATA aplica os fatores de escala

calculados por ROTA VATA, e promedia as reflexões equivalentes. Após este tratamento dos

dados obtemos para cada grupo espacial (isto é, para cada simetria de Patterson) um fator Rsym

que indica a descrepância interna dos dados. Foi exatamente da análise destes destes fatores Rsym
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para cada simetria de Patterson que a princípio encontramos o grupo espacial. Esses fatores Rsym

foram: 3% para os grupos P321, 15% para P622 e 48% para P312.

Os três grupos espaciais possíveis foram P321, P3\21 e P3221 e devido á observada condição

de reflexão, 001 com 1=3n,os únicos grupos espaciais finais possíveis seriam P3\21 e P3221.

A determinação difinitiva do grupo espacial foi realizada quando utilizamos o método de

Substituíção Molecular para a resolução da estrutura da BthTX-I.

4.7 Resolução da Estrutura BthTX-I usando o programa AMoRe

Os grupos espaciais P3\21 e P3221 possuem 6 unidades assimétricas por cela unitária.

Consultando a tabela 4.1 demonstra-se portanto, que um cristal com duas moléculas de BthTX-I,

por unidade assimétrica teria 38% de solvente ou alternativamente 1 molécula na unidade

assimétrica e 69% de solvente.

Para a resolução da estrutura da BTHtx-I pelo método de Substituição Molecular (AMoRe) a

estrutura utilizada como modelo foi a estrutura de Agkistrodon piscivorus piscivorus (Holland et

ai., 1990) resolvida a 2.0 Â de resolução que cristalizou no grupo espacial P2\2\2 contendo um

monômero por unidade assimétrica. A procura foi realizada entrando com apenas um monômero

da proteína modelo para encontrar duas moléculas da BTHtx-I na unidade assimétrica. Esta

procura foi realizada utilizando-se os dois grupos espaciais possíveis P3\21 e P3221 e a faixa de

resolução foi de 10 a 3 Â. A que nos forneceu melhor fator R e fator de correlação foi a do grupo

espacial P3\21, Na tabela 4.2 encontram-se duas das soluções potenciais obtidas para a estrutura

da BthTX-I no grupo espacial P3\21.
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solução moléculau~yxyzCcRf

1

1219.784.653.0-25.097.873.662.738.7

2

100.874.0265.1-13.9-19.486.8

2

1219.884.652.5-25.097.873.932.350.8

2

120.438.357.979.619.8105.2

Tabela 4.2 As soluções potenciais obtidas para a estrutura da BthTX-I, programa
AMoRe (Navaza, 1987), no grupo espacial P3t21.

Para cada uma destas soluçoes foi fomecida uma matriz de rotação e uma de translação,

representados pelos parâmetros u, ~, y, x, y e z. A primeira solução é a solução correta e além

de apresentar melhores valores para Cc e Rf também se destaca pelo contraste em relação à

segunda solução.

Estas duas transformações representadas pela primeira solução foram aplicadas ao monômero

da BthTX-I da Agkistrodon piscivorus piscivorus e desta forma foi obtido o primeiro modelo

para as duas moléculas da BthTX-I na unidade assimétrica do seu cristal, que serão refinadas e

analisadas nos próximos capítulos. A BthTX-I cristalizou no grupo espacial P3121, contendo,

portanto 12 monômeros na cela unitária e da análise da tabela 4.1 um conteúdo de solvente de

38%.
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CAPÍTULOS

REFINAMENTO DA ESTRUTURA DA BthTX-I

5.1 Introdução

Se já possuimos um modelo, (ou seja um conjunto de coordenadas atômicas e fatores de

temperatura) da estrutura a ser estudada toma-se fácil avaliar a concordância dos dados

experimentais e dos fatores de estrutura calculados, obtidos do modelo. A qualidade do processo

de refinamento deste modelo é avaliada, normalmente através do cálculo do índice de

discordância (Fator R) entre os módulos dos fatores de estrutura observados IF obsl e calculados

I IIFobs (h)l- klFcaIc (h)11
R=_h _I IFobs(h)1

h

onde k é um fator de escala.

Eq.5.1

o refinamento cristalográfico se refere a um método onde o modelo inicial é ajustado

afim de reduzir a discrepância entre Fobs e Fcale e portanto, desta forma diminuir o fator R. A

queda do fator R, portanto significa que o modelo está reproduzindo melhor os dados

experimentais. O ajuste do modelo consiste na variação das coordenadas atômicas e dos fatores

de temperatura isotrópicos para todos os átomos (exceto hidrogênios) levando em consideração

critérios estereoquímicos. A melhoria nas posições e nos parâmetros térmicos dos átomos deve

gerar novas fases para os fatores de estrutura, que passam a ser usadas no cálculo de novos

mapas de densidade eletrônica.
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Várias metodologias podem ser utilizadas para o refinamento de uma estrutura de

proteína. As mais conhecidas são: (1) Refinamento no espaço direto onde o modelo atômico é

otimizado na densidade,(por exemplo Diamond, 1971;); (2) Minimização de energia na qual

simultaneamente fatores de estrutura e energia são minimizados por exemplo EREF (Jack &

Levitt, 1978) ; (3) Refinamento de corpo rígido dos fatores de estrutura de grupos rígidos com

restrições, por exemplo CORELS (Sussman et aI, 1977); (4) PROLSQ (Konnert & Hendrickson,

1980) e RESTRAIN (Haneef et aI., 1985) refinamento das posições atômicas com restrições

estereoquímicas; (5) Método de Fast Fourier Transform (FFT) exemplo Agarwal (1978) e

Tronrud et aI., (1978) e (6) Dinâmica Molecular/Simulated annealing exemplo Brünger et aI.,

(1987). Dentre eles o programa X-PLOR (Brünger, 1993) rapidamente ganhou popularidade

devido ás suas grandes inovações e recursos que de certa forma se somaram para melhorar e

avaliar a qualidade do modelo refinado e principalmente automatizar o processo de tal maneira a

reduzir a necessidade de intervenção humana no processo. No refinamento, utilizando o

programa X-PLOR inclui-se termos de energia, fazendo uma minimização desta durante o

processo de refinamento. Também se utiliza a dinâmica molecular, uma vez que durante o

processo de refinamento o raio de convergência é limitado. A vantagem do uso de dinâmica

molecular através do simulated annealing é que permite passar barreiras energéticas,

possibilitando assim, a saída de mínimos locais.

5.2 Refinamento Utilizando o Programa X - PLOR.

o programa X-PLOR é bastante versátil, adequando-se a praticamente todos os

problemas encontrados durante o refinamento de estruturas de macromoléculas utilizando tanto

dados de difração de raios-X quanto dados de ressonância magnética (NMR), (Brünger, 1992).

No refinamento de uma estrutura macromolecular cristalográfica a partir do modelo

inicial (Xj, Yj, Zj, Bj) pode-se calcular Fc(h), Eq. 5.2.
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onde Bj é o fator de temperatura relacionado com o deslocamento médio quadrático da

'b - A' 2 d d B 8 2 2VI raçao atomIca < ~ > a a por = 1t < ~ > ,

O método dos mínimos quadrados em refinamento funciona bem para moléculas

pequenas, pois temos muitas observações por parâmetro a ser refinado (aproximadamente 10

observações para cada parâmetro, em caso típicos). No caso de proteínas temos tipicamente de 2

a 4 observações por parâmetro, portanto devemos levar em consideração outras informações tais

como estereoquímicas para aumentar o número de dados e/ou reduzir o número de parâmetros.

O programa X-PLOR (Brünger, 1992) faz uma minimização da função energia EtotabEq.

5.3 que pode ser separada em dois grupos diferentes:

ETotal = EEmpirico+ EEfetivo Eq.5.3

Os termos de energia empírica incluem as energias das ligações covalentes, dos ângulos

de ligação, ângulos diédricos, interações de van der Waals e interações eletrostáticos. O termo

efetivo é o termo cristalográfico que é usualmente dado pela Eq. 5.4, onde NA é o fator de

normalização, ü) h é a função peso individual para cada reflexão, WA é um peso adicional que

relaciona o termo cristalográfico com o termo empírico.

Eq.5.4

o fator de escala k entre os fatores de estrutura observados e calculados é usualmente

dado pela Eq. 5.5.

Eq.5.5

o refinamento segue no sentido de minimizar a energia total, calculando as variações nas

coordenadas atômicas e parâmetros térmicos que conduzam ao mais baixo valor de energia.
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5.2.1 Etapas do Refinamento.

5.2.1.1 Rotina Topologia.

Uma vez obtido o modelo inicial da estrutura a ser determinada gera-se inicialmente toda

a informação molecular da estrutura, utilizando-se a rotina TOPOLOGIA do programa X-PLOR

(Brünger,1993).

A rotina topologia fornece informações sobre os resíduos que constituem uma

determinada macromolécula, ou sobre os átomos que compoem os substratos, cofatores e

moléculas de água. Estes dados incluem descrições sobre a massa, carga dos átomos, ângulos e

ângulos diédricos e outras informações.

A rotina topologia cria um arquivo de coordenadas atômicas com formato .pdb (protein

data bank) onde são incluídos todos os hidrogênios e também um arquivo .psf (protein structure

file) que contém todas as informações estruturais e moleculares da estrutura em estudo.

5.2.1.2 Refinamento de Corpo Rígido

Este tipo de refinamento trata a molécula como um grupo rígido e pode-se refinar sua

posição e orientação dentro da cela unitária como um todo. Este é normalmente o primeiro passo

no procedimento de refinamento particularmente em casos de modelos que vêm do

procedimento de Substituíção Molecular e serve para orientar a molécula dentro da cela unitária.

Todas as variações nas coordenadas são aplicadas ao corpo como um todo. Para cada grupo

rígido é possível refinar três parâmetros rotacionais e três parâmetros translacionais.

A função Etotal é usada no processo de refinamento. Os parâmetros rotacionais são os três

ângulos de Euler a, p, e y para uma rotação em tomo do centro geométrico do grupo rígido.

Partes da molécula que não estiverem especificadas dentro de qualquer grupo rígido serão

mantidas fixas.
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5.2.1.3 Rotina Check e a Determinação do Peso W A

Este procedimento checa o valor inicial de R e determina o peso ideal WA entre o termo

cristalográfico EEfetivoe os termos da Eempíricoque levam em conta a estereoquímica da estrutura.

A rotina CHECK deve ser realizada antes do refinamento propriamente dito. O valor de WA é

obtido através da rotina check que faz uma breve dinâmica molecular sem incluir o termo de

EEfetiva·

Normalmente, uma vez obtido o valor de WA recomendado pela rotina check é utilizada

uma porcentagem maior ou menor, dependendo do peso que se quer dar aos termos de raio X e

aos termos empíricos. Os valores utilizados para WA para o termo cristalográfico estão

normalmente entre 30-80% do valor obtido da rotina check.

5.2.1.4 Refinamento por Dinâmica Molecular com Temperatura

Controlada (Simulated Annealing)

No refinamento convencional por minimos quadrados a função a ser minimizada

converge facilmente para um valor mínimo se o modelo inicial não for muito diferente da

estruutra real. Entretanto, se as distâncias entre os átomos no modelo e na estrutura real são

muito grandes, o refinamento pode ser conduzido a um mínimo local, ao invés de alcançar um

mínimo global ou mínimo verdadeiro. Para evitar esta situação utiliza-se a dinâmica molecular

com temperatura controlada ( simulated annealing) cujo principio básico é simular uma situação

onde a proteína é levada a altas temperaturas, (~3000K), seguida de um processo de

resfriamento até á temperatura ambiente, 300K. Durante este processo, a molécula adquire

energia suficiente para superar as barreiras e escapar dos mínimos locais. Esta técnica foi

utilizada pela primeira vez por Brünger (Brünger et aI., 1987) e tem sido usada com sucesso na

cristalografia de macromoléculas (Kuriyan et ai., 1989, Brünger et ai., 1989 e Brünger et ai.,

1990).

Na dinâmica molecular o comportamento dinâmico de um sistema de particulas é

simulado. Esta simulação conduz a um conjunto de estruturas que são energéticamente

permitidas para uma dada temperatura e pressão: a distribuição de energias das estruturas do

conjunto obedece à lei de Boltzmann, segundo a qual o número de estruturas com energia
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potencial Epot é proporcional a exp[ - Epol / kT], onde k é a constante de Boltzmann, T é a

temperatura absoluta e a energia potencial depende da posição relativa dos átomos. No tempo

t=O,os átomos estão numa configuração que possui uma dada energia potencial Epot para toda a

molécula. Para cada átomo i numa posição j\, a força que está atuando é a derivada da enegia

potencial Eq. 5.6.

F.
1

8Epot

àf.I
Eq.5.6

82r·
Com a equação de Newton Eq. 5.7, a aceleração -2-1 para cada átomo i com massa8t

mj pode ser calculada e então aplicada.

a2-r·

Fi = mi ( 8121 )

Eq.5.7

Depois de um pequeno intervalo de tempo ~t (lfseg = 10-15 segundos) o processo é

repetido com os átomos na nova posição.

Se o número de passos são suficientes, a energia Epot mínima pode ser alcançada e a

informação sobre o comportamento dinâmico dos átomos na molécula é obtido. Se a

temperatura do sistema é aumentada para uma valor muito alto, mais átomos terão uma

velocidade maior e uma alta energia cinética e podem vencer barreiras de energia maiores. A

idéia básica da dinâmica molecular como uma técnica de refinamento é aumentar a temperatura

de tal forma a encontrar o mínimo global de uma função f(x) = f(xI ,X2 , ••• ,xn) onde Xl>

X2 e xn são parâmetros, tais como: posições atômicas e fatores de temperatura para que os

átomos vençam barreiras de energia e escapem dos mínimos locais.

Com o uso do simulated annealing se toma possível corrigir erros maiores nos modelos,

sendo refinados sem necessidade de intervenção humana. Por exemplo, uma cadeia lateral

inicialmente construída numa conformação errada poderia passar para a conformação correta
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através da simulação dinâmica. Uma vez nesta conformação haverá uma tendência de se manter

nesta posição segurado pelo termo cristalográfico na função de energia.

A temperatura T de simulação não deve ser entendido como uma temperatura fisica, mas

apenas como um parâmetro de controle para que o sistema escape de mínimos locais.

A simulação da dinâmica molecular envolve a solução simultânea das equações clássicas

de movimento para todos os átomos i da macromolécula onde as forças são derivadas da energia

potencial, EPOb Eq. 5.8.

Eq.5.8

As quantidades Fi e mj são as coordenadas e as massas do átomo i, respectivamente. A

solução destas equações de movimento são realizadas no programa X-PLOR, numericamente

usando o algoritmo de Verlet (Verlet, 1967), onde a Epot é dada pela Eq. 5.3.

O sucesso do SA (Simulated Annealing) depende da escolha conveniente de alguns

parâmetros, tais como: a temperatura e os pesos relativos dos vários componentes da função

ETotal'

5.2.1.5 Refinamento Posicional com Minimização de Energia.

O programa X-PLOR usa o método de gradiente conjugado de minimização de energia

desenvolvido por Powell (Powell, 1977) para fazer o refinamento das coordenadas dos átomos.

A estrutura molecular, parâmetros e as coordenadas atômicas devem estar definidas. Este

refinamento é realizado em vários ciclos.
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5.2.1.6 Refinamento dos Fatores de Temperatura (Individuais ou de

Grupos de Átomos).

o refinamento dos fatores de temperatura é normalmente realizado após o refinamento

das coordenadas atômicas de cada átomo. Este refinamento é feito usando o método de gradiente

conjugado de minimização de energia utilizando como energia potencial não a Etotal, mas

somente minimizando o termo EEfetivo'Para o caso de se refinar os B' s isotrópicos para cada

átomo, a variável é somente o fator B e Fcalc (h) é substituído pela Eq. 5.9,

Eq.5.9

2 sen8
onde S = --- e B é o fator de temperatura.

À

Devido á relação número de observações/parâmetros a serem refinados é muitas vezes

impossível se refinar os fatores B' s isotrópicos e muitas vezes torna-se necessário refinar apenas

um fator B para a cadeia principal e B' s para as cadeias laterais.

5.2.1.7 Análise do Modelo Refinado

A determinação de uma estrutura por cristalografia envolve o ajuste das coordenadas

atômicas do modelo com os dados de difração experimentais. A medida tradicional da qualidade

deste ajuste e, provavelmente, da precisão do modelo é o fator R, apresentado na Eq. 5.1.

Em 1992, Brünger (Brünger, 1992) fez um outro grande avanço na análise do

procedimento de refinamento, criando um novo e importante critério de avaliação, o Rfree. O

programa X-PLOR divide os dados cristalográficos em dois conjuntos de dados: (1) um

conjunto de trabalho (A) que contém 90-95% dos dados e que será utilizado durante o processo

de refinamento e (2) um conjunto teste (T) com usualmente 5-10% dos dados, retirados

aleatóriamente do conjunto de dados total. Os dados deste conjunto teste não serão incluídos no

refinamento.

106

, I • -1"'·1 " ~



Capítulo 5 : Refinamento da Estrutura da 8th TX-I

o refinamento segue seu protocolo habitual e ao final do refinamento teremos dois

fatores R. O fator R(A) é o fator da Eq. 5.1 e o fator RFree é o fator R do conjunto de dados não

refinados, e é dado pela Eq. 5.10.

Rire< = L nld E ~F obs (hk1) - klF"k (hkl )11I nkl E l1Fobs (hkl)1
Eq.5.10

A importância do RFree tem-se tomado objeto de estudo. Kleywegt e Jones, (1995)

avaliaram protocolos de refinamento e analisaram estes dois fatores R como fatores que avaliam

a qualidade do procedimento de refinamento. Se o refinamento estiver minimizando Etotal e o

modelo for fisicamente incorreto, o valor de R pode até ter um valor baixo, mas o valor de RFree

aumentará durante o processo. A monitorização do RFree é um indicador de confiabilidade do

processo de refinamento do modelo. Um aumento ou falta de queda do Rfree é um índicio de

'overfitting' dos dados, provavelmente uma consequência do uso de mais parâmetros do que

justificados.

5.2.1.8 Simetria Não-Cristalográfica (NCS)

Das primeiras caracterizações do cristal de proteína, fica normalmente claro quantas

moléculas de proteína ou subunidades estão contidas na unidade assimétrica. Se há mais de um

monômero na unidade assimétrica diz-se que a estrutura pode possuir simetria não

cristalográfica, ou seja, pode haver uma operação de simetria não cristalográfica relacionando as

subunidades. Através do método de Substituícão Molecular pode-se obter a posição e a

orientação relativa destas subunidades.
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Durante o processo de refinamento, pode-se tratar a simetria não cristalográfica (NCS)

de diferentes modos: (1) se as moléculas forem consideradas iguais, utiliza-se apenas um

modelo e utilizam-se matrizes que relacionam as subunidades, refinando desta forma apenas um

monômero e reduzindo portanto, o número de parâmetros a serem refinados. Este é o chamado

refinamento utilizando NCS estrita; (2) no refinamento com simetria não cristalográfica restrita,

os monômeros são considerados independentes com apenas algumas regiões fixas consideradas

iguais. Este vem do fato de que mesmo os monômeros sendo iguais sequencialmente, eles estão

em ambientes químicos diferentes dentro do cristal eportanto pode haver pequenas diferênças

estruturais entre si. Por esta razão, ás vezes é interessante considerar apenas parte da estrutura

idêntica (por exemplo, as regiões de estrutura secundária) e liberamos as regiões mais flexíveis

da estrutura, tal como loops e regiões expostas ao solvente.

5.2.1.9 Colocação das Moléculas de Água

A água influência profundamente todas as interações moleculares dos sistemas

biológicos. A polaridade e a capacidade de formação de pontes de hidrogênio da água tornaram

na um componente importante na determinação de estruturas de proteína, enovelamento de

proteínas e reconhecimento molecular. A água é um excelente solvente para moléculas polares.

Ela enfraquece enormemente as forças eletrotásticas e as pontes de hidrogênio entre moleculas

polares.

A localização de moléculas de água que estão estruturadas internamente na proteína e/ou

nas camadas de hidratação que envolvem a proteína faz parte da resolução de uma estrutura de

proteína.

Tipicamente águas são incluídas na proporção de aproximadamente 5 a 10% do número

de átomos da estrutura, dependemdo da qualidade e resolução dos dados.
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5.3 Mapas de Densidade Eletrônica

Durante o processo de refinamento da estrutura, mesmo usando a metodologia mais

automatizada utilizada pelo XPLOR, precisa-se interromper o processo em várias etapas para

visualmente inspecionar mapas de densidade eletrônica e ajustar manualmente a estrutura de

acordo com o mesmo.

Para o cálculo da densidade eletrônica é necessário conhecer os F(hkl) em termos de

amplitude e fase. Vimos anteriormente que do padrão de difração são medidas apenas as

intensidades do feixe difratado, (e deste modo as amplitudes) sendo que toda a informação a

respeito da fase é perdida. Uma vez resolvido o problema da fase, por um dos métodos

conhecidos descritos anteriormente os F(hkl) passam então a ter estimativas das fases. A

densidade eletrônica pode ser calculada para cada ponto (x,y,z) da cela unitária usando a Eq.

5.11 (Drenth, 1994).

1 00 00 00

p(x, y, z) = - I I I F(hkl) exp[-2ni(hx + ky + lz)] Eq.5.11
V h=-oo k=-oo 1=-00

Os tipos de mapas de densidade eletrônica, normalmente utilizados durante a resolução

de uma estrutura de proteína são:

(a) Fourier Diferença IFo- FcI, usados para encontrar partes da estrutura que estão

faltando no modelo, identificar regiões mal modeladas e procurar as moléculas de água. Através

da análise destes mapas de densidade podemos detectar picos negativos que nos revelam a

inclusão no modelo de átomos em posições erradas. Já os picos positivos correspondem a partes

da estrutura ainda faltando no modelo. Densidades positivas e negativas lado a lado é um índicio

da necessidade de uma remodelagem da região.

~p(x,y,z) = ~ III(IFol-IFcl)exp(iucaIC)exp[-2n(hx+ ky+ lz)]V h k 1
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(b) Mapa 2\F o\-JF eI. Estes mapas são os mais usados para inspecionar o refinamento

do modelo e para reconstruir o modelo dentro da densidade. É usado o fator 2 IF 01 porque

queremos ressaltar a diferença entre o modelo calculado e o modelo real da estrutura.

1 00 00 00

~p(x,y,z) = - L L L (2IFo\-IFcl) exp(iucalc) exp[-2n(hx,ky,lz)]
V h=-oo k=-oo 1=-00

A qualidade do mapa 21Fol-IF cI depende da qualidade das fases e variações de

21F o\-IF eI, tais como 31F 01- 21F eI e 51F 01- 41F eI são algumas vezes usadas. Estas

outras alternativas ressaltam mais a diferença entre IF obsl e IF calei e dão mais ênfase ás

informações que vêm de IF obsl, uma vez que as fases calculadas do

modelo, t/J cale tendencionam o cálculo de IF calei·

(c) Mapas OMIT

~p(x,y,z) = ~ L L L (IFobsl-IFcalcl) exp(iucalc) exp[-27t(hx + ky + lz)]V h k I

onde os Fcale são fatores de estrutura parciais, uma vez que alguns fragmentos do modelo não

entram neste cálculo. Este tipo de mapa de densidade eletrônica é comumente usado quando

alguma região do mapa está pobremente defenida; também pode ser usada com 21Foi-I Fel. A

vantagem é que em omitir regiões duvidosas do modelo estas posições atômicas não entrando no

cálculo das fases e portanto, os Fcale não serão tendenciosos para uma conformação

possivelmente incorreto. Supondo que o restante da estrutura seja suficientemente próxima da

estrutura verdadeira, a sua contribuíção para o cálculo das fases deve ser suficiente para

reproduzir densidade eletrônica na região de interesse permitindo uma reinterpretação da

estrutura sem influência da conformação do antigo modelo.
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Para a realização de todos os mapas, usamos FFT (Fast Fourier Transform) do pacote de

programas CCP4 que faz uma transformação de Fourier rápida e/ou o pacote de programas X

PLOR.

5.4 Avaliação da Qualidade do modelo

5.4.1 Refinamento da BthTX-I

o modelo inicial, obtido a partir da resolução da estrutura pelo método de Substituíção

Molecular, contêm dois monômeros na unidade assimétrica ainda com a sequência de

aminoácidos da estrutura da Agkistrodon piscivorus piscivorus (Holland et aI., 1990). Os

primeiros mapas de densidade eletrônica 2Fobs- Fcalc para o dímero foram analisados utilizando o

programa "O" (Jones; Kjeldgaard, 1993). Uma análise detalhada para cada resíduo foi realizada

e sempre que possível modificou-se o modelo, onde as coordenadas eram ajustadas, da melhor

maneira possível à densidade eletrônica, e em seguida, os resíduos diferentes foram trocados,

baseado na sequência da BthTX-I.

Foi realizado um refinamento de corpo rígido do modelo inicial e depois um refinamento

por dinâmica molecular, seguido do refinamento dos fatores de temperatura B isotrópicos. No

refinamento de corpo rígido os dois momômeros da BthTx-I foram tratados independentemente.

Neste ponto do refinamento, o fator de discordância R estava em 37.1%. Em seguida, foram

visualizados os mapas, com o programa "O" (Jones; Kjeldgaard, 1993) e foram feitas as

modificações necessárias dos resíduos que eram diferentes e alguns ajustes da cadeia no mapa de

densidade eletrônica. O refinamento por dinâmica molecular com temperatura controlada

(simulated annealing) apresenta uma fase de "preparação", onde os maus contatos da estrutura

são abrandados; depois, iniciou-se o refinamento a 3000K e o resfriamento do sistema foi feito

em passos de 50K até á temperatura ambiente de 300K. Nesta etapa, o fator R caiu para 25.6%.

Nesta época ainda não trabalhavamos com o fator Rfree. Com a etapa de refinamento posicional e

dos fatores B's isotrópicos o fator R decaiu para 22.9% .Novos mapas de densidade foram

relaizados e o processo de ajuste das cadeias na densidade eletrônica continuado. Este processo

de refinamento foi realizado em vários ciclos sendo incluído agora o fator Rfree (R= 22.1% e

Rfree= 32.2%). Com os dados processados por MOSFLM estes ciclos de refinamento conduziram
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a fatores R= 21.9% e Rfree= 31.5. Foram realizados ainda vários ciclos de refinamento que

conduziram a um R=19.5% e Rfree= 28.2%. As moléculas de água foram colocadas com o

programa 'Pickwater' do pacote de programas CCP4, que lista os picos mais intensos

encontrados no mapa de Fourier diferença. Foram incluídas 114 moléculas de água, onde só

foram aceitas águas que faziam pelo menos uma ligação de hidrogênio e fatores B' s inferiores a

50 Â? Ao final desta etapa o fator R era de 18.7% e o fator Rfree de 27.4%.

A análise dos mapas de densidade eletrônica durante as primeiras etapas de refinamento

indicou que a densidade eletrônica apresentava-se com diferenças significativas nos loops de

ligação do Ca+2resíduos 28 ao 33 e de forma mais acentuada na região do C-terminal (resíduos

115 ao 126).

Devido a estas direnças não foi feito o refinamento utilizando simetria não cristalográfica

(NCS) e portanto, os dois monômeros foram sempre tratados independentemente. A maior

dificuldade durante os vários ciclos de refinamento foi a interpretação do loop C-terminal,

Fig.5.l(a). Para resolver este problema foram realizados vários mapas omit (omitindo um, dois

ou mais resíduos de cada vez) seguidos de vários ciclos de refinamento e desta forma podemos

reconstruir lentamente toda a densidade eletrônica do C-terminal, como pode ser observado na

Fig.5.1 (b).
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Fig. 5.1: Densidade eletronica do C-terminal (residuo 124 e 125): (a) antes de
realizado 0 mapa omit, apresentando um mapa de densidade pobremente defenido.

Fig. 5.1: Densidade eletronica do C-terminal (residuo 124 e 125): (b) mapa atual depois de
realizados varios map as omit e ciclos de refinamento.



A tabela 5.1 mostra que tanto 0 fator R quanta 0 RCree decairam substancialmente durante

os estigios do refinamento. 0 comportamento do Rcree indica que nao houve 'overfitting' dos

dados durante 0 processo de refinamento.

Etapas do Fator R Fator RCree

Refinamento (%) (%)
Corpo rigido 37.1 -

SA 25.6 -
Posicao/ Fatores 22.9 -

B's
Varios ciclos 22.1 32.2

MOSFLM 21.9 31.5
Varios ciclos 19.5 28.2
Colocayao da 18.7 27.4

aguas

Tabela 5.1: Dados sobre 0 refinamento e os fatores R e RCree nas etapas
relevantes de cada cicio.

Na Fig. 5.2 podemos avaliar visualmente a qualidade do mapa final 2Fobs- Fcalc dos

residuos que compoem 0 "loop de ligayao do Ca+2" no monomero 1 e 2 respectivamente.

Fig. 5.2: Qualidade do mapa de densididade eletronica dos residuos 28 a 33 na BthTX-I.
Esta regiiio faz parte do sitio de liga~ao de Ca +2 nas PLA2 tipo D49, no monomero 1 e 2 da
BthTX-I.



Na figura 5.3 e possivel analisar-se a superposiyao dos dois monomeros da BthTX-I. 0

modelo final, contem dois monomeros com 121 aminoacidos cada urn, composto de 1906

atomos (sem atomos de hidrogenio) e 114 moleculas de agua. Este modelo final foi refinado a

2.1 A de resoluyao e e decorrente dos dados coletados no sincrotron de Daresbury na Inglaterra e

processados utilizando 0 programa MOSFLM. E interessante, observar nesta figura as duas

regioes citadas anteriormente que apresentam maiores diferenyas, particularmente a regiao do C-

terminal.

Fig. 5.3: Superposi~ao dos dois monomeros da BthTX-I. Nesta figura, pode
ser observada as duas regioes essencialmete diferentes: a regHio do
"loop de liga~ao de Ca+2 e particularmente a regiao do C-terminal.

Os val ores finais do fator R e Rcree (para 10% dos dados) foram 0.187 e 0.274

respectivamente para dados a 2.1 A de resoluyao. A analise dos desvios da idealidade para

comprimentos de ligayao, angulos de ligayao e angulos diedricos foram obtidos pelo programa

XPLOR. Os desvios encontrados para 0 modele da BthTX-I fo de 0.008 A para os

comprimentos de ligayao, 1.490 para os angulos entre as ligayoes, 22.53 0 para os angulos

diedricos e 1.270 para os angulos impr6prios, 0 que esta dentro dos valores esperados.



As restriyoes para os angulos torcionais ou diedricos que determinam a conformayao de

uma proteina devem ser tambem analisados. A cadeia principal da proteina e caracterizada pelos

angulos diedros ~ (formado pelos Momos Ci-b Ni, Cui e Ci), \If ( formado pelos Momos Nb Cui,

Cj e Ni+!) e ill (formado pelos .Homos Cub Cb Ni+! e Cui)'

A analise estereoquimica completa foi feita com 0 programa PROCHECK (Laskowski et

aI., 1994). 0 programa compara os parametros do modelo estrutural com parametros

equivalentes de estruturas resolvidas a alta resoluyao. Na Fig. 5.4 esta apresentado 0 diagrama

de Ramachandran para 0 modelo final da BthTX-I.

Psi/gnus
o

Fig. 5.4: Diagrama de Ramachandran do modelo da BThtX-I para os dois
monomeros.
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A análise indica que 88.8% dos resíduos estão em regiões favoráveis, 10.2% em regiões

permitidas, 0.5% nas regiões generosamente permitidas e 0.5% nas regiões não permitidas. O

resíduo Glu87 do primeiro monômero está numa região não permitida. Esta região do loop

apresenta uma densidade pobremente defenida e, devido a este fato, foram realizados mapas

"omit" mas não se obteve melhor definição. Já no segundo monômero, o Glu287 não apresentou

o mesmo problema. Em geral, a estereoquímica da estrutura está muito boa e de acordo com o

que se espera para uma estrutura a 2.1 A.

5.1.3: Análise conformacional do modelo

A estrutura final também foi examinada por vários outros critérios de qualidade. Entre

eles OOPS (Kleywegt; Jones, (1994 e 1995) para identificar conformações incomuns,

QUALITY (Vriend; Sande, 1993) analisar contatos atômicos, VERIFY-3D(Lüthy et aI., 1991)

analisa ambientes químicos dos resíduos e PROSA (Sippl, 1993) energia local.

Na Fig. 5.5 podemos analisar a distribuíção dos índices de qualidade dos valores para

cada resíduo da BthTX-I, atribuídos pelo programa QUALITY. Valores abaixo de -5.0 devem

ser reexaminados. A média do índice de qualidade das estruturas do banco de dados é de -0.59

com um desvio padrão de 0.42. Para o dímero da BthTX-I o valor encontrado foi de -0.94, o

que significa que a estrutura, na média não apresenta contatos atômicos incomuns, um índicio da

sua qualidade.
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o 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350

Número do Resíduo

Fig. 5.5: Distribuíção dos índices de qualidade dos valores para cada resíduo da
BthTX-I, atribuídos pelo programa Qualtity.

Na Fig. 5.6 é mostrado o diagrama dos valores médios de qualidade de ambientes

químicos atribuídos pelo programa Verify-3D dentro de uma janela de 21 resíduos, para a

BthTX-I. O programa avalia o modelo de duas maneiras: a primeira calcula um índice para o

modelo todo, que depende do comprimento da sequência. Este valor pode ser comparado com o

valor ideal para um dado comprimento da cadeia polipepídica (Lüthy, 1991). Para o dimero da

BthTX-I este valor foi de 99.17 enquanto que o valor ideal foi de 110.26. A segunda análise,

indica possíveis regiões mal construídas. As regiões que estiverem abaixo de zero representam

regiões provavelmente mal construídas pois apresentam ambientes químicos incomuns para os

resíduos (por exemplo cargas num ambiente hidrofóbico), e precisam ser reexaminados.

Novamente a análise feita com esta metodologia comprova a qualidade da estrutura apresentada.
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0,8

0,6 I- AJ\

i! 0,4 ~ J

. 11

J

0,2 I-
lJ

0,0

o 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350

Número de Resíduos

Fig. 5.6: Diagrama dos valores atribuidos com o programa
Verify-3D para a BthTX-I.

As análises realizadas pelo programa OOPS para conformações incomuns não

apresentaram resultados fora da normalidade.

A análise final do modelo feita pelo programa PROSA está representada na Fig. 5.7.

Duas janelas de tamanhos diferentes foram usadas para comparação, uma de 10 e a outra de 50

resíduos. Em ambos os casos a energia é plotada em função da sequência. Esta análise da

distribuíção de energia pode ser útil em identificar regiões de estrutura duvidosa (alta energia

local). No caso da BthTx-I os gráficos são típicos de uma estrutura bem determinada,

apresentando poucos picos positivos no gráfico correspondente á uma janela de 10 e nenhum

pico positivo para o caso da janela de 50 resíduos (Sippl, 1993).
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objl obj2
2

o

-1

-2

-3

o 50 100 150 200 250

Fig. 5.7: Gráficos de energia calculados pelo programa PROSA 11para cada
monômero da BthTX-I. A diferença entre eles também é apresentada. Nesta figura, objl se
refere ao monômero 1 e obj2 ao monômero 2. Duas janelas de tamanhos diferentes foram
usados para comparação. Linha fina, uma janela de 10 e a outra de 50 resíduos.

No próximo capítulo faremos uma análise e discusão da estrutura da BthTX-I.
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Capítulo 6: O modelo da BthTX-I: Análise e discussão dos resultados

CAPÍTULO 6

O MODELO DA BthTX-J: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS

RESULTADOS

6.1 Descrição da Estrutura

Na Fig. 6.1 encontra-se o esquema da estrutura secundária da BthTX-I, assIm como as

respectivas ligações de hidrogênio, fornecidas pelo programa HERA (Hutchinson & Thornton,

1990). Na Fig. 6.2 vemos que estrutura é composta básicamente de 4 hélices a (numeradas de 1

a 4) sendo as hélices 3 e 4 as principais. Entre a hélice 3 e 4 existe uma região de folha p

composta de duas fitas A e B, formando uma estrutura conhecida como asa- p.

_.•-.1 _2

Fig. 6.1: Esquema da estrutura secundária da estrutura da BthTX-I,
fornecida pelo programa HERA (monômero 1 e 2)
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Fig. 6.2: Estrutura tridimensional da BthTX-I, mostrando as quatro
helices a (numeradas de 1 a 4), as duas folhas p formando a
regiao conhecida por asa- p.

Na tabela 6.1 podemos resumir estes resultados para os dois monomeros da estrutura de

BthTX-I e identificar algumas regi5es diferentes. 0 monomero 2 possui uma pequena regiao de

folha p antiparalela entre as helices 2 e 3 e duas helices a de uma volta na regiao C-terminal.

Estas diferenyas podem ser atribuidas ao empacotamento diferenciado para as duas moleculas

cristalograficamente independentes, Fig. 6.3.
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Fig. 6.3: As duas moleculas da BthTX-I, usadas durante todo 0 processo de
refinamento.

BthTX-I Helices a Folhas ~
Monomero 1 (1) IS 14G

(2) 17N 23G
(3) 39D 53K

(A) 74S 78K
(4) 89N 109N (B) 8IT 86G

Monomero 2
(1) 201S 214G
(2) 217N 223G

224A 225Y
(3) 239D 254K 229C 23IV

(A) 274S 278K
(4) 289N 309N (B) 28IT 286G

310L 313Y
314N 317Y...............................................................................
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6.1.1 Superposição dos dois monômeros

Como já foi descrito anteriormente, os dois monômeros da BthTX-I apresentam

diferenças significativas na região do loop característico de ligação do Ca+2 das PLA2 e no C

terminal. Estas regiões são variáveis em outras estruturas de PLA2 e frequentemente apresentam

fatores de temperatura B's altos ( Ami; Ward, 1995). Na Fig.6.4 estão apresentadas as

distâncias entre os Cu equivalentes dos dois monômeros e como pode ser observado na mesma

figura estas diferenças ocorrem exatamente nas regiões anteriormente descritas. Estas diferenças

estruturais entre os dois monômeros podem ser justificadas exatamente devido aos diferentes

contatos cristalinos entre as subunidades.

7

6

~
-<

5-;; C.<.l

o .E 4;;;
~

c..() ..::: "-o 3.• v

2

o

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120130
Número do Resíduo

Fig. 6.4: Principais diferenças entre os eu nos dois monômeros da
BthTX-I.
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Capítulo 6 : O modelo da 8th TX-I: Análise e discussão dos resultados

Em parte, o menor conteúdo de estrutura secundária no monômero 1 é compensado pelo

maior número de voltas ~ ( ver tabela 6.2). Em geral as voltas apresentam a mesma conformação

nos dois monômeros com excessão dos resíduos 67-71 que fazem parte do loop entre a hélice 3 e

a asa- ~, e formam duas voltas consecuticutivas. Os tipos de volta são trocados nos dois

monômeros.

Monômero 1 Monômero2
Residuos

Tipo voltas ~ResiduosTipo voltas P
22 - 25

IV222 - 225IV
25 - 28

II'225 - 228II'
26 - 29

IV226 - 229IV
55 -61

IV255 - 261IV
67 - 70

IV267 - 270I
68 - 71

I268 - 271IV
77 - 80

IV

78 - 81
IV

117 - 120
IV

Tabela 6.2: Classificação das voltas ~ para cada um dos um dos monômeros
da BThTX-I, segundo o programa PROMOTIF (Hutchinson;
Thornton, 1996)

A estabilidade da estrutura 3D das PLA2 se deve em boa parte á presença das sete pontes

dissulfeto. Na tabela 6.3 encontra-se a classificação das pontes dissulfeto de ambos os

monômeros, assim como as distâncias entre S-S , Cu- Cu e o ângulo X 3.
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Monômero 1

P. dissulfeto
s-s (A)Cu-Cu (A)X3()Classificação

Cys27 - Cys126

2.026.1-99.5Espiral
Cys29 - Cys45

2.035.191.6Gancho

Cys44 - Cysl05

2.035.8-78.3Espiral
Cys50 - Cys133

2.015.6-76.3Espiral
Cys51 - Cys98

2.025.9-85.1Espiral
Cys61 - Cys91

2.036.0-78.3Espiral
Cys84 - Cys96

2.036.0-87.3Espiral
Monômero2P. dissulfeto

s-s (A)Cu-Cu (A)X3()Classificação

Cys27 - Cys126

2.026.0-96.9Espiral
Cys29 - Cys45

2.025.192.3Gancho

Cys44 - Cysl05

2.025.8-76.0Espiral
Cys50 - Cys133

2.035.3-75.8Espiral
Cys51 - Cys98

2.015.8-80.6Espiral
Cys61 - Cys91

2.036.1-84.7Espiral
Cys84 - Cys96

2.036.0-89.5Espiral

Tabela 6.3: Pontes dissulfeto do modelo 1 da BthTX-I (classificação,
distâncias e ângulos), fornecidas pelo programa PROMOTIF.

A conformação de cada ponte é igual nos dois monômeros sendo a maioria do tipo

espiral de mão esquerda (Richardoson & Richardson, 1989). A densidade eletrônica é bem

defenida para todas as pontes e os parâmetros apresentados na tabela 6.3 estão dentro dos limites

normais, sendo que a única ponteína conformação gancho (X 3 positivo) também apresenta a

menor distância cu-eu.

6.1.2 Análise dos Fatores de Temperatura B

A observação dos fatores de vibração térmica, nos permite identificar no modelo de uma

estrutura, as regiões de maior desordem estática e/ou dinâmica inclusive trechos da molécula

onde o modelo é duvidoso.

Valores de B aceitáveis para átomos da cadeia principal encontram-se na faixa de 5 a 35

Â? e para a cadeia lateral em tomo de 5 a 60 Â2. Valores acima de 60 Â?, em geral, indicam

desordem ou localização errada do resíduo. Os valores médios para a cadeia principal e a cadeia

lateral foram 21.76 A2 e 25.63 A2 para o monômero 1 e 27.58 A2 e 30.75 A2 para o monômero 2.
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Capítulo 6: O modelo da BthTX-I: Análise e discussão dos resultados

Na Fig. 6.5 (a) e (b) encontramos o diagrama dos fatores de temperatura para a cadeia

principal e lateral da BthTX-I, respectivamente.
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(b) cadeia lateral
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Figo605 : Diagrama dos fatores de temperatura para a cadeia principal e
lateral da BthTX-I (dois monômeros)o
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Como pode ser observado, o monômero 2 tem fatores de temperatura um pouco mais

elevados que o monômero 1, que pode ser atribuído a difernças no empacotamento das

moléculas na rede cristalina.

Normalmente, as regiões mais flexíveis e expostas ao solvente tais como Lys apresentam

uma maior mobilidade estrutural e por isso possuem valores de B's mais altos (C-terminal).

6.1.3 Colocação das Moléculas de água

Para a colocação das moléculas das 114 moléculas de água foi utilizada a rotina do

Pickwater do pacote de programas CCP4 e foram calculados mapas de Fourier diferença Fobs

FCalc'As moléculas de água selecionadas apresentavam distâncias entre 2.5 e 3.5 Â e densidade

bem defenida e faziam pelo menos uma ligação de Hidrogênio. Algumas destas águas

localizadas são importantes localizando-se no sítio ativo e serão posteriormente apresentadas,

Fig 6.12. As moléculas de água que apresentavam valores de B's acima de 50 Â2 foram

eliminadas.

6.2 Questão da Dimerização

6.2.1 Apresentação do Resultados das Eletroforeses em Gel de

15% de Poliacrilamida

Como foi apresentado no capítulo de introdução, algumas PLA2 de baixo peso molecular

(enzimas pancreáticas) são monoméricas em solução, enquanto outras formam dímeros ( PLA2

de Bothrops asper). Formas triméricas foram descritas em venenos e postula-se que este estado

oligomérico não tem participação no processo catalítico, mas possa ocorrer in vivo como um

mecanismo para manter a proteína em uma forma inativa nas glândulas de venenos de serpentes,
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onde sac encontradas em altas concentrayoes. Estas enzimas permaneceriam entao neste estado

"inativo" ate sua atividade ser requerida (Mebs; Ownby, 1990).

Para avaliar eSta questao da dimerizayao foram feitos v<iriaseletroforeses em SDS-Gel de

15% de Poliacrilamida da BthTX-I com e sem ~ - mercaptoetanol. As amostras foram fervidas

durante 5 minutos na presenya de SDS com e sem ~-MSH antes de aplicadas no gel de

empinhamento.

Na Fig. 6.6 podemos observar que com ~ - mercaptoetanol a proteina se apresenta no

estado monomerico (P.M. == 14.000) e sem ~- mercaptoetanol aparece urn rastro entre dois

pesos moleculares aqui, sugerindo urn equilibrio entre 0 dimero e 0 monomero.

Ja que a BthTX-I e urna proteina bastante estavel, devido a presenya das sete pontes

dissulfeto e de se esperar uma certa dificuldade de desenovelamento total da molecula (mesmo

na presenya de SDS) sem ~ - mercaptoetanol, indicando a existencia mesmo de urn dimero.

Fig. 6.6: Eletroforese em gel de 15% de poliacrilamida da BthTX-I, com e sem ~ _
mercaptoetanol, mostrando urn rastro entre urn dimero e monomero. As
raias correspondem respectivamente: 1- Padrao ; 2- BthTX-I cf I3-MSH ;
3- BthTX-I cf ~-MSH ; 4-5 BthTX-I sf ~-MSH ; 6- Padrao.
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o dimero escolhido para definir a unidade assimetrica daqui para frente chamado de

modelo 1, Fig. 6.3 nao apresentou nenhurn contato atomico e tinha orientayoes relativas entre os

monomeros bastante diferentes da Bothrops asper que tambem e dimerica e possui alto grau de

identidade sequencial. A avaliac;ao do empacotamento cristalino revelou a presenc;a de urn

dimero parecido daqui para a frente chamado de modelo 2, com 0 dimero da Bothrops asper e

A superposic;ao dos Cu do monomero 1 da BthTX-I com 0 monomero A da estrutura

dimerica da Bothrops asper pode ser visto na Fig. 6.7. Da analise desta figura podemos observar

que a estrutura dimerica da BthTx-I esta numa orientac;ao ligeiramente diferente da estrutura

dimerica da B. asper (Ami; Ward, 1995). Da superposic;ao dos dois monomeros vemos que nao

existem diferenc;as significativas.

Fig. 6.7: Superposi~ao dos Cu do monomero 1 da BthTX-I com 0 monomero A da
estrutura dimerica da B. asper, mostrando uma orienta~io ligeiramente
diferente entre eles.
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Para avaliar esta forma dimérica e compará-Ia com outras estruturas diméricas,

utilizamos um programa desenvolvido por Laurence & Colman (1993) para calcular o parâmetro

Sc que analisa a complementaridade na interface de duas moléculas proteicas ..

O fator de correlação de forma é defenido, como mostrado na Fig. 6.8 .

... .

A

-- ....

B

Fig. 6.8: Definição do fator de coorelação de forma Sc.

A e B são duas moléculas que interagem. PA é a porção da molécula A que interage com

a molécula B e PB a superfície de B que interage com A. Seja XAum ponto de PA com nA

sendo um vetor normal saindo da superfície de PA, x' A o ponto de PB mais próximo de XA e n' A

seu vetor normal entrando na superfície PB.

A função escalar

A~B I (I I 1)2
S (xA) = (nA· nA) exp[ -w xA - x A ]

pode ser definida para cada ponto em PA' onde w é uma constante, colocada neste estudo como

0.5 IA? De modo similar definimos

B~A ' (I I 1)2
S (xB) = (nB . n B)exp[-w xB - x B ]
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o fator de correlação de forma Se é então defenido como na Eq. 6.1.

({SA~B} + {SB-->A l)Sc=--
2

Eq.6.1

Para proteínas oligoméricas e superficíes de interação proteína/inibidor, Se varia entre

0.70 e 0.76, enquanto que para superficies de interação entre anticorpo/antigeno, Se varia de 0.64

a 0.68 ( Lawrence; Colman, 1993). Isto significa que anticorpo/antígeno têm uma forma

significantemente mais pobre de complementaridade do que proteínas oligométricas ou mesmo

complexos proteína/inibidor. É de se esperar que para simples contatos cristalinos entre duas

moléculas o valor de Se não deve apresentar valores elevados.

Para avaliar a questão da dimerização da BthTX-I foram calculados os valores de Se e a

área total interrada usando o programa SPACE para todas as estruturas diméricas. conhecidas

(incluindo dímeros não funcionais) e também alguns obtidos apenas a partir da aplicação das

operações de simetria, ou seja contatos cristalinos que não devem ter nenhum sentido

fisiológico.

O valor da área total foi também calculada utilizado o programa DSSP e o programa

WHATIF usando o método de Lee & Richards com uma sonda de raio = 1.4 Á). Neste caso,

apresentaremos apenas os valores obtidos com WHATIF, uma vez que os dois cálculos não

apresentaram diferenças significativas, apesar de diferenças no algoritmo.

Na tabela 6.4 estão apresentados os valores encontrados para esta análise.
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EstruturaArea totalSe
enterrada WHATIF (A2)(2)

Modelo 210200.59

(Bthtx-I) (2)
B. asper7500.57

(2)

Crotalus25230.68
atrox (2)

Crotalus-6350.65
sym (1)

Bovina-sym1540.20

(1)

Humana-5620.30
sym (1)

Porco-sym11940.60

(2)
Atra-sym10810.65

(1)
App-sym4590.60

(2)

Humana6040.75

(2)
Porco-sym12290.67

Tabela 6.4 Resultados da análise do fator de correlação de forma gerada pelo
programa Se. Também são apresentadas as áreas totais (programa
WHATIF).

Estudos de contatos entre subunidades em proteínas diméricas apresentam áreas

tipicamente acima de 2000 A2 enterrados. O menor valor de uma interface destas descrito num

artigo recente foi de 1340 A2 no caso da superóxido dismutase (janil et aI., 1988). Tanto no

dímero (modelo 2) da BthTX-I quanto na toxina K49 de Bothrops asper (miotoxina 11),os

valores equivalentes são consideravelmente menores. O grau de complementaridade entre as

duas superficies em contato no dímero, (avaliado pelo valor de Se) também está abaixo daquilo

esperado para uma molécula oligométrica ( ~ 0.58 comparado com ~ 0.70). A tabela 6.4

mostra que em muitos casos um simples contato cristalino apresenta maior complementaridade e

área enterrada do que os dímeros propostos para a BthTX-I e B. asper.
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Estes resultados quando comparados com os pesos moleculares determinados por

eletroforese sao, no minimo, intrigantes, e levanta a questao da existencia ou nao do dimero em

soluyao e a sua relevancia na atividade biologica. Os resultados de Ward et ai. (comunicayao

pessoal), sugerem que mesmo na presenya de ~ - MSH e SDS 0 dimero de BthTX-I permanece

intacto em eletroforese, mas os nossos resultados sao discordantes desta afirmayao. A explicayao

disso pode estar relacionada com diferenyas no preparo das amostras.

Certamente, a existencia da me sma interface dimerica nas moleculas de duas especies

diferentes e urn forte indicio da sua relevancia biologica. Se existisse em soluyao ambos os sHios

ativos (veja no proximo item) estariam orientados para 0 mesmo lado da molecula permitindo

interayaO simultanea com a membrana. Isto nao e 0 caso para 0 dimero inicialmente descrito

para a toxina D49 de Crotalus atrox. Na Fig. 6.9 estao representadas estas estruturas dimericas.

Fig 6.9: Estruturas dimericas. Nesta figura estao representados as duas
moleculas na unidade assimetrica da BthTX-I (modelo 1); a estrutura
dimerica da BthTX-I tipo B. asper (modelo 2); a estrutura dimerica da B.
asper e a estrutura dimerica da Crotalus atrox.



A aparentemente pobre complementaridade superficial entre as subunidades do dimero e

a baixa area de contato, Fig. 6.10 permanecem peculiaridades do dimero se existisse em solu9ao.

Talvez 0 dimero nao seja tao estavel quanta se imaginava ou se forma apenas na hora da

intera9aO com a membrana. Na Fig. 6.11 estao representadas as intera90es entre os dois

mon6meros na estrutura dimerica da BthTX-I. A interface e bastante hidrofilica envolvendo uma

ponte salina entre E 12 de uma subunidade e K80 da outra, e pontes de hidrogenio entre os

residuos 77 e 11, 80 e 80 e 14 e 7. Contactos hidrof6bicos SaDfeitos pelos residuos Trp 77 e VallO

Fig. 6.10: Area de contato entre as subunidades da estrutura dimerica da
BthTX-I (em vermelho) calculada pelo programa GRASP
(Nicholls, 1992).
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Fig. 6.11: Residuos envolvidos na intera~ao entre os monomeros na
estrutura dimerica da BThTX-I. Tambem SaGmostradas as
distancias em A.

estrutura da (1) Naja naja atra (White et aI., 1990); (2) da PLA2 do veneno de abelha (Scott et

aI., 1990) e (3) a estrutura da hnps-PLA2 (human non-pancreatic secretory PLA2) (Scott et aI.,

1991; Wery et aI., 1991) foram resolvidas com urn analogo do estado de transi~ao,

diCg(2Ph)PE. Em todas estas estruturas foi comparada a regiao de liga~ao do amilogo com a

proteina, que revela uma conserva~ao de residuos hidrof6bicos que formam um canal de

liga~ao. Na tabela 6.5 estao destacados os residuos do canal de liga~ao do diCg(2Ph)PE na

estrutura humana e os residuos conservados na BthTX-I, resultantes da superposi~ao da estrutura

da molecula humana (regioes mais conservadas).
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Resíduos do canal hidrofóbico (hnps-PLA2) Resíduos conservados na BthTX-I

Tabela 6.5: Resíduos do canal hidrofóbico da estrutura hnps-PLAz e
os resíduos da BthTx-I, (sobrepondo as regiões conservadas).

6.4 "O Sítio Ativo"

Fig. 6.12 mostra a região do sítio ativo do segundo monômero da BthTX-I. Nesta figura

estão também representadas as duas moléculas de água diretamente envolvidas no mecanismo

catalítico de uma tipica PLA2, sendo uma delas a água catalítica (mais próxima da His48) e a

~ d l' - d ' .. N· 1 A 99 P 68 T 52 A .outra lazen o a Igaçao o SItiOativo com o -termma , sp, TO e yr. s respectIvas

distâncias em A. desta malha de ligações também estão representadas. No primeiro monômero a

situação é idêntica.
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Fig. 6.12: RegHio do sitio ativo do 2°. monomero da BthTX-I. Duas moleculas de
agua e as respectivas distancias tambem se encontram assinaladas.

Como pode ser observado os residuos do sitio ativo saD altamente conservados, quando

. . 1 T 52 T 73 A 99 H' 48 E Icomparados com outras PLA2, pnncipa mente a yr, yr, sp e IS. sta a ta

conservayao de sequencia e estrutura levanta a questao da falta de atividade catalitica que sera

tratado mais adiante.

6.5 Loop de Liga~ao do Ca+2 (loop tipico de liga~ao do primeiro ion Ca+2).

Na Fig. 6.13 e realizada uma comparayao do "loop de ligayao do Ca+2
" (residuos 28 ao

33) de algumas das estruturas de fosfolipases A2. Entre elas, (l) PLA2 pancreatica bovina- D49;

(2) Agkistrodon p.p. - K49; (3) os dois monomeros da BthTX-I - K49 e (4) os dois monomeros

da Bothrops asper- K49, apenas a primeira, sendo uma PLA2 tipo D49, possui 0 ion Ca+2 ligado.
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Nas demais estruturas, incluindo as duas moleculas de BthTX-I a posiyao do Ca+2 esta ocupado

Fig. 6.13: Compara~ao do loop de liga~ao de Ca+2 (residuos 28 a 33) em algumas
das estruturas de PLA2•

Como pode ser notado, observa-se uma grande variabilidade desta regiao. Nas PLA2 0

Ca+2 e coordenado pelas carbonilas dos residuos Tyr28
, Gllo , Gly32, 001 e 002 do Asp 49 e

duas moleculas de agua. Nas K49 0 Nc, da lisina forma pontes de hidrogenio com uma ou mais

carbonilas dos residuos 28, 30, 32 ou 33, como pode ser visto na figura. No caso da BthTX-I, na

molecula loNe, da lisina e coordenado pelas carbonilas da Tyr28 e Gllo enquanto na molecula 2

e tarnbem coordenado pelas carbonilas da Tyr28 ,Gllo e adicionalmente Gll3.

Sigler, sugeriu que nas K49 esta regiao da molecula seria bastante flexivel. As diferenc;as

no loop encontradas na BthTX-I sac provenientes de contatos cristalinos que diferem nas duas

moleculas.
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Na estrutura da BthTX-I não foi encontrado um segundo íon Ca+2como encontrado na

resolução da estrutura da Naja naja atra (White et aI., 1990) onde os autores propôem que este

segundo íon de cálcio é coordenado pelo 029, isto é, o oxigênio carbonil da ligação peptídica

formada com o NH da 030. Este NH da 030 por sua vez interage com o oxiânion do

intermediário tetraédrico e portanto, a posição deste segundo ion cálcio pode agir indiretamente

na estabilização do mesmo. Esta hipótese foi levantada numa tentativa de explicar o verdadeiro

mecanismo de estabilização da carga negativa do oxiânion em fosfolipases ativas uma vez que a

carga do cálcio seria formalmente neutralizada pelo D49 e pelo sn-3 fosfato do fosfolipídeo,

uma vez complexado. O segundo íon cálcio poderia polarizar a ligação peptídica entre os

resíduos 29 e 30, deixando uma carga parcial no NH da 030 que interage diretamente com o

oxiânion.

Foi sugerido também que uma Lys122interagindo com o 029 através de uma molécula de

água poderia agir da mesma maneira nas fosfolipases que não possuem este segundo íon Ca+2..

Este tipo de interação foi encontrada na PLA2 pancreática bovina e também no monômero 1 da

BthTX-I, (Fig 6.14). No segundo monômero a Lys322está voltada para o solvente e a Tyr319está

voltada para 00229, (Fig. 6.15). É curiosa a presença desta interação na BthTX-I uma vez que

ela é uma PLA2 tipo K49 que não apresenta atividade catalítica. Scott et aI proposeram um

modelo para a complexação do fosfolipídeo com a PLA2 K49 inativa de Agkistrodon piscivorus

piscivorus, no qual a orientação da ligação peptídica 29-30 não permite a estabilização do

oxiânion através do NH da 030. Sugeriram que a ausência desta interação poderia explicar a

falta de atividade nestas toxinas. Estas observações estimularam um estudo de modelagem do

complexo BthTX-I com um fosfolipídeo.
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Fig. 6.14: Interec;ao da Lys122com 0 029 no monomero 1 da BthTX-I. Esta figura mostra
tambem a qualidade do mapa na regiao C-terminal, que e diferente nos dois monomeros
da BthTX-I.

Fig. 6.15: Interac;ao da Tyr319 com 0 0229. Esta figura mostra tambem a qualidade do
mapa na regiao C-terminal, que e diferente bos dois monomeros da BthTX-I.
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6.6 Modelo do fosfolipídeo Fosfatidil etanolamina na estrutura da

BthTX-I

Como nenhuma estrutura de um complexo com uma K49 Pla2 foi determinada até hoje,

imaginamos que um complexo ligaria neste canal de uma maneira similar ao substrato de PLA2

D49 e portanto, isto nos estimulou a fazer uma modelagem de um fosfolipídeo com a BthTX-I.

Para a realização deste modelo, inicialmente subreposemos a estrutura da molécula

humana com a BthTX-I, usando as regiões mais conservadas na familía como um todo e

identificados por Scott et ai., 1990. Em seguida, modificamos o análogo diCg(2Ph)PE para

produzir o fosfolipídeo Fosfatidil etanolamina, ao invés do intermediário tetraédrico. Ajustamos

manualmente as conformações dos ácidos graxos e cadeia lateral da K69, para favorecer a

interação entre a proteína e o fosfolipídeo. Finalmente uma minimização de energia foi feita

usando o programa INSIGHT (User guide - Biosym Tecnhologies, version 2.3.0).

Fig, 6.16 mostra uma figura esquemática das interações entre o fosfolipídeo modelado e

a BthTX-I. Vários contatos hidrofóbicos são feitos com resíduos que participam do canal

hid ~'b' ~ l' - d h'd ~. - L 49 L 69 NH d Gl 30rOlOICOe tres Igaçoes e I rogemo estao presentes com a ys , ys e o a y.
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ut

~w"

. -

l.yoo69 - •. ~_l';osa~

Key
_ liga(:ões do msmlipídeo

.--. liga(:ões na proUlÍJl.a

Q- ,..-. Liga(:ões de HidrogêlÜ8

AcessibillAlade ao SOMJlUl @
eJlUlITlUlo

16. Sl ReSÍllUllS lIi8 ~_s eJlVOlvidos~ eJll cOJlD:lDs Jíidro6íhü:os

.•. ÁmJllOs eJlVOlvidos JIOcOJltam JWIro6íhü:o

(o.;,': AltaJneJlUl acessÍleI"""'-~.•.

Fig. 6.16: Interações do fosfolipídeo Fosfatidil etanolamina (modelado) com o
monômero 1 da BthTX-I , baseado no complexo diC8(2Ph)PE da estruura

humana utilizando o programa LIGPLOT (McDonald & Thornton, 1994).
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A estrutura cristalográfica da BthTX-I apresenta algumas diferenças importantes entre os dois

monômeros na região do loop de ligação de Ca+2,como descrito anteriormente. Na molécula 2 o

Né, da K49 forma três ligações de hidrogênio com carbonilas do loop além de uma molécula de

água. Em contrapartida a molécula I forma apenas duas ligações de hidrogênio com carbonilas

dos resíduos 28 e 30. A terceira (resíduo 33) não se forma devido às diferenças na conformação

do loop. As diferenças foram atribuídas aos contatos cristalinos e parece que a conformação

representada pela segunda molécula seria a mais estável em solução na ausência do fosfolipídeo.

No modelo do complexo, propomos que o fosfato do fosfolipídeo interage através de um dos

seus oxigênios com o Né, da K49. Na molécula I, esta interação pode facilmente acomodada,

porém na molécula 2, para haver complexação necessitaria de uma mudança conformacional do

loop.

Propomos, portanto, que a flexibilidade do loop de ligação do Ca+2é fundamental para a

ligação do fosfolipídeo. Em solução e inicialmente na conformação encontrada na molécula 2 a

BthTX-I sofreria uma mudança de conformação do loop na hora da complexação, com o

oxigênio do fosfato deslocando a carbonila do resíduo 33. Carbonilas 28 e 32 complementariam

a coordenação do Né, da lisina 49. Sugerimos portanto, que as moléculas I e 2 da BthTX-I na

forma cristalina aqui estudada poderiam servir como modelos para a forma complexada e não

complexada respectivamente da toxina com o fosfolipídeo.

Ambas as moléculas possuem o grupo NH da 030 apontando para a carbonila da ligação

ester na posição sn-2 do fosfolipídeo, (Fig 6.17) ao contrário daquilo observado para a forma

cristalina I (CFI) descrito por Scott et ai., 1992. Estes autores descrevem um modelo no qual a

carbonila de 29 ao invés do NH da 030 estaria apontando para o sítio do oxiânion e atribuem a

falta de atividade fosfolipídica a esta diferença. No caso não haveria como estabilizar o

intermediário tetraédrico da reação. Porém os mesmos autores descrevem também uma segunda

forma cristalina da toxina de Agkistrodon p.p. (CF2) onde a ligação peptídica está virada e

portanto o NH da glicina 30 estaria apontando para o sítio de ligação do oxiânion, como numa

fosfolipase ativa. Neste caso, é difícil explicar a falta de atividade catalítica usando o mesmo

argumento. As coordenadas atômicas das duas formas cristalinas ainda não foram depositadas

no banco de dados.
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A Fig. 6.16 do nosso modelo demonstra a viabilidade da formayao de uma ligayao de

hidrogenio entre 0 grupo carbonila na posiyao sn-2 do fosfolipideo e 0 NH da 030,

simultaneamente com a interayao do fosfato na posiyao sn-3 com a K49. A orientayao da ligayao

peptidica entre residuos 29 e 30 parece particularmente bem determinada devido a interayao do

CO 29 com K 122 no monomero 1 ou Tyr319 atraves de uma molecula de agua no monomero 2.

Qual entao seria a origem da falta de atividade catalitica ? A explicayao mais provavel

seria mesmo a nao estabilizayao do oxifmion mas nao devido a inviabilidade de interagir com 0

NH da 030 mas sim com 0 N~ da K49 que substitui 0 calcio. Nas fosfolipases D49 0 calcio

possui uma heptacoordenayao incuindo duas moleculas de agua. Na formayao do complexo com

o substrato as aguas sac deslocadas por urn oxigenio do sn-3 fosfato e pelo oxigenio na posiyao

sn-2.
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Durante o ataque nucleofilico pela água catalítica, este último oxigênio adquire uma

carga negativa (o oxiânion) estabilizada simultaneamente pelo Ca+2, e o NH da 030, como

descrito acima. O nosso modelo sugere que não haveria como estabilizar esta carga ( e portanto

reduzir a barreira energética) uma vez que as ligações de hidrogênio potenciais da lisina 49 estão

completas. No complexo N1;está previsto a interação com as carbonilas 28, 30 e o fosfato.

Seria, então a falta de uma água trocável que poderia ser deslocada pelo oxiânion e o fato que as

interações da K49 já estão completas que é a base fundamental da falta de atividade.

Já que existem diferenças na sequência do loop de cálcio, nas proteínas K49, nada

impede que haja diferentes motivos pela falta de atividade em moléculas diferentes.

Notavelmente na posição 33 da molécula Agkistrodon p.p. há uma Histidina, provavelmente

responsável pela conformação incomum descrita por Scott et ai., 1992 o que levou estes autores

à proposta descrita anteriormente. Porém o fato que a segunda forma cristalina (CF2) e a

estrutura da mesma toxina determinado por um segundo gI1JPO(Holland et a., 1990) apresentam

o NH da 030 na mesma orientação descrita aqui para BthTX-I, indica que seria possível uma

interação normal entre 030 e o oxiânion. Acreditamos que a proposta acima detalhada seria

mais geral.

6.7 Resíduos da Interface

Vários são os trabalhos que analisam os resíduos da superfície de interface de ligação da

fosfolipase com a membrana. Na tabela 6.5 encontra-se um resumo dos resíduos citados por

alguns autores.
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[1] Selistre de Araujo, el ai., [2] White et ai., (1990)[3] Dijkstra et aI.,BthTxI

(1996)
(1981)

K7 E12 T13 K16 N17 K78 K80

L2 F5 Y619W19W3 N6 L19 L31L2 W3 G6 19
K118 K117

G31 Y75Y69K20 L32Y75
A19 V31

K69
K115

K116
R118

K122
K126 K128

Tabela 6.5: Resíduos da interface de ligação com a Menbrana sugeridos por vanos
autores. No caso da BthTx-I autores sugerem que os resíduos poderiam estar relacionados
com miotoxicidade de K49's, mas não necessáriamente via interação com a membrana.

Além dos resíduos citados acima incluímos os demais resíduos básicos do C-terminal.

Na Fig. 6.18 (a) estão os resíduos da interface sugeridos no trabalho [1], enquanto que na

Fig 6.18 (b) estão os resíduos sugeridos nos trabalhos [2] e [3], mapeados na estrutura dimérica

(modelo 2) da BthTX-I.

Fig. 6.18 (a) Resíduos da interface na estrutura dimérica da BthTX-I (modelo 2) sugeridos
pelo trabalho [1]. Os resíduos em branco,ou rosa, foram identificados como conservados
nas miotoxinas K49 elou miotoxinas/neurotóxicas D49. Os resíduos em vermelho são
resíduos básicos do C-terminal.
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Fig. 6.18 (b) Resíduos da interface na estrutura dimérica da BthTX-I
(modelo 2) sugeridos pelos trabalhos [2] e [3].

Na Fig. 6.18 (a) os resíduos em branco, ou rosa, foram identificados como conservados

nas miotoxinas K49 e/ou miotoxinas/neurotóxicas (D49). A maioria destes resíduos estão

apontando para a interface entre os monômeros, sugerindo que a motivação da sua conservação

seria a manutenção desta interface. Este resultado sugere que é improvável que estes resíduos

estejam envolvidos diretamente na interação com a membrana, mas dá um certo apoio á ideia da

importância do dímero em miotoxinas desta classe. Uma alternativa, é que após a interação com

a membrana o dímero se desfaz expondo estes resíduos, permitindo expressão de uma segunda

função. Os resíduos em vermelho são resíduos básicos encontrados no C-terminal. A figura

mostra a possibilidade destes resíduos estejam envolvidos numa interação direta com o fosfato

das cabeças polares dos fosfolipídeos que compõe a membrana. A Fig. 6.18 (b) demonstra

também a viabilidade dos resíduos propostos nos artigos de Dijkstra e Scott em exercer um

papel no reconhecimento da membrana.
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Na Fig. 6.19(a) e (b) é sugerido um modelo esquemático para a interação da estrutura

dimérica da BthTx-I com a membrana. Desta forma sugerida, os resíduos dos sítios ativos

estariam expostos para a interação simultânea com a membrana. Estas figuras servem apenas

para demosntrar que os dois canais hidrofóbicos que levam ao sítio ativo poderiam encontrar

uma superficie (membrana, micela, etc.) simultaneamente. É possivel que na realidade a

interação seja bem mais complexa, podendo até envolver um receptor proteíco na membrana,

como tem sido sugerido. Na primeira figura, os fosfolipídeos que eventualmente entrarem nos

canais hidrofóbicos da BthTX-I estão destacados da membrana, somente para facilitar a

visualização do processo.

A)
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B)

Fig. 6.19 (a) e (b) Interação da estrutura dimérica da BthTx-I com a membrana Estas
figuras servem apenas para demosntrar que os dois canais hidrofóbicos que levam ao sítio
ativo poderiam encontrar uma superfície simultaneamente.

6.8. Árvores filo genéticas

A relação entre as sequências e/ou estruturas tridimensionais de um grupo de proteínas

funcionalmete relacionadas pode ser expressada quantitativamente em termos de árvores

filigenéticas ou dendogramas. A topologia das árvores dá uma indicação de como tais

sequências (ou estruturas) devem ser agrupadas; o tamanho dos ramos fornece algum dado sobre

as distâncias evolucionárias entre as espécies, ou moléculas. No caso, quando se compara

proteínas da mesma função de espécies diferentes esta informação pode ser usada para traçar a

história evolucionária das espécies.
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Tradicionalmente, tais árvores ou dendogramas (no caso de proteínas parólogas) são

calculadas a partir de alinhamentos de sequências (Methods in enzymology, voI. 183, 1990).

Mais recentemente métodos foram desritos para o uso de estruturas com a mesma finalidade. O

uso de estruturas tem certas vantagens e desvantagens. Para estudos de eventos antigos na

evolução , ou para estudos de proteínas que evoluíram rapidamente, estruturas 3D trazem a

vantagem de conservar mais ao longo do proecesso evolutivo. Isto acontece porque mutações

ocorrem principalmente nas regiões da proteína expostas ao solvente, não alterando desta forma

a estrutura tridimensional da proteína e também os seus principais resíduos do sítio ativo.

Frequentemente, proteínas homólogas (evolucionáriamente relacionadas) se diferem tanto ao

nível de estrutura primária que mesmo o alinhamento das sequências se toma dificil. Nestes

casos, através da sobreposição de estruturas tridimensionais a informação perdida pode ser mais

facilmente recuperada (Bajaj & Blundell, 1984). Em contrapartida, o uso de estruturas

tridimensionais é evidentemente mais complexo devido às diversas maneiras de definir

similaridade, as diferentes qualidades das estruturas usadas (medida de resolução, Rfator ou

outros critérios de estereoquímica ) e os diversos mértodos de determinação da estrutura. Neste

último caso, vale lembrar que estruturas de média resolução determinadas por Substituíção

Molecular podem ser viciadas pela estrutura usada como modelo.

Dendrogramas foram calculados incluindo todas as fosfolipases A2 de estrutura e

sequência conhecida. Para as sequências o alinhamento apresentado na tabela 1.2 foi utilizado.

Dois métodos Neighbor-joining e Fitch -Margoliash, 1967 foram utilizados para o cálculo tanto

no caso de sequências quanto de estruturas. Mas como os resultados foram praticamente iguais,

apresentaremos somente o resultado do método Fitch -Margoliash. Neste dendograma foram

incluídas: a PLA2 do fluído sinovial humano; duas PLA2 pancreáticas (bovina/porco); os

venenos das cobras Naja naja atra, Naja naja naja, Crotalus atrox, Bothrops asper e Bothrops

jararacussu e Agkistrodon p.p; e a PLA2 do veneno da abelha. A construção de todos os

dendrogramas foi feita com o programa PHILIP (Felsenstein, 1993). No caso de sequências o

significado estatístico das ramificações foram calculadas através do método Bootstrap

(Felsenstein, 1993). No caso das estruturas sobreposições de moléculas foram feitas usando

inicialamente as regiões identificadas como modelo comum ( Scott et ai., 1990) e melhorados

usando a opção LSQ-improve do program "O".
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Para o cálculo da distância evolucionária no caso de estruturas usamos o método que faz

uma comparação par a par de corpo rígido (Methods im enzymology vol 183, 1990). As

informações obtidas são: a equivalência topológica e o rms das distâncias sobre as posições dos

carbonos alfa equivalentes. O número de posições topológicamente equivalentes PFTE é

convertido em uma topologia fracional pela divisão do número de posições equivalentes pelo

comprimento da menor estrutura. O rms é a distância medida e é convertida num score similar, o

SRMS, calculado como l-rms (A)/ 3.5 A. A distância métrica D é calculada como na Eq. 6.2.

onde

com

D= -100In(wIPFTE + w2SRMS)

wl = [(1- PFTE) + (1- SRMS)] / 2

w2 = (PFTE + SRMS) / 2

Eq.6.2

Quanto mais relacinadas forem as sequências, o fator PFTE não as diferencia. Entretanto,

a distancia rms fornece uma boa medida das diferenças entre elas. Como resultado, w\ e W2, são

usados para inversamente modular a contribuíção do PFTE e do SRMS no cálculo de D.

Os dois dendrogramas estão apresentados na Fig. 20 (a) e (b). A topologia é identica nos

dois casos, mostrando a possibilidade de reproduzir fielmente um dendrograma a partir da

estrutura. Este caso, representa um teste interessante no sentido de que o dendrograma calculado

pelas sequências é estatistica e razoávelmente estável. Portanto, podemos acreditar que

representa bem as relações de similaridade entre as proteínas. É notavel então, a reprodução da

mesma topologia pelo estudo de estruturas.
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Mais importante é a aparência no dendrograma da BthTX-I, como parente próximo da

miotoxina 11da B. asper. Este resultado é notável pois foi a estrutura da proteína de Agksitrodon

p.p. que foi usado como modelo na Substituíção Molecular. O dendrograma demonstra que o

procedimento de refinamento da BthTX-I foi suficiente para eliminar o vício da estrutura inicial.

mélodo de Fitch

(sequêJICias )

nojo-, atra
100

abelha

Fig. 6.20 (a): Dendograma baseado no alinhamento de sequeências,utilizando o método de
Fitch. Nesta figura estão incluídas as sequências da PLA2 do fluído sinovial humano; duas
PLA2 pancreáticas (bovian/porco); os venenos das cobras Naja naja atra, Naja naja naja,
Crotalus atrox, Agkistrodon p.p., Bothrops asper e Bothrops jararacussu; e a PLAz do
veneno da abelha.
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ctro)(

ctra

Fig. 6.20 (b) : Dendograma baseado na estrutura tridimensional de alguamas fosfolipases
A2 utilizando o método de Fitch. Nesta figura estão incluídas: a PLA2 do fluído sinovial
humano; duas PLA2 pancreáticas (bovian/porco); os venenos das cobras Naja naja atra,
Naja naja naja, Crotalus atrox, Agkistrodon p.p., Bothrops asper e Bothrops jararacussu; e a
PLA2 do veneno da abelha.
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CAPÍTULO 7

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS

As melhores condições de cristalização da BthTX-I foram obtidas com a solução tampão

HEPES 0.1 M pH 7.0 variando a concentração de (NH4)2S04 de 50% a 65%. O método de

cristalização foi o método de difusão de vapor "hanging drop".

A BthTX-I cristalizou no sistema trigonal, com os seguintes parâmetros de rede: a=b=

57.58 Â, c = 131.27 Â ,a=~=90° e y = 120°'. A unidade assimétrica contêm dois monômeros.

A coleta de dados foi inicialmente realizada utilizando o difratômetro automático R-

AXIS I1C da Rigaku Co. do Laboratório de Cristalografia de Proteinas do IFSC-USP. Também

foi realizada uma coleta de dados no SERC Daresbury Laboratory na Ingleterra, com o objetivo

de obter dados a mais alta resolução 2.1 Â e desta forma se melhorar a qualidade dos mapas. O

processamento das imagens coletadas no síncrotron de Daresbury foram processadas usando o

programa MOSFLM. A completeza do conjunto de dados foi 99.6 % até 2.1 A com um fator

Rsym= 6.3%.

A cela unitária determinada a partir das imagens de difração, apresenta simetria trigonal

e o processamento dos dados foi feito em P3. Para a determinação do grupo espacial da BthTX-I

foram inicilamente calculados valores de Rsymsupondo grupos pontuais diferentes e também a

função de auto-rotação, ambos com o intuito de determinar a sirrttria cristalográfica. Para

resolver a ambiguídade na mão do grupo espacial (além da resolução da estrutura) foi usado o

método de Substitíção Molecular. A estrutura foi resolvida por substituição Molecular, com o

uso do programa AMoRe. O modelo utilizado foi a estrutura da Agkistrodon piscivorus

piscivorus resolvida a 2.0 A de resolução. A procura foi realizada entrando com apenas um

monômero da App para encontrar duas moléculas da BthTX-I na unidade assimétrica. Foram

encontradas duas soluções. Para cada uma destas soluções foi forneci da uma matriz de rotação e

uma de tranlação. sendo a primeira a solução correta com um coeficiente de correlação de 62.7%

e um fator R = 38.7%. Estas transformações foram aplicadas ao monômero da App e desta

forma obtivemos o primeiro modelo das duas moléculas para a BthTX-I.
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o refinamento por dinâmica molecular com temperatura controlada foi realizado com o

programa X-PLOR. Os mapas produzidos do modelo final foram de boa qualidade, para uma

resolução de 2.1 A. O modelo final contém 1907 átomos e 114 moléculas de água e possui um

fator R= 18.7 % e um Rfree= 27.4% para 14910 reflexões.

Toda a análise estrutural e estereoquímica indica que a estrutura está bem determinada.

A superposição dos dois monômeros apresenta diferenças significativas na região do

"loop de ligação do Ca+2" resíduos 28 a 33 e no C-terminal. Estas diferenças estruturais entre os

dois monômeros podem ser justificadas exatamente devido aos diferentes contatos cristalinos

entre as subunidades.

O dímero escolhido para definir a unidade assimétrica (modelo 1) não apresentou

nenhum contato atômico e tinha orientações relativas entre os monômeros bastante diferentes da

Bothrops asper que também é dimérica e possui um alto grau de identidade sequencial. A

avaliação do empacotamento cristalino revelou a presença de um dímero parecido (modelo 2)

com o dímero da Bothrops asper.

Foram realizadas várias eletroforeses em gel de 15% de Poliacrilamida com e sem p

MSH que mostraram que a BthTX-I apresenta um rastro sugerindo um equilíbrio entre o dímero

e o monômero.

Para avaliar esta forma dimérica utilizamos o programa desenvolvido por Lawrence &

Colman para calcular o parâmetro Se que analisa a complementaridade na interface entre duas

moléculas proteícas. O grau de complementaridade entre as duas superfícies em contato no

dímero apresntaram um valor abaixo daquilo esperado para uma molécula oligomérica ( :::::0.58

comparado com :::::0.70). Estes resultados quando comparados com os pesos moleculares

determinados por eletroforece são intrigantes, e levanta a questão da existência ou não do

dímero em solução e a sua relevância na atividade biológica.
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Certamente, a existência da mesma interface dimérica nas moléculas de duas espécies

diferentes (B. asper e B. jararacussu) é um forte índício da sua relevância biológica. Se existisse

em solução ambos os sítios ativos estariam orientados para o mesmo lado da molécula

permitindo uma interação simultânea com a membrana.

Foi realizada uma comparação do "loop de ligação do Ca+2" resíduos 28 ao 33 de

algumas das estruturas de fosfolipases A2. Desta comparação, observa-se uma grande

variabilidade desta região. A estrutura cristalográfica da BthTX-I apresenta diferenças

importantes entre os dois monômeros na região do "loop de ligação do Ca+2" . As diferenças

foram atribuídas aos contatos cristalinos e parece que a conformação apresentada pelo

monômero 2 seria a mais estável em solução na ausência do fosfolipídeo. No modelo do

complexo, propomos que o fosfato do fosfolipídeo interage através de um dos seus oxigênios

com o Nç,da K49. No monômero 1, esta interação parece facilmente acomodada, porém no

monômero 2, para haver complexação necessitaria de uma mudança conformacional do loop.

Proposmos portanto, que a flexibilidade do loop de ligação do Ca+2é fundamental para a ligação

do fosfolipídeo.

O modelo teórico para a ligação do fosfolipídeo na BthTX-1 sugere que nenhuma

interação direta entre o sn2 do fosfato e a K49 deve ser esperada de forma a explicar a falta de

atividade catalítica.

A explicação mais provavel para a falta de atividade catalítica seria mesmo a não

estabilização do oxiânion conforme sugerido, mas não devido a inviabilidade de interagir com o

NH da G30, mas sim com o Nç,da K49, que substitui o Ca+2. Nas fosfolipases D49 o cálcio

possui uma heptacoordenação, incluindo duas moléculas de água. Na formação do complexo

com o substrato, as águas são deslocadas por um oxigênio do sn3 fosfato e pelo oxigênio na

posição sn2. Durante o ataque nucleofílico pela água catalítica, este último oxigênio adquire

uma carga negativa (o oxiânion) estabilizada pelo Ca+2 e o NH da G30. O nosso modelo sugere

que não haveria como estabilizar esta carga, uma vez que as ligações de hidrogênio potenciais da

K49 estão completas. Seria, então a falta de uma água trocável que poderia ser deslocada pelo

oxiânion e o fato que as interações da K49 já estão completas a base fundamental para a falta de

atividade.
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Foram analisados também os resíduos sugeridos por vários autores da superfície de

interface de ligação da fosfolipase com a membrana e/ou carácter miotóxico, mostrando: a

viabilidade dos resíduos propostos nos artigos de Dijkstra e Scott em exercer um papel de

reconhecimento da membrana; a possibilidade dos resíduos básicos encontrados na região do C

terminal estarem envolvidos numa interação direta com o fosfato das cabeças polares dos

fosfolipídeos que compoêm a membrana; e os resíduos da interface do dímero sugerindo que é

improvavel que estes resíduos sejam evolvidos diretamente na interação com a membrana mas

dá um certo apoio á idéia da importância do dímero em miotoxinas desta classe.

Dendrogramas foram calculados incluindo todas as fosfolipases A2 de estrutura e

sequência conhecida. A topologia é identica nos dois casos mostrando a possibilidade de

repõrduzir fielmente um dendrograma a partir de estruturas.

Quanto ás perpectivas futuras, um dos aspectos iniciais seria o fato de que como não

existe nenhuma estrutura de uma K49 PLA2 com um inibidor fosfolípidico ou análogo, seria

interessante se realizarem tentativas de cristalização e resolução de uma estrutura, para se poder

avaliar exatamente a proposta teórica sugeri da aqui.

Outro aspecto é que muitas mutagêneses específicas podem ser realizadas para avaliar a

função destas K49 PLA2. Uma possibilidade interessante seria então, tentar transformar uma

K49 em uma D49 PLA. e comparar com resultados de outras toxinas, para desta forma se

examinar a importância deste resíduo em particular. Uma outra possibilidade seriam mutações

nos resíduos sugeridos por Selistre de Araujo et ai., 1996 para se avaliar o carácter miotóxico e a

estabilização da sua forma dimérica. Estudos bioquímicos e cristalográficos poderiam ser feitos

para correlacionar estrutura e função de uma K49 PLA2.
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