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A ciência exercita a capacidade, não o saber. - O valor de praticar com rigor, 

por algum tempo, uma ciência rigorosa não está propriamente em 

seus resultados: pois eles sempre serão uma gota ínfima, ante o mar das 

coisas dignas de saber. Mas isso produz um aumento de energia, 

de capacidade dedutiva, de tenacidade; aprende-se 

a alcançar um fim de modo pertinente. 

Nesse sentido é valioso, em vista de tudo 

o que se fará depois, ter sido um 

homem de ciência. 

Friedrich Nietzsche 
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Prefácio 

O projeto de determinação da estrutura tridimensional da enzima N-acetilglicosamina 
6-fosfato desacetilase é, na verdade, parte de um importante projeto de determinação es-
trutural de proteínas da via de catabolismo de açúcares aminados da bactéria Escherichia 

coli. Importante, porque foi um dos primeiros projetos de resolução de estruturas de pro-
teínas do então Grupo de Cristalografia de Proteínas do Instituto de Física de São Carlos 

e, por conseguinte, do Brasil. 

Este projeto foi trazido ao grupo pelo Prof. Dr. Eduardo Horjales da Universidade 
Autônoma do México e continua em andamento até os dias de hoje. Tal projeto compre-
ende a determinação e o estudo estrutural de diferentes proteínas da via de catabolismo 
de amino açúcares de E. coli. O primeiro subprojeto foi a determinação da estrutura de 
uma enzima que precede a desacetilase na via, a glicosamina 6-fosfato desaminase. Com  

esse projeto o Prof. Dr. Glacius Oliva juntamente com o Prof. Richard Garrat, o Prof. 
Dr. Eduardo Castellano e a Prof. Dra. Ivone Mascarenhas aprovaram a instalação do 
primeiro detector de raios X dedicado exclusivamente a determinação de estruturas de 
proteína do país, equipamento esse que até recentemente continuava em operação. Este 
equipamento proporcionou a resolução da primeira estrutura de proteína por métodos de 

faseamento ab nitio do país, a glicosamina 6-fosfato desaminase. Outros projetos como a 
modelagem molecular do produto de expressão do nagC da via, também foram realizados 
pelo Prof.Dr. Richard Garrat, que mantinha correspondência (por carta!) com a Prof. 
Dr. Jacqueline Plumbridge do Institut de Biologie Physico Chimique, de Paris, a autora 
da grande maioria dos trabalhos referentes ao regulon controlador da via e seus genes 
constituintes. Mais recentemente, em 1998 foi iniciado o projeto de determinação estru-
tural da N-acetilglicosamina 6-fosfato desacetilase de E. coli, o qual esta tese de doutorado 

foi integralmente dedicada. 

O projeto de determinação da estrutura da desacetilase foi iniciado ainda no mestrado 
do mesmo autor sob a orientação do Prof. Dr. Glaucius Oliva, como uma colaboração 
com o Prof. Dr. Mário Calcagno e com Dr. Guillermo Mendoza-Hernandez, ambos da 
Faculdade de Medicina da Universidade Autônoma do México. No momento em que esse 
projeto foi concebido, não haviam informações estruturais disponíveis a respeito da de-
sacetilase ou proteínas homólogas, suspeitando-se inclusive de um eventual enovelamento 
desconhecido. Inicialmente, as amostras de desacetilase purificadas eram produzidas no 
México e então, enviadas para o Brasil para a realização dos ensaios do cristalização. Já 
no final do mestrado, no ano de 2000, foram obtidos cristais da desacetilase e um conjunto 
completo de dados de difração de raios X a resolução de 2,0 À. No doutoramento do autor 
foi dada a continuidade a este projeto sendo todavia, todo o processo de expressão e pu-
rificação realizado aqui, por problemas de reprodutibilidade dos cristais e por dificuldade 
no envio de material biológico do México para o Brasil. 

Experimentos de alinhamento da seqüência primária da desacetilase com outras pro- 
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teínas de estrutura conhecida não apresentaram homologia significativa. Sendo assim, 
foram utilizados métodos de determinação de fases ab nitio para a resolução da estrutura 

da desacetilase de E. coli. Esta afirmação permaneceu como sendo verídica até o dia 15 
de Outubro de 2002, quando o Joint Center For Structural Genomics dos EUA deposi-
tou o primeiro arquivo de coordenadas da N-acetilglicosamina 6-fosfato desacetilase de 
Thermotoga maritima. A despeito da resolução da estrutura, nenhum artigo havia sido 
publicado, reportando o seu enovelamento e o seu mecanismo de catálise. A partir de 
então, o método de substituição molecular também passou a ser empregado no projeto 
de determinação da estrutura da desacetilase de E. coli. Mais recentemente, no dia 13 de 

Outubro de 2003, foi publicada outra estrutura de desacetilase, a de Bacilus subtilis, sendo 
reportado o seu enovelamento e o seu mecanismo de catálise, entretanto, nesta ocasião, 

a estrutura da desacetilase de E. coli já havia sido resolvida por métodos de dispersão 

anômala de raio X. 

Esta tese trata da determinação da estrutura cristalográfica da N-acetilglico- samina 
6-fosfato desacetilase por métodos de difração de raios X por monocristais de proteína. 
O texto foi organizado da maneira tradicional, sendo dividido em quatro capítulos. Um 
capítulo de Introdução, um de Metodologia, outro de Resultados e Discussões e, final-
mente, um de Conclusões. 

Na Introdução, foi realizada uma revisão bibliográfica da importancia da desacetila-

se de E. coli e das desacetilases conhecidas de organismos superiores, sendo abordados 
sucintamente as metodologias utilizadas para a resolução da estrutura. 

No capítulo de Metodologia, foram descritas as metodologias utilizadas para a reali-
zação dos experimentos mais relevantes sem a adoção de uma ordem cronológica, uma vez 
que muitos dos experimentos foram realizados concomitatemente. Isto é, os experimentos 
não foram realizados em uma seqüência linear, mais sim, em várias frentes ao mesmo 
tempo, sempre visando a conclusão dos objetivos propostos. Por exemplo, a produção 
de cristais derivados de átomos pesados, a expressão de desacetilase com a substituição 
de metioninas por selênio metioninas e a substituição molecular foram experimentos re-
alizados simultaneamente. Desta maneira, conforme o andamento dos experimentos, os 
resultados mais promissores foram sendo priorizados em detrimento dos demais. 

O capítulo de Resultados e Discussões é o mais importante e onde encontra-se mais 
do que a metade de toda a tese. Assim como no capítulo de Metodologia, no capítulo 
de Resultados e Discussões, foram apresentados e discutidos os resultados mais relevantes 
com uma ênfase maior para os resultados que conduziram à determinação da estrutura. 
Nesse capítulo também não foi obedecida nenhuma ordem cronológica para a apresentação 
dos resultados, salvo quando mencionado. 

Finalmente, no quarto e último capítulo, o de Conclusões, foram realizadas as con-
clusões do projeto e as perspectivas de trabalhos futuros, uma vez que, embora o objetivo 
principal do projeto tenha sido alcançado com sucesso - a determinação da estrutura - o 
modelo refinado não foi completamente validado e a estrutura final da desacetilase não 
foi comparada àquelas disponibilizadas anteriormente. 

São Carlos, 22 de Outubro de 2004. 
Frederico Moraes Ferreira 



Sumário 

Lista de Figuras 	 p. xi 

Lista de Tabelas 	 p. xiv 

Abreviações 	 p. xvi 

Resumo 	 p. xviii 

Abstract 	 p. xix 

1 Introdução 	 p. 1 

1.1 Amidohidrolases  	p. 2 

1.1.1 Reutilização de Açúcares Aminados  	p. 4 

1.1.2 Catabolismo de Açúcares Aminados  	P. 5  

1.1.3 Desacetilases de Organismos Superiores  	P. 7  

1.1.4 	A Desacetilase de Escherichia coli  	P. 9  

1.2 O Problema das Fases 	  p. 10 

1.3 Substituição Molecular  	p. 11 

1.3.1 Função de Patterson  	p. 11 

1.3.2 O Método  	p. 13 

1.3.3 Função de Auto-Rotação  	p. 15 

1.3.4 Função de Rotação Rápida 	  p. 16 

1.3.5 Função de Translação  	p. 17 

1.4 Derivados de Cristais de Proteína  	p. 18 

vii 



Sumário viii 

1.4.1 	Difusão de Átomos 	  p. 19 

1.4.2 	X-Metionina 	  p. 20 

1.4.3 	A Solução do Problema das Fases 	  p. 21 

1.4.4 	Localização de Sítios 	  p. 28 

1.4.5 	Modificação de Densidade Eletrônica 	  p. 29 

1.4.6 	SAD - Aspectos Práticos 	  p. 30 

1.5 Refinamento 	  p.33 

1.5.1 	Validação Cruzada 	  p. 34 

1.5.2 	Estereoquímica e Validação do Modelo 	  p. 35 

2 Metodologia p. 37 

2.1 Expressão e Purificação da Desacetilase 	  p. 37 

2.1.1 	Expressão 	  p.37 

2.1.2 	Sonicação das Células 	  p. 39 

2.1.3 	Cromatografia 	  p. 39 

2.1.3.1 	Troca Iônica 	  p. 40 

2.1.3.2 	Interação Hidrofóbica 	  p. 41 

2.2 Sub-clonagem 	  p. 42 

2.2.1 	Extração Plasmideal 	  p.42 

2.2.2 	Seqüenciamento 	  p.43 

2.2.3 	Transformação 	  p.44 

2.2.4 	Selênio Metionina 	  p. 44 

2.3 Cristalização 	  p. 46 

2.4 Substituição Molecular 	  p. 47 

2.5 Dispersão Anômala 	  p. 50 

2.5.1 	"Screening" de Derivados 	  p. 50 

2.5.2 	Coleta de Dados 	  p. 52 



Sumário ix 

	

2.5.3 	Processamento dos Dados 	  

	

2.5.4 	Localização de Sítios de Átomos Pesados 	  

	

2.5.5 	Estimativa Inicial de Fases 	  

	

2.5.6 	Refinamento do Modelo 	  

p. 53 

p. 53 

p. 54 

p. 54 

2.6 Análise do Modelo 	  p. 55 

3 Resultados e Discussão p. 56 

3.1 Preparação da Amostra 	  p. 56 

3.1.1 	Expressão 	  p.56 

3.1.2 	Transformação da DH5 a e da BL 21 	  p. 61 

3.2 Desacetilase Se-Met 	  p. 63 

3.2.1 	Seqüenciamento 	  p. 63 

3.2.2 	Sub-clonagem 	  p. 64 

3.3 Purificação 	  p.65 

3.4 Cristalização 	  p. 70 

3.4.1 	Cristais Tetragonais 	  p. 72 

3.5 Substituição Molecular 	  p. 75 

3.5.1 	Alinhamento de Seqüências 	  p. 75 

3.5.2 	Posicionamento do Modelo 	  p. 75 

3.6 Dispersão Anômala 	  p. 88 

3.6.1 	Análise dos derivados 	  p. 88 

3.6.1.1 	Derivado Au/ESRF 	  p. 92 

3.6.1.2 	Derivado Pt/NSLS 	  p. 95 

3.6.1.3 	Derivado Br/NSLS 	  p. 98 

3.6.1.4 	Derivado I/NSLS 	  p. 101 

3.6.1.5 	Derivado Cs/NSLS 	  p. 103 

3.6.1.6 	Derivado I/APS 	  p. 106 

1FSC-USP "' E "‘" °  DE ""5L1'.)rEC4 INI-ORMACÃO 



Sumário 	 x 

3.6.1.7 Derivado Cs/APS 	  p. 109 

3.6.1.8 Derivado I/IFSC 	  p. 111 

3.7 Localização dos Sítios e Estimativa de fases 	  p. 114 

3.8 Construção do Modelo 	  p. 121 

3.9 Qual conjunto utilizar no refinamento? 	  p. 123 

3.10 Refinamento 	  p.129 

3.10.1 Estereoquímica do Modelo Cristalográfico 	  p. 132 

3.11 Descrição do Enovelamento 	  p. 138 

3.12 A Estrutura Cristalográfica 	  p. 142 

3.13 Análise da Estrutura Cristalográfica 	  p. 146 

4 Conclusões e Perspectivas 	 p. 151 

4.1 Conclusões 	  p.151 

4.2 Perspectivas 	  p. 156 

Anexo 	 p. 1 

Anexo  	p. 2 

Referências Bibliográficas 	 p. 4 



Lista de Figuras 

1 Via de catabolismo de açúcares aminados. 	  p. 6 

2 Diagrama de Argand: SIR 	  p. 24 

3 Diagrama de Argand: MIR. 	  p. 24 

4 Diagrama de Argand: SAD. 	  p. 25 

5 Modificação de densidade eletrônica: "solvent flattening" 	  p. 25 

6 Estrutura cristalográfica da desacetilase de Thet 	rnotoga maritima. p. 49 

7 Teste de expressão da desacetilase. 	  p. 58 

8 Teste de expressão da desacetilase. 	  p. 58 

9 Experimento de seleção de colônias 	  p. 60 

10 Transformação da BL21 com o pUC 18 nagA   	 p. 62 

11 Seqüenciamento do inserto extraído do plasmídeo pUC 18 	  p. 63 

12 Amplificação do gene nagA do vetor pUC 18. 	  p. 65 

13 Cromatografia de troca iônica 	  p. 66 

14 Gel da cromatografia de troca iônica 	  p. 66 

15 Reprodutibilidade da cromatografia de troca iônica 	  p. 68 

16 Cromatografia de interação hidrofóbica. 	  p. 69 

17 Gel da cromatografia de interação hidrofóbica 	  p. 69 

18 Hábitos cristalinos indesejados. 	  p. 71 

19 Nova forma cristalina. 	  p. 72 

20 Cristais de desacetilase. 	  p. 73 

21 Padrão de difração de raios X da última forma cristalina obtida 	 p. 74 

22 Alinhamento das seqüências de desacetilase de E. coli e T. maritima p. 76 

xi 



Lista de Figuras xiii 

48 Impedimento estérico entre monômeros A. 	  p. 147 

49 Posição do loop132-149 em relação ao domínio-a 	  p. 147 

50 Densidade eletrônica de alguns resíduos do sítio ativo 	  p. 149 

51 Alguns resíduos do sítio catalítico. 	  p. 149 



Lista de Tabelas 

1 Rotações para orientação do modelo na cela unitária do cristal 	 p. 78 

2 Translações para o posicionamento do modelo na cela do cristal 	. . . 	. 	p. 79 

3 Soluções do refinamento das combinações da tabela 2 	  p. 80 

4 Comparação das melhores soluções de substituição molecular 	 p. 80 

5 Tabela resumo dos conjuntos de dados dos derivados. 	  p. 91 

6 Resultados do processamento do conjunto Au/ESRF . 	  p. 93 

7 Verificação de sinal anômalo no conjunto Au/ESRF. 	  p. 93 

8 Resultados do processamento do conjunto Pt/NSLS. 	  p. 97 

9 Verificação de sinal anômalo no conjunto Pt/NSLS . 	  p. 97 

10 Resultados do processamento do conjunto Br/NSLS. 	  p. 100 

11 Verificação de sinal anômalo no conjunto Br/NSLS 	  p 100 

12 Resultados do processamento do conjunto I/NSLS. 	  p. 102 

13 Verificação de sinal anômalo no conjunto I/NSLS 	  p. 102 

14 Resultados do processamento do conjunto Cs/NSLS. 	  p. 105 

15 Verificação de sinal anômalo no conjunto Cs/NSLS 	  p. 105 

16 Resultados do processamento do conjunto I/APS. 	  p. 108 

17 Verificação de sinal anômalo no conjunto I/APS. 	  p. 108 

18 Resultados do processamento do conjunto Cs/APS. 	  p. 110 

19 Verificação de sinal anômalo no conjunto Cs/APS. 	  p. 110 

20 Resultados do processamento do conjunto I/IFSC 	  p. 113 

21 Verificação de sinal anômalo no xonjunto I/IFSC. 	  p. 113 

22 Confirmação de sítios de iodo no conjunto de dados I/IFSC 	 p. 116 

xiv 



Lista de Tabelas 	 XV 

23 Estatísticas do modelo cristalográfico refinado 	  p. 137 



A breviações 

APS, Advanced Photon Source 

anhMurNAc, ácido anidroNacetilmuramínico 

Au/ESRF, cristal derivado de ouro coletado no ESRF 

Br/NSLS, cristal derivado de bromo coletado no National Synchrotron Light Source 

CaNAG1, gene de Candida albicans equivalente ao gene nagB de Escherichia coli 

CaNAG2/DAC1, gene de Candida albicans equivalente ao nagA de Escherichia coli 

CaNAG5,gene de Candida albicans equivalente ao gene nagK de Escherichia coli 

Cs/APS, cristal derivado de césio coletado no Advanced Photon Source 

Cs/NSLS, cristal derivado de césio coletado no National Synchrotron Light Source 

CCD, charged couple device 

CE9, família das Carboidrato esterases 9 

D0600 , densidade óptica medida em comprimento de onda de 600 nm 

Ec , fatores de estrutura normalizados calculados 

1E0 , fatores de estrutura normalizados observados 

ESRF, European Sinchrotron Research Facility 

Fcalc, fatores de estrutura calculados 

FH, fatores de estrutura do cristal de átomos pesados 

Fp, fatores de estrutura do cristal de proteína 

FPH, fatores de estrutura do cristal de proteína derivado com os átomos pesados 

FruP, frutose-fosfato 

G1cN, glicosamina 

GlcNAc, N-acetilglicosamina 

xvi 



Lista de Figuras 	 xii 

23 Posição final do modelo na cela do cristal de desacetilase de E. coli. . 	p. 82 

24 Sobreposição dos modelos MC e M-SAD 	  p. 85 

25 Sobreposição dos modelos MB e M-SAD 	  p. 85 

26 Deslocamento entre as posições do modelo MB e do modelo M-SAD. . 	 p. 87 

27 Gráfico da relação sinal/ruído dos conjuntos de dados. 	  p. 115 

28 Gráfico da razão entre as diferenças anômalas e fatores de estrutura dos 

conjuntos de dados 	  p. 115 

29 Histograma de distribuição de soluções do conjunto de dados I/IFSC. 	 p. 119 

30 Histograma de distribuição de soluções do conjunto de dados I/NSLS 	 p. 119 

31 Evolução das fases das etapas de "faseamento" 	  p. 122 

32 Comparação entre mapas de densidade eletrônica 	 p  122 

33 Secção Okl do espaço recíproco do conjunto de dados I/APS 	 p. 125 

34 Número de reflexões nas dirações dos eixos recíprocos do conjunto I/APS.p. 126 

35 Valor médio da razão os fatores de estrutura e respectivos desvios padrão 

do conjunto I/APS 	  p. 126 

36 Seção reta ab do empacotamento cristalino da desacetilase 	 p. 127 

37 Número de átomos e de átomos de proteína na unidade assimétrica 	p. 130 

38 Evolução dos índices residuais R e R livre. 	  p. 130 

39 Diagrama de Ramachandran do modelo cristalográfico refinado. 	p. 133 

40 Diagrama de Ramachandran para resíduos de ácido aspártico. 	 p. 134 

41 Diagrama de Ramachandran para resíduos de tirosina. 	  p. 134 

42 Diagrama de Ramachandran para resíduos de glutamina 	 p  136 

43 Diagrama de Ramachandran para resíduos de treonina 	 p  136 

44 Topologia do monômero de desacetilase de E. coli 	  p. 139 

45 Elementos de estrutura secundária do monômero da desacetilase 	p. 141 

46 Superfície do potencial eletrostático do dímero da desacetilase 	 p. 144 

47 Representação do tetrâmero da desacetilase de E. coli. 	  p. 145 



Abreviações 	 xvii 

G1cNAc6P , N-acetilglicosamina 6-fosfato 

I/APS, cristal derivado de iodo coletado no Advanced Photon Source 

I/NSLS, cristal derivado de iodo coletado no National Synchrotron Light Source 

I/IFSC, cristal derivado de iodo coletado no Instituto de Física de São Carlos 

MAD, Multiwavelenght Anomalous Dispersion 

MB, modelo de substituição molecular obtido com o programa MODELLER com o 

domínio barril da estrutura cristalográfica da desacetilase de T. maritima 

MC, modelo de substituição molecular obtido a partir da estrutura cristalográfica 

completa da desacetilase de T. maritima 

MIR, Multiple Isomorfous Replacement 

MIRAS, Multiple Isomorfous Replacement with Anomalous Scattering 

M-SAD, modelo da desacetilase resolvido por SAD 

nagA, gene codificador da GlcNAc desacetilase deE. coli 

nagB, gene codificador da G1cNAc desaminase de E. coli 

nagK, gene codificador da G1cNAc quinase de E. coli 

NSLS, National Sinchrotron Light Source 

pI, potencial isoelétrico 

pH, potencial hidrogeniônico 

pUC 18, vetor de clonagem 

Pt/NSLS, cristal derivado de platina coletado no National Synchrotron Light Source 

SAD, Single Anomalous Dispersion 

SIR, Single Isomorfous Replacement 

TLS, translations and liberations tensor 



Resumo 

O objetivo do presente trabalho é a elucidação da estrutura cristalográfica da proteína 
N-acetilglicosamina 6-fosfato desacetilase (desacetilase) da bactéria Escherichia coli. A 
desacetilase é um tetrâmero de subunidades idênticas de 382 aminoácidos e massa mo-
lecular de 41 kDa. Esta é uma enzima da via de catabolismo de açúcares aminados e 
cataliza a conversão do N-acetilglicosamina 6-fosfato em glicosamina 6-fosfato. Nesta 
via a bactéria dedica cinco genes organizados em um regulon, o nagE-nagBACD, com 
propósitos de obtenção de energia e de reciclagem de componentes de parede celular. A 
reciclagem de componentes de parede celular é a via de maior atividade metabólica de 

E. coli, na qual aproximadamente 40 % dos peptidoglicanos de parede celular são que-
brados a cada geração, sendo o N-acetilglicosamina (G1cNAc) reutilizado para a síntese 

de novo de peptidoglicanos e lipopolissacarídeos de membrana externa. O G1cNAc exer-
ce funções multi-regulatórias na via de catabolismo de aminoaçúcares e a desacetilase é 
o maior fator controlador da sua concentração intracelular. Foi demonstrado que a de-
sacetilase é a enzima mais importante da via e que sem ela a E. coli não é capaz de 

reciclar o GlcNAc. A desacetilase é encontrada em outros organismos desempenhando 
funções igualmente importantes, estando relacionada à captura e o armazenamento de 
carboidratos em hepatócitos e células sinusiais de fígado de camundongo, à morfogênese 
e à diminuição da patogenicidade e da adesão da Candida albicans a tecidos endoteliais, 
chegando também a ser estudada para desenvolvimento de inibidores contra o parasita da 

malária o Plasmodium falciparum. Neste trabalho foram descritos os procedimentos desde 
a subclonagem do gene codificador da desacetilase de E. coli até a interpretação da sua 
estrutura quaternária, incluindo a expressão, a purificação, a cristalização, a produção de 
cristas derivados de átomos pesados, a estimativa de fases e a construção e refinamento 
do modelo cristalográfico. A estrutura foi resolvida por espalhamento anômalo de iodo 
de baixa resolução (2,9 A), em comprimento de onda único, sendo refinada a resolução 
de 2,0 À. Na unidade assimétrica encontram-se dois monômeros relacionados por um eixo 
de ordem 2 não cristalográfico aproximadamente a 15 ° da direção do eixo cristalográfico 

c. A simetria do cristal aplicada à unidade assimétrica leva a formação de um tetrâmero 
cuja área da superfície de tetramerização é de 5.343 À', correspondente a 18,4% da área 
do dímero. A área de superfície de acessibilidade da interface dimerização é de 1.053 A 2 , 

correspondente a 6,8 % da área do monômero. O monômero da desacetilase é constituído 
por dois domínios: o /3, um pequeno sanduíche /3; e o a, um pseudo barril (/3/a)s co-
mum aos membros da super família da Amidohidrolases. O domínio-/3 é constituído por 
duas folhas /3 mistas e uma hélice a. O domínio-a é constituído por 11 hélices a e por 
três folhas /3, uma paralela e as outras duas anti paralelas. No domínio-a, oito das onze 
hélices a formam ligações cruzadas com as oito fitas da folha O paralela para formar o 
"barril" onde encontra-se o sítio ativo. No sítio ativo foi observada a presença de um íon 
fosfato. Os resíduos do sítio ativo que participam da ligação ao fosfato são G1n59, G1u131, 
His195, His216 e Asp273, dos quais pelo menos uma histidina e um ácido aspártico têm 
se conservado em membros da super família das Amidohidrolases. 
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A bstract 

The goal of the present work is to elucidate the crystallographic structure of the 
protein N-acetylglucosamine 6-phosphate deacetylase (deacetylase) from Escherichia coli. 
The deacetylase is a tetramer of identical subunits with 382 aminoacids and molecular 
weight of 41 kDa. It is an enzyme of the amino sugar catabolism pathway and it catalyzes 
the conversion of the N-acetylglucosamine 6-phosphate in to glucosamine 6-phosphate. In 
this pathway the bacteria dedicates five genes organized in the nagE-nagBACD regulon for 
purposes of cell wall component recycling and energy production. The cell wall component 

recycling is the major E. coli metabolic pathway in which aproximately 40 % of the 
cellular wall peptidoglicans is broken in each generation. Its degradation product, the 
amino sugar N-acetylglucosamine (G1cNAC) is reused for the peptidoglican and for the 

lipopolysacharide de novo synthesis. The G1cNAC plays several regulatory roles in the 
amino sugar catabolism pathway and deacetylase is its major intra cellular concentration 
controlling factor. It was demonstrated that without the deacetylase, E. coli is uncapable 

of recycling the G1cNAc. The deacetylase plays important roles in the other organisms 
in which it has been found. It is related to the carbohydrate up-take and storage in 
hepatocytes and sinusoidal cells from rat liver and to the Candida albicans morphogenesis, 

pathogenicity and adherence to the endothelial tissues. Deacetylase has also been studied 
in the development of inhibitors against the malaria parasite Plasmodium falciparum. 
This work describes all the approaches from the nagA subcloning to the crystallographic 
structure analysis, including deacetylase expression, purification, crystallization, heavy 
atoms derivatives production, phasing, model building and model refinement. The E. coli 
deacetylase structure was solved by Single Anomalous Dispersion using low resolution 
(2,9 À) iodine anomalous scattering. The structure was refined to 2,0 À resolution. 
The contends of the asymmetric unit is a dimer related by a non-crystallographic 2-fold 
symmetry axis about 15 ° from the crystallographic axis c. The crystallographic symmetry 

applied to the asymmetric unit produces a tetramer, whose the surface accessibility of the 
buried area is 5.343 À, corresponding to 18.4 % of the dimer total area. The dimer surface 

accessibility of the buried area is 1.053 À 2 , corresponding to 6.8 % of the monomer total 
area. The deacetylase monomer folds into two domains, a pseudo (13/a)8 barrel enclosing 
the catalytic site of the enzyme and a small 0 sandwich made up from secondary structure 
elements contributed by the N and C termini. The ,(3 domain is composed of two mixt f3 
sheets and one a helice. The a domain is composed of 11 a helices and 3 O sheets, one of 
them parallel and the other two anti parallel. In the a domain, 8 a helices are cross linked 
to 8 0 strands to form the pseudo barrel which encloses the active site. A phosphate ion 
was found into the catalytic site. The catalytic residues that bind the phosphate ion are 
G1n59, Glu131, His195, His216 and Asp273, from which at least one histidine and one 
aspartic acid are conserved amongst the Amidrohydrolases super family members. 
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Introdução 

Todo projeto de determinação estrutural de macromoléculas biológicas por difração 

de raios X compreende: (i) a escolha da molécula alvo; (ii) o seu isolamento; (iii) a cristali-

zação da amostra da molécula isolada; (iv) a coleta e processamento dos dados de difração 

de raios X do cristal; (v) a estimativa de fases dos fatores de estrutura observados; (vi) 

a construção, o refinamento e a validação do modelo; e (vii) a interpretação da estrutura 

cristalográfica. Estas são freqüentemente as atribuições do cristalógrafo contemporâneo. 

A escolha da molécula alvo depende do sistema biológico que se pretende estudar. O 

isolamento da molécula é preferivelmente realizado através de técnicas de DNA recombi-

nante envolvendo a clonagem do respectivo gene codificador, a expressão da molécula de 

interesse e a sua purificação com elevado grau de pureza. 

A cristalização da amostra é geralmente realizada por métodos de difusão de vapor 
[1]

, 

nos quais as moléculas purificadas são induzidas a um elevado estado de energia em um 

sistema fechado, sendo forçadas a maximizar seus contatos, se organizando em uma rede 

de maneira a aumentar a entropia do sistema. 

A coleta de dados por difração de raios X por monocristal da macromolécula pode ser 

realizado em fontes convencionais de raios X ou em fontes de luz síncrotron. A escolha da 

fonte depende das características da amostra e dos propósitos a que os dados se destinam. 

A coleta de dados normamente envolve também o congelamento dos cristais em soluções 

crioprotetoras 
[21

. 

1 

A estimativa das fases dos fatores de estrutura é realizada através de métodos de 
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substituição molecular [3 ' 41 , substituição isomórfica e/ou dispersão anômala [5 71 . 

Após a estimativa de fases, o modelo é construído através de técnicas de refinamento 

... 	[8-13] 
e validação 	. Finalmente, com o conjunto de coordenadas das posições atômicas do 

modelo refinado, a estrutura pode ser interpretada de acordo com a disposição dos seus 

elementos de estrutura secundária no espaço, assim como do seu eventual sítio catalítico. 

O projeto de determinação da estrutura cristalográfica da enzima N-acetilglicosamina 

6-fosfato desacetilase de Escherichia coli se enquadra justamente no contexto apresentado 

e, portanto, as próximas seções deste capítulo serão dedicadas exclusivamente para a 

introdução dos assuntos mais importantes e necessários à compreensão dos procedimentos 

e metodologias adotados para a conclusão do projeto. 

1.1 Amidohidrolases 

Os carboidratos apresentam uma grande variação estereoquímica, podendo ser arran-

jados estruturalmente em uma infinidade de maneiras [14] . Os organismos vivos aproveitam-

se dessa diversidade utilizando oligossacarídeos e polissacarídeos para múltiplas funções 

biológicas, desde armazenamento de energia e funções estruturais até funções altamente 

específicas de sinalização [151 . Sobre estes aspectos, a hidrólise seletiva de ligações gli-

cosídicas é fundamental para a obtenção de energia, crescimento celular e sinalização. 

Uma consequência direta da diversidade de carboidratos é a grande variedade de 

enzimas que hidrolisam ligações glicosídicas 
[15]. 

 Tais enzimas estão organizadas na su-

perfamília das Amidohidrolases e não ocasionalmente, compartilham similaridades estru-

turais. 

A superfamília das Amidohidrolases 
[16] 

 foi estabelecida através do alinhamento e so-

breposição breposição estrutural da urease 
[17], 

 da fosfotriesterase 	e da adenosina desaminase 
[19]

. 

Um grande número de enzimas remotamente relacionadas foi unificado devido à conser- 

vação de subestruturas e princípios catalíticos, de enovelamentos tridimensionais e de 
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detalhes da arquitetura do sítio ativo. Inicialmente, nesta superfamília foram reunidas 

dihidroorotases, alantoinases, hidantoinases, permeases (AMP-), adenina e citosina desa-

minases, imidazolenopropionase, arildialquilfosfatase, clorohidrolases, formilmetanofuran 

deshidrogenases, e proteínas envolvidas no desenvolvimento neuronal animal 
[16]. 

 Desde 

então, naturalmente, com a resolução de novas estruturas e o avanço dos programas de 

predição de estruturas, outras famílias de proteínas foram sendo incluídas na superfamília 

das Amidohidrolases. 

O vínculo evolucionário comum às amidohidrolases é um barril elipsoidal (/3/a) 8  que 

encerra um sítio de ligação a um íon metálico coordenado por uma histidina e por um ácido 

aspártico. Nesta superfamília, o mecanismo de catálise metal assistido tem se conservado 

invariante, a despeito da diversidade funcional de seus membros 
[16] 

 Na reação catalítica 

ocorre o ataque nucleofílico do substrato através da desprotonação de uma molécula de 

água. Para tanto, os membros desta superfamília empregam uma grande variedade de 

metais bivalentes. 

Recentemente, as carboidrato esterases, família à qual a N-acetilglicosamina 6-fosfato 

desacetilase pertence, foram incluídas na superfamília das Amidohidrolases através da 

resolução da estrutura da desacetilase de Bacillus subtilis [20] . Até o momento as car-

boidrato esterases estão divididas em 14 sub famílias, sendo a desacetilase um membro 

da subfamília 9 (carboidrato esterase 9 - CE9) 
[21] 

 As carboidrato esterases catalizam 

reações de desoxi e des-N-acetilação de sacarídeos substituídos. 

Estruturalmente as CE9 têm dois domínios em comum, um barril (/3/a) 8 , carac-

terístico da superfamília, e um pequeno sanduíche f3 [20] ; e são freqüentemente encontradas 

em mecanismos de catabolismo e reciclagem de glicosídios. 
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1.1.1 Reutilização de Açúcares Aminados 

A N-acetilglicosamina 6-fosfato desacetilase (EC 3.5.1.25) desempenha um papel fun-

damental na via de reutilização de componentes de parede celular da bactéria E. coli. 

A reciclagem e o "turnover" de componentes de parede celular é a via de maior ativi-

dade metabólica na bactéria Escherichia coli [22] . Aproximadamente 40 % dos peptidogli-

canos (mureína) de parede celular são quebrados a cada geraç ão . Através do estudo de 

mutantes incapazes de reciclar amino açúcares, foi demonstrado que a E. coli reutiliza o 

N-acetilglicosamina (G1cNAc) presente no produto de degradação da parede celular para 

a síntese de novo de peptidoglicanos e lipopolissacarídeos de membrana externa. 

A reciclagem de peptidoglicanos começa na atividade de crescimento bacteriano com a 

quebra da vesícula de mureína através de transglicosilases e transpeptidases, levando a for-

mação de anidromuropeptídeos 1 . Estes são importados para o citoplasma por permeases 

AmpG e clivados por L,D-carboxipeptidases, por anidromuramil- L-alanina amidases e por 

P-N-acetilglicosaminidases para a liberação de G1cNAc, de anhMurNAc e de mureína tri-

peptídeo (L-alanil--y-D-glutamil-meso-diaminopimelato) 
[22].  A mureína tripeptídeo é ime-

diatamente ligada ao ácido UDP-N-acetilmurâmico pela muramina peptidoligase (Mpl) 

e retorna à via de biossíntese de mureína; e o ácido N-acetilanidromuramínico (anhMur-

NAc) é convertido em GlcNAc por uma série de reações desconhecidas [221 . O G1cNAc é 

fosforilado pela G1cNAc quinase (nagK) para formar o N-acetilglicosamina 6-fosfato (G1c-

NAc6P). Alternativamente, o G1cNAc pode ser exportado e reimportado via NagE, um 

gene que codifica para a enzima II G1cNAc-específica do sistema de fosfo-enol-piruvato 

fosfotransferase, cujo produto é o G1eNAc6P 
[241.  Depois da fosforilação o G1eNAc6P é 

desacetilado pela G1eNAc6P desacetilase para formar o glicosamina-6-fosfato (G1cN6P). 

Neste ponto, o G1cN6P é o intermediário normal na via de síntese de UDP-GlcNAc 
[25]

. 

Uma vez que a E. coli não pode converter o G1eNAc6P em G1cNAc1P [261 , ela utiliza-se 

da fosfoglicosamina mutase A [261  para converter o G1cN6P em G1eN1P. Este por sua vez 

1  N. do autor. O principal deles é o N-acetilglicosaminil-/3-1,4-anidro-N-acetilmuramil- L-alanil--y-D-
glutamil-meso-diaminopimelato-D-alanina 
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é acetilado pela fosfoglicosamina mutase U, que na presença de UTP cataliza a formação 

do UDP-G1cNAc. Finalmente, este último é então utilizado na síntese de UDP-MurNAc, 

mureína e lipopolissacarídeos, completando o ciclo. 

A partir do estudo da via de reciclagem de peptidoglicanos, ficou demonstrado que o 

nagA, o gene codificador da G1cNAc6P desacetilase, é o gene mais importante da via [22] 

e sem esta enzima a E. coli não pode reutilizar o G1cNAc pela sua incapacidade de 

26-28] 
isomerizar o G1cNAc6P 

[22, 	
. 

Na Escherichia coli e, presumivelmente, em outras bactérias gram-negativas, no 

mínimo cinco genes, dentre eles o nagA, que codifica para a desacetilase, estão envol-

vidos na reciclagem e no "turnover" de componentes de parede celular. Não existe ainda 

uma explicação óbvia que justifique este aparente desnecessário processo de reciclagem, 

entretanto, o fato de que bactéria dedica cinco ou mais genes exclusivamente para a reu-

tilização de açúcares aminados, indica que esta via possui propósitos de sobrevivência e 

, 	[22] 
de preservação da espécie . 

1.1.2 Catabolismo de Açúcares Aminados 

Na via de catabolismo de açúcares aminados de E. coli a desacetilase também realiza 

um papel importante quando tais açúcares estão disponíveis no meio ambiente. Açúcares 

aminados como o G1cN6P e o G1eNAc6P podem ser utilizados como uma fonte de carbono 

e nitrogênio na obtenção de energia graças a ação da desacetilase 
[29]. 

 Para este propósito 

a E. coli possui uma série de enzimas cujos genes codificadores estão dispostos em dois 

"operons" divergentes, o nagE e o nagBACD, localizados a 15 minutos no cromossomo 

bacteriano 
[30]

. 

Os "operons" nagE e nagBACD constituem um "regulou" , o qual torna-se ativado 

levando a expressão de seus genes, quando células são crescidas em presença de amino 

açúcares. Recapitulando, o nagA é gene codificador da G1eNAc6P desacetilase. O nagB, 

nagC e o nagE são respectivamente os genes codificadores da G1cN6P desaminase (EC 
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Figura 1: Via de catabolismo de açúcares amindos. O G1cN6P e G1cNAc6P são converti-
dos em FruP. Primeiro ocorre a desacetilação do G1eNAc6P para a formação de acetato 
e de G1cN6P, que por sua vez é desaminado e isomerizado, levando a formação de FruP 
e de amônia. 

5.3.1.10), de um repressor do "regulon" nag e de uma enzima II G1cNAc-específica do 

sistema de fosfo-enol-piruvato fosfotransferase 1241 . O nagD possui função ainda desconhe-

cida. 

Nesta via, os açúcares aminados G1cN6P e G1cNAc6P são convertidos em D-frutose 

6-fosfato (FruP), que pode entrar diretamente na via glicolítica. Para isso, primeiro ocorre 

a desacetilação do G1cNAc6P para a formação do G1cN6P e de acetato; depois ocorre a 
[31-33] 

desaminação e isomerização do G1cN6P, levando a formação de FruP e de amônia 

- vide Figura 1. 

Na via de catabolismo de açúcares aminados o G1cNAc6P é um metabólito chave de 

regulação. Foi demonstrado que ele é o indutor intracelular do "regulon" nagE - nag-

BACD através do deslocamento específico do repressor nag de seus sítios de ligação a 

DNA 
[24, 34]

. Este mesmo açúcar é também ativador alostérico da G1cN6P desamina- 
[32, 35, 36] 

se 	e coindutor do repressor codificado pelo nagC. Uma vez que o G1eN6P é 

substrato da desacetilase, cuja atividade é o maior fator de controle da sua concentração 

intracelular, verifica-se aqui, a importância que este metabólito "chave" desempenha na 

regulação do catabolismo de amino açúcares. 

Como pode ser observado, em E. coli, a desacetilase desempenha funções importantes 
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no catabolismo de açúcares aminados para a obtenção de energia, da mesma maneira 

que na reciclagem e incorporação desses açúcares na parede celular. Estes não são os 

únicos atributos da desacetilase, que atua em outros contextos desempenhando funções 

igualmente importantes em outros organismos. 

1.1.3 Desacetilases de Organismos Superiores 

A desacetilase não é uma proteína exclusiva de E. coli, tendo sido encontrada em 

diversos organismos desempenhando as mesmas funções, porém em contextos diferentes. 

Em células de fígado de camundongo, por exemplo, a desacetilase metaboliza monos-

sacarídeos provenientes da degradação de polissacarídeos de tecidos conjuntivos nos lisos-

somas. Nestes, os monossacarídeos terminais não reduzidos dos polissacarídeos, sofrem a 

ação da hialuronidase, da /3-D-glucoronidase e da N-acetil-O-D-hexosaminidase ( Rodén, 

L. 1980 apud ref. 25) 2  e os monossacarídeos resultantes, o ácido glucorônico e o G1cNAc, 

difundem-se para o citosol. O primeiro é metabolizado pela via de oxidação do ácido glu-

corônico, o G1cNAc é fosforilado no carbono 6 e depois metabolizado de maneira habitual 

como em E. coli. Alternativamente, o G1cNAc pode ser convertido em UDP-G1cNAc pela 

ação de mutases e pirofosforilases para a síntese de novos glicoconjugados [251 . É sabido 

que os hepatócitos e células endoteliais sinusiais de fígado de camundongos são ativos na 

captura de glicoproteínas e glicoaminoglicanos circulantes 
[37]. 

 Foi demonstrado que es-

te atributo esta relacionado ao nível de atividade da desacetilase em células endoteliais e 

células Kupffer. Uma menor atividade da desacetilase em hepatócitos sugeriu que a maior 

parte do G1cNAc gerado pelo catabolismo de glicoconjugados é reutilizado na síntese de 

novas moléculas de carboidratos complexos 
[37]. 

 Sendo assim, verifica-se neste contexto 

que a desacetilase está relacionada a captura e armazenamento de carboidratos, função 

diferente daquelas conhecidas em E. coli. 

A G1cNAc6P desacetilase também é encontrada na bactéria Vibrio cholerae, entretan- 

2  The Biochemistry of glycoproteins and proteoglycans. p. 267-371, Ed. Lennarz, W.J., Plenum, New 

York. 
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to neste caso ela é diferente daquela encontrada em E. coli. A desacetilase de V. cholerae é 

também composta de quatro subunidades idênticas, porém de 45 kDa, podendo hidrolisar 

o GlcNAc e o G1cNAc6-sulfato [38] , o que a desacetilase de E. coli não pode fazer 
[39]

. 

Além de Vibrio cholerae, a presença da desacetilase e seu metabólito foi reportada 

em outras bactérias patogênicas como a Klebsiella pneumoniae. Em adição a sua função 

normal de fonte de carbono e nitrogênio, e formação de componentes de membrana ce-

lular, o G1cNAc pode induzir morfogênese em fungos como o Candida albicans 
[40]. 

 De 

fato, foi demonstrado em C. albicans que a expressão do conjunto de genes CaNAG1, 

CaNAG2/DAC1 e CaNAG5, os equivalentes do nagB (desaminase), do nagA (desaceti-

lase) e do nagK (quinase) de E. coli, é significantemente aumentada pela presença de 

G1cNAc e que a deleção de tais genes leva à atenuação da virulência da C. albicans, afe-

tando sua sensibilidade a drogas 
[41]. 

 Verifica-se que aqui, a atividade da desacetilase está 

relacionada à adesão da C. albicans a tecidos endoteliais. 

Um componente importante em muitos projetos de pesquisa é a investigação do meta-

bolismo de parasitas para o desenvolvimento de inibidores específicos de enzimas essenciais 

ao crescimento e desenvolvimento dos mesmos. Neste sentido, foi estabelecido que alguns 

padrões metabólicos do parasita causador da malária, o Plasmodium falciparum, diferem 

significativamente daqueles dos seres humanos. Em particular, algumas diferenças foram 

observadas na comparação da via de catabolismo de amino açúcares do P. falciparum e 

de eritrócitos humanos normais [42] • Foi constatada que a desaminase dos dois organismos 

é diferente e possui atividades substancialmente maior em eritrócitos 
[43, 44]

. A desace-

tilase foi encontrada em eritrócitos, todavia ela apresentou completa perda de atividade 

quando isolada a partir do P. falciparum, sustentando a hipótese de que as duas proteínas 

também são distintas 
[42]. 

 Observa-se que neste contexto a desacetilase foi estudada com 

o intento de se estabelecer diferenças que possivelmente poderiam vir a ser exploradas no 

desenvolvimento de inibidores contra a malária. 

Com pôde ser observado, é grande o número de funções que a desacetilase desem- 
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penha em diferentes organismos. O contexto em que ela atua é muito variado e sua 

atividade está relacionada à captura e armazenamento de carboidratos, adesão a tecidos 

endoteliais, atenuação de patogenicidade, chegando a ser estudada para desenvolvimento 

de inibidores. Em particular, na bactéria Escherichia coli, e possivelmente em outras 

bactéria gram-negativas, a GlcNAc desacetilase está relacionada à regulação do "regulon" 

nagE-nagBACD, reciclagem e "turnover" de componentes de parede celular, podendo, 

eventualmente, ser ativada para obtenção de energia. 

1.1.4 A Desacetilase de Escherichia coli 

As características físico químicas de G1cNAc6P desacetilase de E. coli já foram rela-

tivamente bem estudadas. 

A desacetilase é codificada pelo gene nagA que compreende 1146 pares de bases, 

equivalente a uma cadeia polipeptídica de 382 aminoácidos e massa molecular de aproxi-

madamente 41 kDa. A desacetilase organiza-se na forma de um tetrâmero de subunidades 

idênticas. O coeficiente de sedimentação do oligômero é 6,5 s 20,„ e o seu pI é 4,9. 

Na proteína nativa, dois grupos tiol por cadeia são titulados com 5-5'-ditio -bis (2- 

nitrobenzoato) (NbS 2 ). Um deles reage rapidamente e o outro mais lentamente. A reação 

com o sulfidril mais reativo inibe completamente a atividade da enzima. Três grupos 

tiol, do total de oito por subunidade, são modificados por metil iodato sem significante 

alteração dos seus parâmetros cinéticos. A enzima metilada torna-se insensível a inibição 

por NbS2 
[31]

. 

A desacetilase foi cineticamente caracterizada. A sua cinética de reação foi estudada 

nas duas direções e foi constatado um desfavorecimento da reação na direção reversa, de 

maneira que esta última foi considerada insignificante. 

A desacetilase foi purificada e através de superexpressão de cepas de E. coli K12, 

precipitação fracionada com sulfato de amônia e duas cromatografias, uma de interação 

hidrofóbica e outra de troca iônica [31]. 
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Com relação aos estudos estruturais, a desacetilase foi cristalizada, pelo método de di-

fusão de vapor em gota suspensa, utilizando-se 1,85 M de dihidrogênio fosfato de sódio hi-

dratado (NaH2PO4 H2O) como precipitante [33] . Os experimento de difração de raios X 

mostraram que os cristais de desacetilase pertencem ao sistema cristalino ortorrômbico e 

grupo espacial P2 1 21 2. Os cristais difrataram a resolução máxima de 1,8 À, sendo os dados 

processados até 2,0 A - completeza de 97,7 %. O conteúdo da unidade assimétrica foi pre-

dito como sendo um dímero, produzindo um coeficiente de Matthews de 2,30 À3  Da' [33] . 

1.2 O Problema das Fases 

A resolução de estruturas por difração de raios X por monocristais de macromoléculas 

foi reconhecida como uma das ferramentas mais eficientes para a aquisição de informações 

biológicas estruturais. Desde então, tem havido um pressão sobre os cristalógrafos para 

, 	[45] 
o aumento da quantidade e qualidade das informações no menor tempo possível . Da 

clonagem do gene ao refinamento da estrutura, e eventualmente à proposição do seu 

mecanismo de catálise, a estimativa inicial das fases dos fatores de estrutura do cristal 

constitui-se um dos principais desafios do cristalógrafo. 

Uma vez que num experimento de difração de raios X não existe uma relação formal 

entre os fatores de estruturas e fases, a não ser através da estrutura molecular ou densidade 

eletrônica (vide equação 1.1), é necessário algum conhecimento prévio da estrutura para 

a estimativa inicial das fases dos seus fatores de estrutura. De fato, este é o fundamento 

básico de todos 3  os métodos de obtenção de fases em cristalografia de macromoléculas [46] . 

A densidade eletrônica p(r) do cristal num dado ponto r do espaço é dada pela soma 

das contribuições das ondas espalhadas pelas suas famílias de planos [hkl], cujas ampli-

tudes dependem do número e da distribuição de elétrons que constituem as mesmas, isto 

é, 

p(r) = v  E IF(S)I exp(ia s ) exp(S • r) 

3  N. do autor. Exclusive Métodos Diretos. 
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onde S é o vetor de espalhamento normal à [hki, V é o volume da cela unitária e as  é a 

fase associada ao módulo do fator de estrutura IF(S)I do cristal. 

Desde que o experimento de difração de raios X fornece apenas as intensidades espa-

lhadas pela distribuição atômica da molécula posicionada nos pontos da rede cristalina, 

para se construir uma imagem da distribuição eletrônica do cristal com a equação 1.1, 

é necessário a determinação das fases associadas aos seus fatores de estrutura, o que 

constitui o denominado Problema das Fases. 

1.3 Substituição Molecular 

A substituição molecular é um dos métodos utilizados para a resolução de estruturas, 

entretanto, neste caso o Problema das Fases não é resolvido na ascepção do termo, 

uma vez que as fases são obtidas de um modelo estruturalmente similar. 

Antes da compreensão do método de substituição molecular, é necessário algum co-

nhecimento da Função de Patterson e é para isso que a seção 1.3.1 está inteiramente 

dedicada. 

1.3.1 Função de Patterson 

A função de Patterson de uma molécula é definida como a auto-convolução da sua 

densidade eletrônica p(r) e a sua imagem centro simétrica p( — r) 
[47], 

 isto é, 

P(u) = p(r) * p( —r) 	 (1.2) 

que na sua forma integral é dada por, 

P(u) = f v  p(r) • p(u + r) dr 	 (1.3) 

onde a densidade eletrônica é 

1 +"" 
p(r) = v  sE F (S) exp (-27r S • r)

=-oo 

(1.4) 
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e portanto, 

1 +a° 
P(u) = v  E IF(s)12 cos (27r S • u) 

S=-0,0 
(1.5) 

Na equação 1.3 observa-se que a função de Patterson assumirá valores diferentes de 

zero somente para deslocamentos u tais que produto da densidade eletrônica e a sua 

versão deslocada for diferente de zero. 

A função de Patterson é proporcional ao número de átomos que se sobrepõem quando 

a estrutura é deslocada e atingirá o seu valor máximo quando a estrutura se sobrepõe a 

ela mesma, o que resulta o pico da origem. Algumas outras propriedade importantes da 

função de Patterson [41  são: 

1. Para todo par de átomos do espaço real existe um pico na função de Patterson, isto 

é, se p(r) é constituído por N átomos, a sua função de Patterson possuirá N 2  picos 

dos quais N se sobrepõem para formar a origem; 

2. Um pico ou um vetor interatômico da função de Patterson é produzido por átomos ou 

um conjunto de átomos do espaço real separados pelo módulo do vetor interatômico 

correspondente; 

3. A amplitude ou o tamanho de um pico da função de Patterson é proporcional ao 

produto do número atômico dos átomos que lhe deram origem pela sua multiplici-

dade; 

4. A função de Patterson é sempre centro simétrica (vide equação 1.5), cuja con-

sequência imediata é a eliminação das translações dos elementos de simetria do 

grupo espacial e a concentração de picos em regiões do mapa denominadas linhas 

ou planos de Harker. 

A função de Patterson possui dois tipos de vetores interatômicos, os auto-vetores e os 

vetores cruzados. Os auto-vetores correspondem a átomos da mesma molécula, ou seja, 

intramoleculares, e os vetores cruzados correspondem a átomos pertencentes à diferen-

tes moléculas da cela unitária ou do cristal, ou seja, intermoleculares. Os auto-vetores 
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normalmente são menores que os vetores cruzados e, portanto, acumulam-se próximo a 

origem. 

1.3.2 O Método 

A substituição molecular é o procedimento natural empregado para a resolução de 

estruturas biológicas macromoleculáres que possuem um modelo inicial de fases, isto é, 

uma estrutura tridimensional conhecida que apresenta similaridade estrutural suficien-

te em relação a estrutura da molécula cujas posições atômicas se deseja determinar. O 

modelo pode ter qualquer procedência, é indiferente: modelagem molecular, estruturas 

cristalográficas, ou estruturas resolvidas por ressonância magnética. O fator mais impor-

tante é a similaridade estrutural entre as moléculas modelo e a molécula desconhecida ou 

incógnita. 

A suposta similaridade estrutural entre a molécula modelo e a molécula incógnita po-

de ser especulada com base na identidade entre as suas seqüências de aminoácidos. Esta 

identidade sequencial é no mínimo igual ao número de aminoácidos idênticos, quando 

não houverem aminoácidos similares que ocupam a mesma posição nas duas seqüências. 

Quando a identidade seqüencial entre a estrutura modelo e a estrutura incógnita é elevada 

o método de substituição molecular se aplica à maioria dos casos, tornando-se progressi-

vamente mais difícil a medida que a identidade diminui. 

A suposição do método é básica: a substituição da molécula incógnita pela molécula 

modelo no interior da cela real da primeira, não deve produzir grandes alterações nos fa-

tores de estruturas resultantes em relação àqueles observados no experimento de difração 

de raios X com o cristal da molécula incógnita. Assim, o problema de substituição mo-

lecular resume-se em encontrar a orientação e a posição da molécula modelo no interior 

da cela da molécula incógnita, tal que nestas condições a diferença entre o módulo dos 

fatores de estrutura calculados resultantes e os fatores de estruturas medidos seja mínima. 

Para tanto, é necessária a determinação de três ângulos e três coordenadas de translação 
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que descrevem a transformação de coordenadas do conjunto de átomos do modelo para o 

[3, 4, 48] 
conjunto de átomos da estrutura desconhecida, isto é, a matriz de orientação 

Assim, seja X o conjunto de vetores que representam as coordenadas da molécula 

modelo, então, o conjunto de vetores que representam as suas coordenadas no interior da 

cela do cristal da molécula desconhecida será dado por 

X' = [C]X + t 	 (1.6) 

onde [C] e t são as matrizes de rotação e translação respectivamente. 

Dadas duas moléculas homólogas, a rotação [C] que faz com que elas assumam a 

mesma orientação no espaço real é também a mesma que faz com que os seus vetores 

intramoleculares se sobreponham. Desde que o conjunto de coordenadas da molécula 

incógnita não é conhecido, os seus vetores interatômicos são gerados a partir dos fatores de 

estrutura que foram observados I Fobs i no experimento de difração a partir da equação 1.5. 

E os fatores de estrutura IF,Lic i , da molécula modelo, são calculados no interior da cela 

do cristal da molécula incógina a partir de: 

N 

Fealc (S) = E ni  f°(S) exp(27r S • ri ) exp(—S Ni  S) 	 (1.7) 
i=o 

onde ni , ft° (S) e ri  são ,respectivamente, a ocupação, o fator de forma e posição do i-

ésimo dos N átomos da unidade assimétrica; e o fator exp(—S. A S) é uma atenuação do 

fator de forma ocasionada pela vibração do átomo, que no caso de vibrações harmônicas 

isotrópicas é exp(—B, (S1 2 14). 

Portanto, todo o cálculo da operação necessária para orientar e posicionar o modelo no 

interior da cela unitária da molécula desconhecida é realizada no espaço recíproco através 

da sobreposição de seus mapas de Patterson. 

Geralmente, o problema de substituição molecular é dividido em três etapas: na 

primeira são obtidas as rotações através da Função de Rotação; na segunda são obtidas 

as translações através da Função de Translação; e na terceira, todos os parâmetros são 
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refinados simultaneamente, fazendo o resultado convergir para uma solução melhor. A 

cada uma destas etapas a seleção das melhores soluções é realizada através da observação 

do coeficiente de correlação entre os fatores de estrutura observados e os calculados para 

cada solução, 

Es  AFobs  AFeaic 
 CC =  	

'NIES (AFobs) 2 ) • (áPica1c) 2 

 onde AF(S) = NO(S)1 2  — (IF(S)1 2 )• 

(1.8) 

As melhores soluções, isto é, aquelas que apresentaram o maior contraste entre os 

coeficientes de correlação quando comparadas às soluções seguintes, devem ser verificadas 

através da inspesão de seus mapas de densidade eletrônica obtidos com coeficientes de 

Fourier 2mFob, — AFcaic , lembrando que as fases utilizadas neste cálculo, são aquelas 

obtidas com o molécula modelo posicionada no interior da cela unitária da molécula 

incógnita, segundo a matriz de orientação correspondente a uma solução específica. 

1.3.3 Função de Rotação 

A função de rotação é um conceito fundamental para compreenção do método de 

substituição molecular. A função de rotação é definida como a sobreposição de duas 

501 i 
funções de Patterson sendo uma delas rotacionada 

[49, 
 , isto é, 

R([C]) = f PA(u) • PB ([C]u) du 	 (1.9) 

Desta maneira, a função de rotação é denominada de função de auto-rotação ordinária, 

quando as funções de Patterson PA(u) e PB(u) são calculadas a partir da mesma molécula; 

e função de rotação cruzada, quando as funções de Patterson são calculadas a partir de 

moléculas diferentes, que é o caso da substituição molecular. 

O volume de integração é usualmente uma esfera centrada na origem do Patterson, 

cujo raio é escolhido de maneira a maximizar a exclusão de vetores intermoleculares. 

A matriz de rotação [C] é normalmente representada por um conjunto de ângulos 
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polares (O, iii, k) ou Eulerianos (0 1 , 02 , 93 ). Em ambos os sistemas o significado de cada 

ângulo depende da convenção que é utilizada. 

Espera-se que a função de rotação R alcance o seu valor máximo quando a rotação [C] 

é tal que as duas moléculas se sobreponham. Na prática, o espaço rotacional é dividido 

numa rede de pontos nos quais a função é calculada e por isso, na substituição molecular, 

o refinamento da matriz de orientação leva o modelo a uma posição melhor. 

As funções de rotação podem ser classificadas pela maneira como são calculadas. A 

função de rotação é denominada rápida, quando as funções de Patterson a serem sobre-

postas são expandidas em termos de esféricos harmônicos, diminuindo consideravelmente 

o tempo de cálculo; ou lenta, quando a função é calculada através da integração direta da 

equação 1.9. 

1.3.4 Função de Rotação Rápida 

Na função de rotação rápida 
[50]as 

 funções de Patterson da equação 1.9 são expressas 

em termos de coordenadas esféricas, 

R([C]) = iPA (r, 9, c,o) • PB (r , 9, ço) dr2  sen0 dr dO cicp 	 (1.10) 

onde PB (r, 9, cp) já é a versão rotacionada através da matriz [C]. Expandindo-se as funções 

de Patterson em termos de harmônicos esféricos, 

sinin(r, e, (p) = fi(kinr) Yr(o, (P) 

onde fi é a função esférica de Bessel normalizada e Yr são os esféricos harmônicos nor-

malizados. Os coeficientes 1 e Kb., são escolhidos tais que no raio de integração R', 

fakinR 1 ) = 0. Assim, 

PA(r, 9, co) = E almn • Shnn 	 (1.12) 
Imn 

PB(r , 9, yo) = > 	gn.,,,n, • 57 ,,,,,,,,,, 
l' min' 

(1.13) 
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e os coeficientes de expansão podem ser calculados por 

atmn = E IF(S)I 2  - Timn (S) 	 (1.14) 
s 

onde Timn  é a transformada de Fourier de S inin . 

Com as expansões para as funções de Patterson e algumas propriedades dos esféricos 

harmônicos, a equação 1.10 pode ser simplificada em, 

R(01, 02, 03) = E E fr./(92) exP (—i rn ei) exP ( — i mi 03) 
	

(1.15) 
171 In ,  

onde a rotação é representada por um conjunto de ângulos Eulerianos (0 1 , 02 , 03) 

Observa-se que a equação 1.15 é uma transformada de Fourier bidimensional sobre 

01  e 03 ; e que a função fmm , depende somente de 02 . Portanto, dado qualquer que se-

ja 02 , a equação pode ser calculada por transformada de Fourier rápida, acelerando-se 

consideravelmente o cálculo da função de rotação. 

1.3.5 Função de Translação 

Uma vez encontrada a orientação do modelo no interior da cela unitária da molécula 

problema, o próximo passo é encontrar a sua posição absoluta através da Função de 

Translação. 

Assim, sejam p i (r) e p2 (r) as respectivas densidades eletrônicas do modelo e de uma 

molécula relacionada por simetria, então, o conjunto de seus vetores cruzados ou inter-

moleculares é dado por, 

P12 ( 11) = i P1 (r) P2 (11 + r) dr 	 (1.16) 

Sejam r 1  e r2  as respectivas posições da molécula e da sua simétrica em relação a uma 

origem arbitrária, a posição relativa entre elas é dada por t = r 2  — r 1 . Assim, a função 

de translação é definida por, 

T(t) = f Pobs (u) • P12 (t) du 	 (1.17) 
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onde Pobs (u) é a função de Patterson calculada com os dados de difração de raios X. 

Observa-se que a equação 1.17 atingirá valores máximos quando a posição relativa 

entre o modelo e seu simétrico for tal que seus vetores intermoleculares se sobrepõem aos 

observados. Em outras palavras, quando a molécula modelo, já orientada, é transladada 

no interior da cela desconhecida, as moléculas simetricamente relacionadas movem-se, de 

maneira que os vetores intermoleculares são alterados. Assim, somente quando todas as 

moléculas na cela cristalina estão posicionadas corretamente é que os vetores cruzados 

calculados de Patterson sobrepõem-se aos observados, lembrando que os auto-vetores são 

invariantes em relação a translação. 

1.4 Derivados de Cristais de Proteína 

A abordagem mais imparcial para a determinação de fases em cristalografia de ma-

cromoléculas é através da indução, de maneira previsível, da modificação das intensidades 

espalhadas pelo cristal no experimento de difração de raios X 
[45]. 

 Esta modificação cons-

titui a estratégia natural para a determinação de estruturas macromoleculares quando 

o método de substituição molecular não pode ser empregado pela indisponibilidade de 

um modelo de fases ou quando este último falha. Tal abordagem pode ser denominada 

método de substituição isomórfica e/ou método de dispersão anômala 
[5, 6, 51]

, dependendo 

da maneira como os fatores de estrutura do cristal foram alterados. 

A indução da modificação das intensidades observadas pode ser realizada através da 

introdução artificial de centros espalhadores na rede do cristal da molécula cuja estrutura 

se deseja determinar; através da exploração de centros espalhadores que ocorrem natu-

ralmente nas proteínas, que é o caso do enxofre das metioninas e cisteínas, e de outros 

metais e não-metais presentes em metalo proteínas; ou através da indução proposital de 

modificações na estrutura por efeitos de radiação [52] . 

Existem duas maneiras de se alcançar a modificação das intensidades observadas nos 

casos em que a aplicação de qualquer um dos métodos de determinação de fases exige 
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necessariamente a obtenção de um cristal derivado: a derivatização por difusão de átomos 

pesados 4  por meio líquido ou gasoso; ou a derivatização por substituição de aminoácidos 

da proteína por análogos através da engenharia genética 153j . 

1.4.1 Difusão de Átomos 

A adição de centros espalhadores na rede cristalina é tradicionalmente realizada 

através da difusão de compostos de átomos pesados em solução por entre os canais de 

solvente do cristal ("soaking") 161 , mas existem variações do método onde são utilizados 

gases nobres como o xenônio e o kriptônio 1541 . 

No processo de derivatização dos cristais, o átomo pesado candidato não pode ser 

qualquer, devendo satisfazer quesitos impostos pela instrumentação utilizada nos expe-

rimentos de difração de raios X para a coleta de dados. Dentro do cristal, estes átomos 

pesados se ligam à proteína, podendo fazer parte da rede cristalina, constituindo-se um 

centro espalhador de raios X. O modo como os aminoácidos da proteína e os átomos pesa-

dos interagem entre si são em alguns casos específicos e de geometria de coordenação bem 

definida, como é o caso do ouro, do mercúrio e da platina. Todavia, quando são utilizados 

átomos de pesos atômicos menores como o bromo, iodo, cloro e césio, a especificidade é 

menor e geralmente os sítios são encontrados na superfície da proteína, não havendo um 

padrão definido de resíduos que participam da ligação. 

A produção de derivados está condicionada ao tipo e concentração dos reagentes que 

constituem a solução em que o cristal foi crescido (solução mãe), entretanto, pode-se 

alcançar alguma liberdade quando é possível a sua substituição [55] . A maneira como os 

57] 56, 	 [58-62] 
derivados são produzidos [2, 

	
e as espécies de átomos são bastantes diversificadas 	, 

podendo atingir elevado grau de sofisticação, como a utilização de espectroscopia de massa 

para a triagem de compostos 
[63, 64]

. Basicamente, três variáveis devem ser determinadas: 

a espécie de metal a ser utilizada; a sua concentração; e o tempo que o cristal deve 

4  N. do autor. Pesados em relação ao carbono, hidrogênio e oxigênio - este conceito vem sendo 
aprimorado em razão da utilização de átomos de massa atômica cada vez menores para a indução da 
modificação das intensidades. 
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permanecer em solução para que a a devida incorporação seja alcançada. Este tempo pode 

variar de alguns minutos a horas e freqüentemente tem que ser otimizado para a obtenção 

de sinal suficiente, isomorfo e/ou anômalo. Estes aspectos constituem-se uma grande 

desvantagem da técnica, pois não é possível saber, a priori, o tempo, a concentração e 

o tipo de metal para que uma derivatização bem sucedida seja alcançada, o que, assim 

como a própria cristalização, caracteriza um experimento empírico baseado em tentativa e 

erro, muito embora, existam algumas recomendações a serem seguidas 
[6, 32]

, por exemplo, 

a presença de um aminoácido particular na seqüência primária da proteína pode sugerir 

algum composto de partida ou a verificação de combinações de espécie de metal, de 

concentração, de pH e de solução tampão nas quais algum sucesso já foi obtido 
[65]

. 

1.4.2 X-Metionina 

Atualmente a utilização da biologia molecular para a substituição de resíduos de 

aminoácidos da proteína alvo por selênio metioninas 5 , por telúrio metioninas, por selênio 

cisteínas e outros análogos de aminoácidos 
[53, 66, 67]

, constitui-se uma técnica alternativa à 

produção tradicional de derivados de proteínas utilizada para o "faseamento" de estruturas 

macromoleculares. 

A utilização desta técnica vem crescendo e aumentou muito com o advento dos pro-

jetos genoma estruturais. A sua maior vantagem em relação às técnicas tradicionais é a 

obtenção da proteína de interesse com os centros espalhadores incorporados à sua estrutu-

ra, já na expressão do gene, o que elimina o laborioso processo de obtenção de derivados, 

permitindo a imediata obtenção de fases depois de uma cristalização bem sucedida. 

Dependendo do modo como o método é aplicado, a incorporação de espalhadores pode 

ser muito eficiente. Entretanto, obviamente, esta técnica de substituição também possui 

as suas desvantagens, que quase sempre estão concentradas na expressão da proteína e 

na oxidação do selênio ao longo dos processos de purificação e cristalização. A oxidação 

5  N. do autor. Esta foi a técnica empregada pela Joint Center for Structural Genomics para obtenção de 
derivados e resolução da estrutura da N-acetilglicosamina 6-fosfato desacetilase de Thernotoga inaritima. 
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do selênio deve ser evitada e portanto, todo o processo de purificação e cristalização deve 

ser conduzido em atmosfera com baixo teor de oxigênio. Todavia, alguns casos foram 

relatados nos quais a oxidação do selênio aumentou o sinal anômalo obtido no experimento 

691 
de difração [68,  

A técnica de incorporação de resíduos modificados pode ser realizada, essencialmente 

de duas maneiras. A mais simples consiste em substituir o aminoácido metionina do 

meio de cultura bacteriano pelo seu análogo selênio metionina e inibir a via de biossíntese 

de metionina da bactéria através do excesso de aminoácidos específicos. Neste caso o 

vetor de expressão e a bactéria podem ser os mesmos utilizados na expressão da proteína 

nativa. Contudo, a alteração do conteúdo do meio de cultura pode não ser suficiente 

para alcançar a incorporação total dos sítios e quase sempre é necessário a utilização de 

bactérias auxotróficas 
[66], 

 envolvendo também a substituição do vetor e conseqüentemente, 

a subclonagem do gene. Dependendo da cepa de E. coli utilizada para a expressão do 

gene, freqüentemente é observado a interrupção da expressão e morte celular em razão do 

nível elevado de selênio no interior da bactéria. Neste caso, se a quantidade da proteína de 

interesse não é satisfatória, é necessário a substituição da cepa por outra mais adequada. 

Uma vez resolvidos estes problemas, pode-se dar início aos testes de cristalização. 

Na prática, independente da maneira como o cristal foi derivado, seja por difusão de 

átomos em solução, em gás, ou pela utilização de proteína modificada, quase sempre é 

a espécie do espalhador que se obteve sucesso na incorporação que determina a técnica 

que será utilizada para a resolução da estrutura e como os experimentos de difração serão 

conduzidos. 

1.4.3 A Solução do Problema das Fases 

Formalmente, a fase experimental de qualquer reflexão pode ser estimada a partir de 

três medidas independentes da amplitude associada a mesma, desde que os vetores que 

descrevem as diferenças, isomórficas ou anômalas, possam ser calculados [7(1 . Isto é, se 
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as coordenadas dos centros espalhadores do cristal, ou subestrutura 6 , são conhecidas. 

A localização desses centros espalhadores constituem, neste caso, o conhecimento prévio 

necessário para a estimativa inicial de fases para os fatores de estrutura do cristal nativo. 

A localização dos átomos da subestrutura é realizada através de métodos de Patterson 

e/ou métodos-diretos, utilizando-se coeficientes na síntese de Fourier provenientes das 

diferenças isomórficas ou anômalas. 

Considerando-se um cristal nativo e o seu derivado, num experimento em que somen-

te as diferenças isomórficas são exploradas, os fatores de estrutura do cristal nativo Fp 

são alterados de maneira que sua fase pode ser calculada a partir da diferença entre os 

fatores de estrutura do derivado FpH e os fatores de estrutura FH de uma rede crista-

lina contendo somente os átomos artificialmente introduzidos (vide diagrama de Argand 

Figura 2, p. 24). Esta é a definição de um cristal isomorfo, que implica em assumir que 

o diferença de densidade eletrônica da cela unitária do cristal nativo e do derivado é a 

densidade eletrônica da constelação de átomos pesados. Isto constitui-se uma das grandes 

dificuldades experimentais da determinação de fases por substituição isomórfica. Nestes 

experimentos, exclusivamente o termo independente da energia do fóton incidente do fator 

de forma dos espalhadores é alterado (vide equação 1.18), conseqüentemente, os fatores de 

estrutura do cristal são alterados de maneira que existem dois valores de Fp para os quais 

a diferença é válida, o que se denomina ambiguidade de fases da substituição isomórfica 

única, SIR (Single Isomorfous Replacement) - vide Figura 2. Esta ambigüidade de fases 

de Fp só pode ser removida através de uma terceira medida independente das amplitudes 

associadas às fases que se deseja calcular, que pode ser a medida das intensidades de um 

segundo cristal derivado - vide Figura 3, p. 24. Na prática, devido ao não isomorfismo e 

ao erros experimentais, a relação de fechamento entre os fatores de estrutura das Figu-

ras 2 e 3, nem sempre é observada, o que dá origem a distribuição de probabilidade de 

fases. Dependendo da distribuição de fases obtida, pode haver a necessidade da medida 

de um terceiro ou até mesmo um quarto derivado para a discretização da distribuição de 

6  N. do autor. Isto implica na existência de algum centro espalhador "forte" nativo ou que o cristal 
foi derivatizado. 
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probabilidades, o que caracteriza a técnica de substituição isomórfica múltipla (MIR de 

Multiple Isomorfous Replacement). 

Em qualquer experimento de difração de raios X, o espalhamento anômalo sempre 

está presente, porém nem sempre é detectável. Assim, a dispersão anômala também pode 

ser utilizada para a remoção da ambigüidade de fases. Neste sentido, não existe muita 

diferença entre experimentos nos quais são explorados o sinal isomorfo ou o anômalo, 

salvo a espécie de espalhador e a energia da radiação utilizada, que são escolhidos com o 

intento de se otimizar a obtenção de um e/ou outro sinal. 

O espalhamento anômalo é oriundo de interações ressonantes entre os fótons da ra-

diação incidente e elétrons das camadas de mais baixa energia do átomo espalhador [7] . 

Este fenômeno é observado quando a energia da radiação incidente é comparável às energi-

as das bordas de absorção do átomo espalhador. Neste regime, são observadas mudanças 

significativas no fator de espalhamento atômico daqueles átomos e, por conseguinte, nos 

fatores de estrutura do cristal que os contém. O fator de espalhamento atômico é definido 

por, 

f (0, À) = f ° (0) + 
f'(À)  + i f"(A) 	 (1.18) 

onde f ° (0) é dependente do ângulo de espalhamento (espalhamento Thomson); e fl(A) 

(componente dispersiva) e f"(À) (componente anômala) são termos dependentes da ener-

gia e polarização da radiação incidente, estando relacionados a parte real e imaginária do 

índice de refração do cristal [1 . Normalmente o termo ressonante é pequeno devido a fra-

ca interação dos raios X com a matéria, o que constitui-se uma dificuldade experimental 

inerente à utilização de sinal anômalo. 

Levando em consideração o fator de forma de A espalhadores anômalos no interior de 

um cristal contendo N átomos normais, o fator de estrutura total de uma reflexão será 

dado por, 

A 

F(S) = E fNO) exp(27ri S • ri ) + E[g(0) + MA) + fj(A)] exp(27ri S • ri ) 	(1.19) 
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que pode ser reescrita como, 

= FN F°A  F/A  i F"'t 	 (1.20) 

onde F°A  + VA  é contribuição normal e V;1  é a contribuição imaginária dos centros espa- 

lhadores; e FN é a contribuição dos demais átomos para o espalhamento total da reflexão. 

No experimento de dispersão anômala com apenas um comprimento de onda, SAD 

(Single Anomalous Dispersion), assim como em SIR, a ambigüidade de fases também 

é verificada, conforme pode ser observado na Figura 4, p. 25. Nesta figura verifica-se 

que existem dois valores para aT  tais que a contribuição FN para o espalhamento total 

é alterada e os fatores de estrutura observados 1F+ 1, 1F- 1 e IFTI  são os mesmos. Na 

Figura 4, verifica-se que os possíveis valores para aT  estão simetricamente orientados em 

relação ao eixo (aA — 90°) e que, portanto, o erro entre as soluções é (aT  — aA  — 90°) 

e sua figura de mérito é cos(aT  — aA — 90°) [70] . Ainda na Figura 4, a relação entre as 

diferenças de Bijvoet em termos das fases aT da proteína e aA da subestrutura é dada 

por, 

1F+ 1 2 — 1F- 1 2  = 4IFT11V,'11 sen(aT  — A) (1.21) 

Se a contribuição do espalhamento anômalo da subestrutura é pequeno em relação ao 

espalhamento total, isto é, F °A  + VA  << FT, então, 1F+1 +1F - 1 ^ 21FT 1 e assim, 

1F+ 1 — 1F-1 ^ 2 1r4,1 sen(aT — aA) 

Portanto, a diferença anômala ou de Bijvoet é dada por 

121F±1 ^ 2 IFAI sen(aT — aA) 

(1.22) 

(1.23) 

Observa-se que em regime de espalhamento anômalo a igualdade de Friedel não é mais 

obedecida e os pares de Bijvoet são tratados como fatores de estrutura independentes, 

possuindo diferentes amplitudes e fases. Através dos pares de Bijvoet obtém-se as dife-

rença anômalas 1,AF I  1. Com  as diferenças anômalas, com o número de espalhadores A 

do interior da cela e com a componente anômala do seu fator de forma, obtém-se uma 
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relação direta entre as fases dos fatores de estrutura I a T  I e IkAI  da subestrutura, o que 

caracteriza matematicamente a ambiguidade de fases. Esta pode ser removida através 

de uma terceira ou quarta medida independente das intensidade em outros comprimentos 

de onda; é a técnica de dispersão anômala por múltiplos comprimentos de onda, MAD 

(Multiwavelength Anomalous Dispersion). Alternativamente, a ambigüidade pode ser re-

solvida através da utilização do sinal isomorfo de um segundo derivado. As informações 

fornecidas pelos sinais isomorfo e anômalo são complementares. Na prática, dependendo 

do átomo espalhador e do comprimento de onda utilizados no experimento, é comum a uti-

lização do sinal anômalo como fonte de informação subsidiária à substituição isomórfica, o 

que caracteriza as técnicas de SIRAS e MIRAS (Single e Multiple Isomorfous Replacement 

with Anomalous Scattering respectivamente). 

Tradicionalmente o sinal anômalo sempre foi utilizado como fonte auxiliar de infor-

mação para experimentos MIR. Mais recentemente, a técnica de MAD foi rotineiramente 

empregada devido a necessidade de apenas um derivado e da eliminação dos problemas 

de não-isomorfismo. Agora, a técnica de SAD vem sendo redescoberta, mostrando-se 

ser de extremo poder para o "faseamento" de estruturas por sinal anômalo de enxofre e 

espalhadores mais leves tais como os haletos de alcalinos terrosos. 

Em nenhum momento até agora foram mencionados os erros obtidos no processo de 

medição das intensidade espalhadas. Esta é uma questão fundamental, pois foi o que levou 

ao esquecimento a utilização do SAD, mesmo depois de Hendrickson e Teeter resolverem a 

estrutura da Crambina em 1981 com sinal anômalo exclusivamente de enxofre. A técnica 

SAD vem ressurgindo impulsionada pelo advento de novos métodos de coleta de dados e 

novas tecnologias, como detectores automáticos tipo placa de imagens e CCDs (Charge 

Couple Devices ), congelamento de cristais à temperaturas criogênicas e o aprimoramento 

dos procedimentos de coleta e dos programas utilizados no processamento dos dados. 

Mesmo com todos esses recursos é rara a obtenção de fases experimentais que permi-

tam a interpretação completa de um mapa de densidade eletrônica, de maneira que estas 
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estimativas constituem o ponto de partida para a construção do modelo e o melhoramento 

das fases 
[46]. 

 A estimativa inicial de fases por SAD apresentam uma distribuição de pro-

babilidades aproximadamente bimodal e independentemente da qualidade dos dados, o 

sucesso depende dos passos de modificação de densidade eletrônica 
[45]. 

 Estes métodos de 

modificação de densidade eletrônica, que também são baseados em algum conhecimento 

prévio da estrutura, movem a distribuição de probabilidades em direção de uma distri-

buição unimodal, fornecendo também uma estimativa de fases para as reflexões cêntricas 

onde particularmente o SAD não provê nenhuma informação. 

1.4.4 Localização de Sítios 

A localização de sítios de átomos pesados pode ser realizada por uma grande varie-

dade de métodos, utilizando-se diferenças isomórficas, anômalos ou a combinação delas. 

Por essa razão, será discutido nesta seção apenas o algoritmo de localização de átomos 

pesados implementado no programa SHELXD 
[72, 73]

, que foi o principal programa deste 

tipo utilizado para a realização do projeto. Este utiliza um algoritmo denominado "dual 

space recycling", também conhecido como Shake-and-Bake. 

O algoritmo Shake-and-Bake é baseado nas maiores diferenças dos fatores de estrutu-

ras normalizados E, tipicamente 15 % das diferenças de cada camada de resolução, pois é 

[73] 
onde se encontra a maior informação de fase nos dados experimentais . No programa 

SHELXD, o algoritmo parte de uma distribuição de átomos mais ou menos consistente 

com a função de Patterson. No espaço recíproco as fases são expandidas e refinadas a par-

tir de 40 % daquelas mais confiáveis através da fórmula tangente. Novamente no espaço 

real, 30 % dos sítios são randomicamente removidos para o cálculo das fases do próximo 

ciclo. O nome do algoritmo é uma alusão a essa alternância entre um e outro espaço. 

O algoritmo "dual space recycling" é muito mais eficiente quando o conjunto inicial 

de átomos é aproximadamente consistente com a função de Patterson do que quando 

gerado aleatoriamente. No programa SHELXD, não só o conjunto inicial de posições 
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é gerado desta maneira, mas também, o início de cada ciclo quando, são introduzidos 

novos sítios. Estes assumem o lugar dos sítios removidos aleatoriamente, de maneira 

que é mantido um vínculo forte de que N sítios, de aproximadamente mesmo poder de 

espalhamento, devem ser encontrados. Se alguns dos átomos removidos são parte da 

subestrutura, provavelmente eles serão regenerados; caso contrário, serão substituídos 

por átomos possivelmente melhores - que caracteriza uma forma de validação cruzada. 

A avaliação e identificação das potenciais soluções é realizada através do coeficiente de 

correlação entre os fatores de estrutura normalizados observados E0  e calculados Ec . 

73] 
O sucesso do programa SHELXD 

[72, 
deve-se ao acoplamento do algoritmo "dual 

space recycling" a uma forma eficiente de busca translacional de densidade eletrônica 

através da exploração da Função Mínima de Patterson. Este "educated guess" das po-

sições aliado ao pequeno número de reflexões utilizadas é que confere rapidez ao programa 

em relação àqueles que utilizam átomos randômicos. 

1.4.5 Modificação de Densidade Eletrônica 

No espaço real a densidade eletrônica pode ser modificada de várias maneiras para 

forçar a distribuição de probabilidade de fases dos fatores de estrutura na direção de uma 

distribuição unimodal. Isto significa promover algum melhoramento da densidade ele-

trônica tal que ela seja melhor interpretável, facilitando os passos de construção manual 

ou automática do modelo. Dentre os tipos de modificação de densidade, destacam-se 

a promediação de densidade eletrônica por simetria não cristalográfica 
[74]

e  o "solvent 

flattening" ou achatamento de solvente, embora existam outros métodos como o reconhe-

cimento de padrões e o "histogram matching". 

Assim como em 3.7, nesta seção será discutido apenas o algoritmo de modificação de 

densidade eletrônica implementado no programa SHELXE 7 . Dentre os tipos de modi-

ficação de densidade eletrônica, o achatamento de solvente é o utilizado pelo SHELXE. 

Conforme foi mencionado, o processo de modificação de densidade eletrônica é muito im- 

7  N. do autor. Referência não publicada 
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portante e pode ser um fator determinante para obtenção de mapas de densidade eletrônica 

interpretáveis. O achatamento de solvente consiste em atribuir a densidade eletrônica do 

solvente às regiões cuja densidade é sensivelmente menor que àquela da proteína. 

O algoritmo implementado no programa SHELXE é denominado de esfera de in-

fluência. Este consiste em tomar uma esfera de raio 2,4 À centrada em cada ponto do 

mapa no espaço real e calcular a variância da densidade eletrônica, utilizando os 92 (ou 

272) pontos distribuídos no interior da mesma. Assim, esferas com variâncias muito altas 

são inteiramente consideradas como sendo da região de proteína; aquelas com variância 

muito baixa são consideradas região de solvente; e aquelas com variância intermediária 

são ponderadas 
[75]. 

 Uma vez que esse processo é realizado no espaço real, os seus fatores 

de estruturas e fases podem ser calculados e combinados aos observados de maneira que a 

distribuição das fases experimentais é alterada. Intuitivamente, parece claro que essa re-

combinação de fases melhora a qualidade do mapa através da concentração de informação 

nas regiões onde deve-se observar densidade eletrônica. Este fato explica a sensibilidade 

do método ao conteúdo de solvente do cristal. Na Figura 5, p. 25, pode ser observado um 

mapa de densidade eletrônica que foi submetido ao solvent flattening, no qual verifica-se 

um melhoramento substancial da qualidade das fases 

1.4.6 SAD - Aspectos Práticos 

A técnica de SAD não é geral no sentido de que ela possa ser aplicada em qualquer 

situação. Como todo experimento, o SAD deve satisfazer determinadas condições, o 

que leva às limitações inerentes da técnica. Estas limitações vem sendo removidas pelo 

avanço natural das tecnologias, conferindo um certo status à utilização do espalhamento 

anômalo em comprimento de onda único. Este não possui duas das grandes desvantagens 

encontradas nos métodos tradicionais: a preocupação com o não-isomorfismo dos cristais; 

e a seleção e controle da energia no experimento de difração. 

A produção de derivados de átomos pesados por métodos tradicionais é uma tarefa 
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tediosa e demorada. Quase sempre a ligação do metal à proteína no processo de "soaking" 

leva à diminuição do limite superior de resolução e ao não-isomorfismo. Daí a preferência 

pela utilização de sinal anômalo de espalhadores naturais ou eventualmente a incorporação 

rápida de espalhadores mais leves como o bromo, o iodo, o gadolínio e o césio. Quando 

estes átomos são de peso atômico muito baixo, somente o sinal anômalo pode ser explo-

rado, que é o caso do enxofre. Nestas condições, o SAD é a única técnica que se aplica, 

pois a variação da energia da radiação incidente não provoca alterações significativas nas 

componentes dispersiva e anômala dos fatores de estrutura obervados 
[76]

• 

A indiferença ao não-isomorfismo é uma das vantagens da utilização do sinal anômalo 

em relação ao sinal isomorfo na localização de sítios de átomos pesados. Todavia, existe 

uma limitação na resolução mínima necessária para o uso do sinal anômalo, o que não 

ocorre com o sinal isomorfo. 

Para a aplicação de técnica de MAD, são necessárias a seleção e o controle da energia 

adequados para a otimização da quantidade de sinal anômalo observado. Dependendo 

do espalhador utilizado, esse controle é ainda mais estringente, exigindo até 2 eV de 

resolução espectral 171 . A seleção e o controle da energia de raios X até o momento 

só pode ser realizada em fonte de luz síncrotron, o que torna a técnica de SAD bastante 

atraente quando da disponibilidade de fontes convencionais. A utilização de equipamentos 

convencionais é sem dúvida uma vantagem da técnica em relação ao MAD, por outo lado, 

o número de espalhadores fica restrito àqueles que exibem sinal anômalo nas energias 

disponíveis. 

Uma outra vantagem do SAD em relação aos métodos tradicionais é o tempo requerido 

por todo o processo de determinação da estrutura. A produção de derivados por métodos 

convencionais é um experimento extremamente moroso. Embora a quantidade de dados 

obtidos num experimento de SAD seja comparável àquele em que são utilizados múltiplos 

comprimentos de onda 
[71], 

 a sua coleta e o seu processamento é deveras simplificado em 

relação ao MAD. Entretanto, para a coleta do dados SAD é recomendável a adoção de 
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uma política de segurança, pois não é possível saber a priori qual a quantidade de dados 

que será suficiente para a determinação da estrutura. Por essa razão, quando possível, a 

coleta de outros comprimentos de onda e o processamento simultâneo dos dados, para a 

obtenção de fases preliminares, é uma prática que aumenta as possibilidades de sucesso e 

pode economizar muito tempo e esforço - esse é o denominado "one-and-half wavelength 

approach" 

A técnica de SAD possui suas limitações. Uma delas é a complicada solução de 

um grande número desconhecido de sítios de ocupação parcial quando os espalhadores 

são introduzidos de maneira rápida. A localização é um problema muito comum e é 

progressivamente agravado à medida em que a resolução dos dados diminui, constituindo-

se o maior desafio dos programas de localização automatizada de sítios. 

A grande limitação do SAD é a quantidade de sinal anômalo obtido em relação ao 

espalhamento total na proteína, principalmente nos casos em que o sinal é produzido por 

espalhadores leves. De acordo com estimativas de Wang (1995) [781  o sinal anômalo de 

0,6 %, correspondente a um grupo dissulfeto em uma proteína de 12,5 kDa, pode levar 

a solução da estrutura. Recentemente, foi demonstrado que esta estimativa é bastante 

realista, através da resolução da estrutura da xilenase com diferenças de Bijvoet estimadas 

em 0,56 % para pat'fiação de 1,49 À. Neste caso, embora tenha sido mostrado que dados até 

3 Ã. foram suficientes para a solução da maioria dos sítios, foram observadas diferenças 

de até 4 % a resolução de 1,75 À. O conteúdo de solvente do cristal utilizado foi de 

36 %, sendo a redundância do dados 16 
[76]. 

 A dificuldade na aplicação da técnica de 

SAD é uma decorrência das pequenas diferenças observadas nas intensidade e de erros 

relativamente grandes inerentes ao processo de medição. Estes erros são provenientes de 

instabilidades no feixe de raios X, desalinhamento do cristal, calibração de detectores, 

formação de anéis de gelo, espalhamento difuso, etc. Portanto, para que um experimento 

SAD seja conduzido ao sucesso é necessário o controle adequado dessas fontes de erro 

e, fundamental, a coleta de dados altamente redundantes no intuito de se maximizar a 

relação sinal/ruído observada. Foi demosntrado que este fator é determinante na obtenção 
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de fases iniciais, cuja qualidade está diretamente relacionada à redundância das reflexões 

coletadas 
[79]. 

 Juntamente com a redundância, a modificação de densidade eletrônica, seja 

ela qual for, não é um passo menos importante e muitas vezes pode levar a solução da 

estrutura quando as fases experimentais não podem mais ser melhoradas. 

1.5 Refinamento 

Digressão: um modelo é uma parametrização de um sistema. No sentido mais geral 

possível, um aspecto essencial do modelo é a capacidade de representar satisfatoriamen-

te todas observações disponíveis do sistema. Qualquer modelo está algo distante da 

realidade, pois a parametrização completa da realidade ainda não foi realizada. A repara-

metrização e o ajuste do modelo às observações experimentais do sistema conferem maior 

representatividade ao modelo. Assim, o refinamento 8  é um conjunto de práticas que 

se aplicam ao modelo com a finalidade de aumentar a fidelidade com que ele, o modelo, 

representa o sistema. 

Utilizando-se dos conceitos apresentados no parágrafo anterior, o modelo cristalo-

gráfico pode ser compreendido como um conjunto de parâmetros nos quais as práticas de 

refinamento cristalográfico são aplicadas com a finalidade de aproximá-los da estrutura 

molecular real, o sistema. Neste sentido, o modelo cristalográfico é uma representação 

que tem por objetivo ser o mais fiel possível à estrutura molecular real. 

O modelo cristalográfico é representado pelos fatores de estrutura calculados iF calc i 

(vide equação 1.7, página 14); a molécula real é representada pelo conjunto de fatores de 

estrutura iFobs  1, coletados no experimento de difração de raios X do cristal da proteína; e 

o refinamento em cristalografia é o veículo que aproxima o modelo hipotético da estrutura 

real. 

O refinamento do modelo é realizado ciclicamente entre o espaço real e o espaço 

8  N. do autor. Obviamente, existem outras definições para estes termos. Aquelas são as minhas 
interpretações pessoais do significado de refinamento no âmbito da Cristalografia de Proteínas. 
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recíproco, sendo o resultado final, isto é, o fatores de estrutura IF iie  1, comparados aos 

fatores de estrutura I Fobs l. No espaço real, o modelo pode ser diretamente modificado, 

manual ou automaticamente, através do posicionamento, adição e remoção de átomos 

com base na interpretação dos mapas de densidade eletrônica construídos com os fatores 

de estrutura IFobs  I e as fases calculadas no ciclo anterior. No espaço recíproco, as dife-

renças entre os fatores de estrutura 1Fob,(S)1 e os aos fatores de estrutura 1F, a/c (S)I são 

minimizadas através de funções de refinamento 9 . Desta maneira, o modelo é refinado em 

um e outro espaço, aproximando-se paulatinamente da estrutura real. 

Um dos fatores limitantes no processo de refinamento é a razão entre o número de 

observações e o número de parâmetros refinados. A quantidade de informação disponível, 

isto é, o número de reflexões medidas, é determinada pelo limite superior de resolução. O 

número de parâmetros refinados pode ser de 4 a 10 vezes superior ao número de átomos do 

interior da unidade assimétrica. Este número de parâmetros deve ser escolhido de maneira 

a garantir que o modelo represente os dados e seja informativo, porém sem que os erros 

experimentais sejam modelados. Uma vez que não há como aumentar a quantidade de 

observações, a razão entre a quantidade de dados e o número de parâmetros refinados 

pode ser aumentada através da introdução de vínculos estereoquímicos e restrições de 

simetria não cristalográfica, esta última quando disponível. 

1.5.1 Validação Cruzada 

Para que o refinamento não conduza a um modelo destituído de sentido bioquímico, 

é conveniente a utilização do método de validação cruzada 
[80], 

 no qual são observados os 

índices residuais R e R livre. 

Os índices residuais R e R livre são calculados da mesma maneira, entretanto, a 

partir de dois subconjuntos diferentes de reflexões. O fator R é calculado a partir de 90 % 

a 95 % das reflexões observadas, o conjunto de trabalho; e o fator R livre é calculado com 

9  N. do autor. Funções de minimização de máxima verossimilhança 
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a reflexões remanescentes, o conjunto teste. Os fatores R são calculados por: 

R  =._ Eh -,,I., -,I1Fob.5(S)1 — k Ifica1 c (S)11 

Es  -41Fobs (S)I 
(1.24) 

onde as é variância da reflexão S; e k é um fator de escala entre os fatores de estrutura 

I Fobs (S) I e calculados IFea,/ ,(S)1. 

As reflexões do conjunto teste são excluídas do refinamento, de maneira que o modelo 

é refinado apenas contra o conjunto de trabalho. Assim, supondo que uma alteração 

do modelo leve a uma diminuição legítima do fator R, o fator R livre também deve 

diminuir, uma vez que todas reflexões são parte do mesmo conjunto. Entretanto, nem 

toda alteração do modelo irá produzir uma diminuição concomitante do fator R livre, 

pois pode-se diminuir artificialmente o fator R através de alterações no modelo totalmente 

destituídas de sentido bioquímico. Isto pode ser realizado através da introdução de novos 

parâmetros no refinamento ou reduzindo-se o número de reflexões do conjunto original. 

Portanto, qualquer alteração no modelo precedida de um aumento no fator R livre deve 

ser revista. 

Espera-se que os índices residuais R e R livre diminuam ao longo do refinamento, 

convergindo para valores estacionários aceitáveis. Nestas condições, a execução de ciclos 

adicionais de refinamento não promoverá alterações significativas nos parâmetros refinados 

e, portanto, o refinamento pode ser interrompido devido ao esgotamento das informações 

disponíveis. Este é o limite máximo a que o modelo se aproxima da estrutura real para 

um dado conjunto de observações. 

1.5.2 Estereoquímica e Validação do Modelo 

Na processo de avaliação do modelo cristalográfico são utilizadas muitas ferramentas 

para a verificação de erros de interpretação e validação do modelo refinado. A introdução 

de erro no modelo durante o processo de refinamento é inevitável. A probabilidade disso 

ocorrer é alta e será tanto maior, quanto menor for a resolução dos dados. Assim, a 
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inspeção dos mapas de densidade eletrônica somente, não é suficiente para validar o 

modelo, uma vez que esta análise é qualitativa e depende de interpretação visual. Ademais, 

os índices residuais R e R livre são bons indicadores da qualidade global do modelo. 

Portanto, para avaliar o modelo é necessária a utilização de outras ferramentas e índices 

de qualidade para a verificação de erros locais. 

A utilização de restrições espaciais na função de refinamento, bancos de fragmentos 

estruturais e análise da distribuição dos ângulos torsionais da cadeia principal e das ca- 

[81] 
deias laterais dos aminoácidos 	reduzem significativamente os riscos de se incorrer em 

grandes erros. Tais análises permitem a detecção de regiões do modelo com características 

incomuns, que não necessariamente estão erradas, mas que devem ser inspecionadas com 

mais atenção. Juntamente com estas ferramentas, a densidade eletrônica destas regiões 

podem ser verificadas através de mapas de omissão, nos quais a parte suspeita do modelo 

é omitida no cálculo das fases. 

Um dos índices de qualidade utilizados para verificação de erros locais é o fator R 

real 
[82], 

 calculado por: 

E Ipobs —  Paliei  
Rreal = x-, i 	 (1.25) 

iPobs + Peale I 

onde pobs  é a densidade eletrônica obtida através dos fatores de estrutura IFobs  1 e as fases 

do modelo refinado; e peai, é a densidade eletrônica calculada atribuindo-se aos átomos do 

modelo um fator de temperatura constante e uma distribuição Guassiana de elétrons. Des-

ta forma, as densidades eletrônicas pobs  e Pcalc  são calculadas para cada resíduo, obtendo-se 

o fator R real individual. Intuitivamente, resíduos com valores elevados de R real são o 

indicativo de algum problema. 

A despeito de todas estas ferramentas, algumas práticas são mais freqüentemente 

utilizadas. Por exemplo, a verificação de resíduos suspeitos com elevados fatores de tem-

peratura, a verificação da distribuição dos ângulos diédricos 4 e klf da cadeia principal, o 

diagrama de Ramachandran 
[83] 

 e a verificação de ângulos w não usuais. 



2 Metodologia 

2.1 Expressão e Purificação da Desacetilase 

A purificação da desacetilase foi otimizada a partir de método descrito anteriormen-

te 
[31]. 

 A produção de desacetilase para os experimentos de cristalização foi dividida 

em duas etapas. A primeira etapa consiste na superexpressão da desacetilase na cepa 

IBPC 590 de Escherichia coli K12. A segunda etapa consiste no isolamento e purificação 

da desacetilase do produto bruto de expressão. 

2.1.1 Expressão 

A desacetilase foi obtida através de superexpressão constitutiva em cepas de Esche-

richia coli K12 IBPC 590. O pUC 18 foi o plasmídeo utilizado para expressão do gene 

nagA codificador da desacetilase. Este plasmídeo carrega o gene que confere à bactéria 

resistência à ampicilina. Salvo os casos mencionados, em todos os experimentos de cres-

cimento de células o meio de cultura utilizado para o foi o LB convencional seletivo na 

presença de ampicilina na concentração de 100 pg/mL . 

Um dos problemas encontrados na expressão da desacetilase foi a diminuição gradu-

al do rendimento da enzima obtido a cada nova preparação. Uma vez detectado este 

problema, o experimento de seleção de colônias passou a ser empregado como um pro-

cedimento padrão antes do experimento de expressão da desacetilase propriamente dito. 

O teste de expressão é qualitativo e é utilizado para a detecção de colônias de bactérias 

que produzem uma maior quantidade da proteína de interesse. A seleção de colônias foi 

37 
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um procedimento adotado na tentativa de solucionar o problema de expressão, antes da 

decisão de se modificar o sistema de expressão. 

O procedimento descrito neste parágrafo foi otimizado através de testes. Primeira-

mente, as células de estoque armazenadas em 35 % de glicerol à temperatura de -80 °C 

foram descongeladas e imediatamente utilizadas para inocular recipientes contendo 50 mL 

meio de cultura, sendo incubadas por 24 horas em agitação orbital à temperatura de 37°C. 

Após o crescimentos das células, algumas placas de petri foram estriadas e incubadas du-

rante 12 horas à temperatura de 37°C. Uma vez crescidas as colônias individuais, elas 

foram transferidas uma a uma, para pré-inóculos de 5 mL de meio de cultura e incu-

badas durante mais 12 horas à temperatura de 37°C. No final das 12 horas, 4 mL da 

suspensão de células de cada um dos pré-inóculos foram centrifugados durante 5 minutos 

a velocidade angular de 10.000 rpm, sendo o sobrenadante descartado e o precipitado de 

células ressuspenso em 1 mL de tampão fosfato 10 mM, pH 7,3 à temperatura de 4 °C. A 

suspensão de 1 mL de células proveniente de cada colônia foi sonicada com 10 pulsos de 

5 segundos em intervalos de 10 segundos para o resfriamento da amostra em gelo. Neste 

experimento foi utilizada 20 % da potência máxima do sonicador Sonic Dismembrator 

550 Fisher Scientific®. Finalmente , a verificação da quantidade de proteína expressa por 

cada colônia foi realizada através de eletroforese desnaturante em gel de poliacrilamida 

de 15 %, no qual foram aplicados 10 piL da solução sonicada proveniente de cada colônia. 

Num único teste deste, geralmente foram utilizadas 27 colônias individuais de bactérias. 

O experimento de expressão da desacetilase propriamente dito, foi realizado a partir 

dos pré-inóculos das colônias que apresentaram uma maior quantidade de proteína expres-

sa no teste. Tais colônias foram utilizadas para a inoculação de 10 L de meio de cultura 

distribuídos em 10 Erlenmayers de 2 L. Alguns dos pré-inóculos das melhores colônias fo-

ram armazenados em 35 % de glicerol para a repetição do procedimento em uma próxima 

preparação. O pré-inóculo foi aplicado sempre na proporção de 1 % do volume total do 

inóculo, que foi incubado por aproximadamente 24 horas em agitação orbital a velocidade 

angular de 250 rpm e à temperatura de 37 °C. Após 24 horas de incubação as células foram 
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centrifugadas durante 40 minutos a 4.000 rpm à temperatura de 4 °C e armazenadas à 

temperatura de -20 °C, sendo divididas em quantidades de células correspondentes a 1 L 

de suspensão. 

Antes da detecção do problema de diminuição da quantidade de desacetilase expressa, 

o experimento de expressão da desacetilase era relativamente simples. O crescimento do 

inóculo era monitorado por absorção do comprimento de onda de 600 nm até a D0600 '-.' 1, 

que corresponde a aproximadamente 3 horas de incubação de 1 litro de meio de cultura, 

inoculado com 10 mL do pré-inóculo crescido durante 12 horas a partir de células de 

estoque a temperatura de -80 °C. 

2.1.2 Sonicação das Células 

Para a sonicação da massa de células contidas em 1 L de meio de cultura foram 

utilizados 40 mL de tampão de sonicação, o tampão fosfato 10 mM, pH 7,3 a 4 °C. A 

sonicação foi realizada em volumes de 10 mL da suspensão de células através de 5 pulsos de 

30 segundos, em intervalos de 30 segundos, para o resfriamento da amostra em gelo. Neste 

experimento foi utilizada 40 % da potência total do equipamento Sonic Dismembrator 550 

Fisher Scientific®. 

Após a sonicação, as células não lisadas e a paredes celulares rompidas foram removi-

das por centrifugação durante 40 minutos a velocidade angular de 10.000 rpm (11.951 x g). 

O sobrenadante contendo a proteína expressa foi reservado para aplicação direta na etapa 

cromatográfica. 

2.1.3 Cromatografia 

A etapa cromatográfica de purificação da desacetilase compreende a utilização de dois 

modos de cromatografia líquida em coluna. A primeira foi uma cromatografia de troca 

iônica fraca, cuja fase estacionária foi a resina DEAE(dietilaminoetil) Sepharose Fast 

Flow da Pharmacia Biotech®. A segunda foi uma cromatografia de interação hidrofóbica, 
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cuja fase estacionária foi a resina de Fenil Sepharose High Performance da Pharmacia 

Biotech®. 

Obviamente, as etapas cromatográficas passaram por processos de otimização ao longo 

de várias preparações, de maneira que os procedimentos descritos nesta seção fazem parte 

do protocolo final, que passou a ser utilizado rotineiramente para a produção de proteína. 

Este protocolo foi aplicado sem grandes alterações para a purificação da desacetilase 

expressa a partir de outros sistemas de expressão, assim como para a desacetilase com 

selênio metionina. 

2.1.3.1 Troca Iônica 

A resina DEAE Sepharose da Pharmacia Biotech®, foi devidamente empacotada se-

gundo as recomendações do fabricante em uma coluna XK 26/20 com 20 cm de compri-

mento e 26 mm de diâmetro. O fluxo utilizado no empacotamento foi de 10 mL/min. Após 

o empacotamento, a altura do leito foi de 15 cm, totalizando um volume de 79,59 mL. 

Antes da aplicação da amostra sonicada em 2.1.2, a coluna foi sempre condicionada 

com 5 volumes de leito. E depois de aplicada a amostra, a coluna sempre foi lavada com 

no mínimo 3 volumes de leito, constituindo-se este um procedimento padrão. Durante 

toda a corrida cromatográfica, as frações e o "loop" para aplicação da amostra foram 

mantidos à temperatura de 4 °C . 

A aplicação da amostra foi realizada através de um "loop" de volume variável podendo-

se aplicar, de uma só vez, o volume de até 100 mL da amostra sonicada e centrifugada. A 

fase móvel utilizada foi o mesmo tampão de sonicação, o tampão fosfato 10 mM, pH 7,3 

a 4 °C. As frações de 10 mL de volume foram eluídas através do gradiente crescente de 10 

volumes de coluna do tampão contendo 0,5 M de NaCl. 

Foram utilizados diferentes fluxos nas diferentes etapas da cromatografia para minimi-

zar o tempo requerido para o processo de eluição da amostra. O fluxo de condicionamento 

foi de 5,0 mL/min; o de aplicação da amostra foi de 0,5 mL/min; o de lavagem da coluna 
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foi de 2,0 mL/min; o de eluição das frações foi de 1,0 mL/min; e finalmente, 5,0 mL/min 

para a limpeza da coluna. 

2.1.3.2 Interação Hidrofóbica 

A resina Fenil Sepharose da Pharmacia Biotech®, foi devidamente empacotada segun-

do as recomendações do fabricante em uma coluna XK 16/10 com 10 cm de comprimento 

e 16 mm de diâmetro. O fluxo utilizado no empacotamento foi de 5 mL/min. Após o 

empacotamento, a altura do leito foi de 6 cm, perfazendo um volume total de 12 mL. 

A segunda etapa cromatográfica foi realizada através da aplicação do "pool" das 

frações de interesse da primeira coluna, na coluna de interação hidrofóbica. Foi adicionado 

a esse "pool" de frações uma quantidade de sulfato de amônio tal que a concentração final 

da solução foi de 0,85 M. A coluna foi previamente condicionada com 5 volumes de leito 

de 0,8 M de sulfato de amônio em 10 mM de tampão fosfato 10 mM, pH 7,3 a 4 °C. A 

aplicação da amostra também foi realizada por meio de um super "loop" , permitindo que 

todo o volume fosse aplicado de uma só vez. Esta cromatografia também foi realizada à 

temperatura de 4 °C. 

A eluição de frações de 4 mL de volume foi realizada através de gradiente decrescente 

de concentração de sulfato de amônio com 20 volumes de leito. As amostras de interesse 

foram reunidas, dialisadas e concentradas para os experimentos de cristalização. Esta 

diálise foi um ponto fundamental para a obtenção dos cristais; além da eliminação do sal 

e substituição do tampão fosfato pelo tampão fosfato salino (PBS) 150 mM pH 7,4, foi 

adicionado à solução 4 % (V/V) de glicerol. Esta concentração de glicerol também foi 

otimizada. 

Nesta cromatografia também foram utilizados diferentes fluxos nas diferentes etapas 

para minimização do tempo de eluição da amostra. O fluxo de condicionamento, de 

lavagem e de limpeza da coluna foi de 1,0 mL/min; e o fluxo de aplicação da amostra e 

de eluição foi de 0,5 mL/min. 
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2.2 Sub-clonagem 

2.2.1 Extração Plasmideal 

A extração do plasmídeo pUC 18 da bactéria IBPC 590 foi realizada através de lise 

alcalina. 

Primeiramente, um pré-inóculo de 5 mL incubado durante 12 horas com a bactéria 

IBPC 590 foi centrifugado por 2 mim a velocidade angular de 10.000 rpm. O sobrenadante 

foi descartado e as células foram ressuspensas em 100 p,L de GTE (glicose 9,2 % (W/V), 

26 mM de Tris/HC1 pH 7,4 e 10 mM EDTA pH 8,0). Foram adicionados à esta suspensão 

de células 200 p,I., de 0,2 M de NaOH e 1 %(W/V) de SDS (Dodecilsulfato de sódio). 

Nesta etapa ocorre a desnaturação do DNA e das proteínas da célula. Após 5 minutos de 

repouso à temperatura de 4 °C, foram adicionadas à suspensão 150 pL de 3 M de acetato 

de potássio, sendo a solução misturada com agitador e permanecendo durante 5 minutos 

em repouso à temperatura de 4 °C. Nesta etapa o acetato de sódio induz o enovelamento 

do DNA plasmideal, permanecendo no corpo de fundo o DNA genômico. A suspensão foi, 

então, centrifugada durante 3 minutos a velocidade angular de 10.000 rpm, sendo 400 pL 

do sobrenadante transferido para outro recipiente contendo 800 pL de etanol 95 % (V/V). 

Nesta etapa ocorre a precipitação do DNA plasmideal. Após 3 minutos de centrifugação 

a velocidade angular de 10.000 rpm, o sobrenadante foi descartado, sendo o precipitado 

resuspenso em 1 mL de etanol 70 % (V/V) para lavagem, e novamente centrifugado e 

ressuspenso em etanol 95 % (V/V). Finalmente, após a centrifugação, o DNA plasmideal 

foi transferido para secagem à temperatura de 37°C durante 12 horas. Depois de seco, o 

DNA foi ressuspenso em 30 pL de água e adicionado à solução 1 pl.., de RNAse, sendo a 

sendo a solução final estocada à temperatura de -20 °C. 

A verificação da presença e da pureza do plasmídeo purificado foi realizada através 

de eletroforese em gel de agarose 1 %. 

O DNA plasmideal obtido nesta preparação foi utilizado para o seqüenciamento do 
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inserto e para a transformação de outras cepas de Escherichia coli. 

2.2.2 Seqüenciamento 

O seqüenciamento do inserto do pUC 18 foi realizado para verificar a presença e con-

teúdo do gene e para possibilitar a construção dos oligonucleotídeos utilizados para a 

subclonagem do mesmo. Para tanto, foi utilizado o método de terminação de cadeia de 

Sanger. Da maneira como o método foi empregado, ele pode ser dividido em três partes. 

A primeira parte é a reação em cadeia de polimerase, na qual foram gerados os frag-

mentos de DNA marcados com os ddNTPs (dideoxirribonucleotídeos), que impedem a 

Taq polimerase de continuar a estender a cadeia a partir da fita molde. Uma vez que a 

reação é conduzida também na presença dos dNTPs (desoxirribonucleotídeos), o tamanho 

dos fragmentos gerados é aleatório. Neste caso, a fita molde foi o DNA plasmideal obtido 

em 2.2.1, estendido a partir dos "primers" M 13 direto (5'-GTA AAA CGA CGG CCA GT-

3') e reverso (5'-GGA AAC AGC TAT GAC CAT G-3'). O M 13 é denominado "primer" 

universal e é utilizado para o seqüenciamento do pUC 18. A reação de terminação foi 

realizada no termociclador PTC-100 da MJ Research Inc.®. 

Na segunda parte, os fragmentos de DNA gerados foram precipitadas com isopropanol 

para a eliminação de reagentes na reação de terminação, resuspensas e aplicadas no gel 

de seqüenciamento. A eletroforese foi realizada no seqüenciador ABI Prism 377 DNA 

Sequencer da PE Applied Biosystems®. 

A terceira e última parte é a coleta e análise da qualidade e confiabilidade dos dados, 

que são realizadas automaticamente por programas que acompanham o seqüenciador. 

O alinhamento, a análise e a comparação da seqüência obtida experimentalmente 

com a seqüência do inserto depositada no banco de dados de DNA foram realizados com 

o programa SeqMan do pacote DNAStar®. 
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2.2.3 Transformação 

A transformação das bactérias DH5c e BL 21 foi realizada com o mesmo plasmídeo 

obtido em 2.2.1 através de choque térmico. 

Células competentes previamente preparadas e armazenadas à temperatura de -80 °C 

foram descongeladas à temperatura de 4 °C. Para um volume de 30 pL da suspensão 

de células, foram adicionados 5 µL do DNA plasmideal a concentração de 200 ng/pL, 

permanecendo a mistura em gelo durante 30 minutos. Após o repouso, a suspensão foi 

transferida para um banho térmico à temperatura de 42 °C durante 2 minutos, sendo 

transferida imediatamente para o gelo e permanecendo em repouso por mais 5 minutos. 

Finalmente, foram adicionados à suspensão 270 ilL de meio cultura previamente aquecido, 

sendo incubada à temperatura de 37°C em agitação moderada por 1 hora. Depois de 

crescidas as células, a suspensão foi plaqueada em meio LB contendo 100 pg/mL de 

ampicilina. 

2.2.4 Selênio Metionina 

Conforme mencionado em 1.4.2, para a utilização de linhagens de bactérias auxo-

tróficas é necessário a sub-clonagem do gene nagA do plasmídeo pUC 18 para um vetor 

compatível com a cepa utilizada. A bactéria utilizada foi a E. coli B834(DE3), deficiente 

na via de biossíntese de metioninas. A utilização desta cepa requer que os vetores possu-

am uma região promotora para RNA polimerase T7. Os plasmídeos escolhidos foram o 

pET28a(+) e o pET29a(+). O pET28 foi construído para a inserção de uma seqüência 

consecutiva de seis histidinas no flanco N-terminal da proteína. Neste caso, a purificação é 

realizada por cromatografia de afinidade, na qual a fase estacionária é constituída por íons 

de níquel coordenados a ácido nitrilo triacético (Ni-NTA) [84] . A afinidade do aminoácido 

histidina por íons de níquel proporciona a eluição de amostras de proteína extremamente 

puras através de uma única cromatografia. Por outro lado, a seqüência de polihistidinas 

pode trazer problemas de solubilidade e agregação da amostra na etapa de concentração. 
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Primeiramente, com o resultado do seqüenciamento do plasmídeo purificado em 2.2.2 

foram construídos os "primers" para o anelamento com as extremidades do gene nagA, 

sendo o NdeI e o BamHI os sítios de restrição para a formação das extremidades coesivas. 

Estes "primers" foram enviados para síntese à Imprint do Brasil® Ltda. 

Uma vez sintetizados, os "primers" foram submetidos à reação em cadeia de polime-

rase para a amplificação do inserto e seus sítios de restrição. O número de ciclos da reação 

de polimerase, as temperaturas e o tempo de cada uma das três etapas do ciclo foram oti-

mizados para a obtenção de quantidades de DNA suficientes para a digestão enzimática. 

Neste caso a fita molde utilizada foi o próprio plasmídeo extraído em 2.2.1. Na amplifi-

cação do gene nagA foi utilizada a DNA Taq polimerase de alta fidelidade Platinium da 

Invitrogen®. 

A verificação da amplificação do gene foi realizada através de eletroforese em gel de 

agarose 1 %. Uma vez confirmada a presença do gene, foi realizado um experimento 

preparativo de reação em cadeia de polimerase para a produção da quantidade de DNA 

necessária para as etapas seguintes. 

A purificação do produto da reação em cadeia de polimerase para a eliminação dos 

reagentes e da fita molde foi realizada em gel de agarose 1 %. A dupla digestão dos sítios 

de restrição para a formação das extremidades coesivas do produto amplificado e dos 

vetores pET28 e pET29 foi realizada com as enzimas de restrição NdeI e o BamHI. Uma 

outra etapa de purificação foi realizada para a eliminação das enzimas e subprodutos da 

digestão, estando o inserto pronto para ser ligado ao vetor. 

Após a dupla digestão com as enzimas de restrição para a formação das extremidades 

coesivas, a NdeI e a BamHI, o inserto foi introduzido no plasmídeo pET29a(+) através 

da DNA ligase T4 durante 12 horas a temperatura de 4 °C no tampão que acompanha a 

própria enzima. Antes dos primeiros testes de expressão, o seqüenciamento dos plasmídeos 

foi realizado para a verificação do "frame" de leitura e de erros de reação em cadeia de 

polimerase. 
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Depois de verificados os "frames" de leitura, o vetor recombinante foi utilizado para a 

transformação da bactéria competente B834(DE3). A colônia transformada foi utilizada 

para inoculação de 10,0 mL de meio de cultura LB convencional, contendo o antibiótico 

canamicina à concentração de 30 pg/mL. Posteriormente, as células do pré-inóculo foram 

incubadas durante 7 horas em 500 mL de meio de cultura contendo canamicina a con-

centração de 30 tg/mL, sendo o meio preparado segundo o protocolo descrito no Anexo. 

Tendo o meio de cultura atingido a densidade óptica de 0,8 em comprimento de onda de 

600 nm, as células foram induzidas com 0,4 mM de IPTG e incubadas por mais 3 horas. 

No final da indução as células centrifugadas foram submetidas a sonicação, a purificação 

e a cristalização segundo os respectivos protocolos descritos nas seções 2.1.2, 2.1.3, 2.3. 

Nestas etapas todos os tampões utilizados foram desgaseificados com o intuito de se evitar 

a oxidação do selênio. 

O sistema de expressão B834(DE3) pET28a(+) nagA foi deixado em modo de espera 

no sentido de se evitar a introdução de mais uma variável nos experimentos de crista-

lização. A seqüência de histidinas no flanco N-terminal da proteína confere uma sim-

plificação ao processo de purificação, contudo, freqüentemente são observados problemas 

de solubilidade nas etapas de expressão e de cristalização de proteínas que utilizam este 

sistema. Por estes motivos, este sistema de expressão foi resguardado para sua eventual 

utilização como sistema de expressão alternativo. 

2.3 Cristalização 

A metodologia empregada na cristalização da desacetilase foi a difusão de vapor em 

gota suspensa, sendo as gotas preparadas com 10 ,uL de volume total através da mistura 

de 5 pL da solução da enzima purificada em 2.1.3 e 5µL da solução do reservatório. A 

concentração da solução de proteína utilizada nos testes sempre foi de 10 mg/mL 1  em 

tampão PBS 150 mM, pH 7,4 à temperatura de 4°C. 

1  N. do autor. Coeficiente de extisão de 37.940 M -1  cm-1  estimado a partir da sequência de aminoácido 

para o comprimento de onda de 280 nm (http : //www.expasy.org ). 
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Alguns ensaios de cristalização foram repetidos utilizando-se condições de cristali-

zação obtidas anteriormente 
[33]. 

 Nestes testes, a solução do reservatório foi obtida a 

partir da mistura de duas soluções: 3,0 M de dihidrogênio fosfato de sódio hidratado 

(NaH2 PO4  • H2 O); e 0,3 M de hidróxido de sódio (NaOH). As misturas das soluções 

obedeceram as proporções de 80 % a 99 % da solução de fosfato em intervalos de 1 %, 

sendo o complemento feito com a solução do hidróxido. Cada uma dessas soluções foi 

posteriormente diluída entre 70 % e 80 % em intervalos de 1 %. 

Foram realizados também, testes de cristalização com o sulfato de amônio ( (NH4)2SO4 ) 

em concentrações de 40 % a 60 % (-2 M) de saturação com adição, separadamente em 

testes diferentes, de polietileno glicol de massas moleculares 400 u.m.a, 1500 u.m.a, 

4000 u.m.a, de glicerol, de etileno glicol e de isopropanol, variando-se as concentrações 

entre 5 % (V/V) e 15 % (V/V). 

Os experimentos de cristalização realizados com a desacetilase derivada com selênio 

metionina não foram numerosos devido ao baixo rendimento obtido na expressão. Estes 

ensaios foram realizados em condições testadas anterioremente, utilizando-se o fosfato 

de sódio como precipitante. Neste caso, as soluções dos reservatórios foram preparadas 

a partir de duas soluções estoque: 3,0 M de dihidrogênio fosfato de sódio hidratado; e 

0,3 M de hidróxido de sódio. As misturas das soluções obdeceram as mesmas proporções 

utilizadas nos ensaios de cristalização realizados anteriormente com o fosfato, porém para 

concentrações finais de 1,8 M de fosfato. 

2.4 Substituição Molecular 

O experimentos de substituição molecular foram realizados com um conjunto de da-

dos de difração de raios X de cristais nativos de desacetilase de E. coli, coletado anteri-

ormente 
[33].  Os experimentos de substituição molecular foram conduzidos utilizando-se 

basicamente duas séries de modelos, os quais foram modificados na tentativa de se obter 

uma melhor solução. A primeira série de modelos foi obtida a partir de modificações 
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da estrutura cristalográfica da N-acetilglicosamina 6-fosfato desacetilase de Thermotoga 

maritima, disponível no Protein Data Bank na ocasião. A segunda série de modelos, foi 

obtido a partir de modelagem molecular da estrutura cristalográfica da desacetilase de T. 

maritima. 

O conjunto de dados nativo é constituído de 50.702 reflexões únicas coletadas com 

redundância média de 3,4 e R sym  de 0,06 (0,22 na última faixa de resolução). Neste con-

junto, as reflexões estendem-se até a resolução de 2,0À, sendo 74,6 % delas com intensidade 

igual ou superior a 3 o- . A sua completeza média é de 97,7 % 
[33]

. 

A primeira série de modelos utilizados nos experimentos substituição moleular foi ob-

tida apartir de modificações da estrutura cristalográfica da desacetilase de Thermotoga 

maritima. Esta foi a primeira estrutura cristalográfica de uma desacetilase desponibilizada 

no Protein Data Bank, sendo resolvida por pesquisadores do Joint Center for Structural 

Genomics 2  em 18 Dezembro de 2002. A desacetilase de T. maritima tem aproximada-

mente 40,3 kDa por monômero e sua seqüência de aminoácidos possui 376 resíduos. Ela 

foi cristalizada no sistema cristalino trigonal, no grupo espacial P3 1 21 com parâmetros de 

rede a = b = 85,07 À, c = 206,01 À, a = = 90 ° e 'y = 120 °. O conteúdo da unidade 

assimétrica do cristal de desacetilase de T. maritima é um dímero. Esta estrutura foi 

refinada com dados de 2,5 ik de resolução, sendo os índices residuais R e R livre de 0,195 

e de 0,251, respectivamente. A Figura 6, p. 49, apresenta a estrutura cristalográfica do 

dímero da N-acetilglicosamina 6-fosfato desacetilase de T. maritima em representação de 

fitas. As cores dos elementos de estrutura secundária não possuem nenhum significado. 

Observa-se no centro do "barril" as esferas em cor cinza representando os átomos de ferro 

da estrutura. 

A segunda série de modelos utilizados nos experimentos de substitutição molecular 

para obtenção de fases para os fatores de estrutura de desacetilase de E. coli, foi obtida 

por modelagem molecular por homologia da estrutura cristalográfica de T. maritima. 

2  N. do autor. Este é uma colaboração entre o Scripps Research Insitute, University of California em 
San Diego, Stanford Univeristy, Stanford Synchrotron Radiation Laboratory e o Genomics Institute of 
the Novartis Research Foundation 
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Figura 6: Modelo da N-acetilglicosamina 6-fosfato desacetilase de Thermotoga marítima. 
A estrutura cristalográfica é um dímero cujo monômero é constituído por dois domínios: 

o pseudo barril (P/a) 8 ; e o pequeno barril /3. As esferas em cor cinza são os átomos de 

ferro. 

. 

Para tanto, foi utilizado o programa MODELLER [851 . Vár ios modelos de baixa interação 

foram construídos através de inclusão de resíduos de acordo com similaridade entre as 

seqüências das duas desacetilases, a de E. coli e a de T. marítima. Baixa interação significa 

a substituição dos resíduos da molécula modelo por aqueles da molécula incógnita com 

poucas modificações em relação à estrutura do modelo original. Também foram gerados 

alguns modelos com os domínios do monomerô separados, isto é, utilizando-se somente 

o domínio "barril" ou somente o domínio sanduíche p. O alinhamento das seqüências 

de amiácidos das desacetilase de E. coli e de T. marítima foi realizado utilizando-se os 

programas ORDER e MULTALIGN do pacote AMPS 186
-891 

A substituição molecular foi realizada, principalmente, com o programa AMORE 1481 , 

porém foi utilizado também o programa MOLREP 1901 , ambos do pacote CCP4 1911 . O 

cálculo das funções de rotação e translação, bem corno o posicionamento dos modelos no 

interior da cela unitária do cristal de desacetilase de E. coli, foram realizados variando-se 

os parâmetros relevantes para a substituição molecular de maneira a obter-se uma melhor 

solução. 
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As soluções de substituição molecular obtidas com os modelos das duas séries foram 

otimizadas variando-se o raio de integração da função de rotação e as resoluções máxima 

e mínima dos dados incluídos no cálculo da função de Patterson. A molécula modelo 

foi manipulada na tentativa de se obter melhores soluções através da remoção de cadeias 

laterais, da exclusão de heteroátomos e de moléculas de água. O posicionamento do mo-

delo com apenas um monômero da unidade assimétrica e com os seus domínios separados 

também foi tentada. Em algumas situações as funções de rotação e translação foram 

calculadas com os fatores de estrutura normalizados do cristal da molécula desconhecida 

e em outras, os fatores de temperatura dos átomos do modelo foram diminuídos. 

Os critérios de avaliação das soluções foram baseados na verificação dos mapas de 

densidade eletrônica 2mFob3  — AF,ii, dos modelos obtidos; e na verificação dos coeficientes 

de correlação entre os fatores de estrutura observados e os fatores de estrutura calculados 

com o modelo no interior da cela unitária da molécula incógnita. 

O refinamento inicial da estrutura foi realizado com o programa REFMAC5 
[92, 93] 

 

do pacote CCP4 
[911e 

 com o programa CNSSOLVE 
[94]. 

 Com ambos os programas foram 

realizados os refinamentos de corpo rígido; e com o programa CNSSOLVE 
[94], 

 foi realizado 

o refinamento de simulação de "annealing" . 

A visualização e toda a manipulação gráfica dos resultados obtidos foram realizadas 

com o programa XFIT do pacote XTALVIEW 
[95]e, 

 eventualmente, com o programa O 
[96]

. 

2.5 Dispersão Anômala 

2.5.1 "Screening" de Derivados 

O "screening" de cristais derivados foi realizado utilizando-se as técnicas de difusão de 

átomos pesados por "soaking" tradicional e por "crioderivatização" rápida. A diferença 

básica entre as duas técnicas é a concentração dos reagentes utilizado na solução e o tempo 

de permanência do cristal na mesma. 
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O "soaking" tradicional consiste na transferência do cristal nativo para a solução em 

que o cristal foi crescido, contendo o sal do átomo pesado candidato, em concentrações 

da ordem de 10 mM, por algum tempo. Este tempo pode variar de poucos minutos a 

muitas horas. Após o "soaking" , os cristais são transferidos novamente para solução mãe, 

transferidos para a solução crioprotetora e depois diretamente montados em "loops" sobre 

a cabeça goniométrica centrada no feixe de nitrogênio gasoso à temperatura de 100 K. No 

"soaking" tradicional geralemte são utilizadas átomos pesados de raios atômicos maiores. 

Os experimentos de produção de derivados nos quais a técnica de "soaking" tradiconal 

foi empregada, foram realizados com cristais menores e envelhecidos - nessa ocasião, a 

reprodução das condições de cristalização com amostras produzidas no Brasil ainda não 

havia sido alcançada. Nestes experimentos foram utilizados reagentes de metais pesados 

com raios atômicos maiores como mercúrio, ouro, platina e chumbo, sendo os sais foram 

adicionados à solução mãe. 

A técnica de "crioderivatização" rápida também foi implementada para a produção de 

derivados. Esta técnica consiste na transferência de cristais nativos por alguns segundos 

para a solução crioprotetora contendo haletos de iodo 
[97], 

 bromo, rubídio 
[98]

ou  metais de 

raios atômicos menores a altas concentrações - da ordem de 1 M. Nestes experimentos, o 

tempo de "soaking" é determinado pela integridade do cristal na solução, podendo variar 

entre poucos segundos a alguns minutos 
[59-61] 

Os experimentos de produção de derivados nos quais a técnica de "quick cryo-soaking" 

foi empregada, as soluções foram preparadas com a adição do sal direto à solução criopro-

tetora. A solução crioprotetora possui os mesmos reagentes e concentrações da solução 

do reservatório, porém feita em solução de 20% (V/V) de glicerol. Depois do repouso 

por alguns segundos na solução de "soaking", os cristal foram diretamente montados em 

"loops" sobre a cabeça goniométrica centrada no feixe de nitrogênio gasoso à temperatu-

ra de 100 K. Em algums casos a técnica de "annealing" foi implementada com o intuito 

de se reduzir a mosaicidade do cristal e a aumentar a resolução máxima da reflexões 
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observadas. Esta técnica consiste em transferir os cristais congelados para a solução cri- 

oprotetora por alguns minutos e retorná-los novamente ao feixe de nitrogênio. Existem 

variações desta técnica nas quais o fluxo de nitrogênio sobre o cristal é interrompido por 
[99-101] alguns segundos  

2.5.2 Coleta de Dados 

A coleta de dados por difração de raios X dos cristais derivados de átomos pesados 

foi realizada em fontes convencionais de raios X e em fontes de luz síncrotron. 

Antes da coleta de dados, os potenciais derivados de átomos pesados foram previamen-

te selecionados no equipamento de raios X, constituído de um fonte convencional de ânodo 

rotatório RU-200 com radiação K a  de Cobre (Cu) de comprimento de onda 1,54179 À, 

monocromatizada por cristal de grafite acoplado ao detector de área RAXIS-IIC. Nestes 

experimentos as imagens de 1 ° de oscilação foram coletadas com a distância cristal-

detector de 140 mm, sendo o tempo de exposição de aproximadamente 50 minutos. 

Os critérios empregados na seleção de derivados a serem coletados foram a preservação 

dos parâmetros de rede do cristal nativo com uma tolerância máxima de variação de 0,5 % 

na direção de cada eixo cristalográfico. Outro critério utilizado foi a resolução máxima das 

intensidades observadas, lembrando que para os derivados obtidos através do "soaking" 

tradicional a alta resolução é importante, porém, não é determinante para procura de 

sinal isomorfo. 

Uma vez selecionados os cristais, o experimento de coleta de dados foi conduzido em 

fonte convencional de ânodo rotatório UltraX 18 da Rigaku® com radiação K, de Cu de 

comprimento de onda 1,54179 À, monocromatizada por interferência construtiva em filme 

multicamadas do espelho Cofocal Max-Flux da Osmic®. Este sistema está acoplado ao 

detector do tipo placa de imagem Mar345. Nestes experimentos as imagens de 1 ° de 

oscilação foram coletadas com a distância cristal-detector de 200 mm, sendo o tempo de 

exposição de 10 minutos ou menos dependendo do tamanho do cristal. 
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A grande maioria dos conjuntos de dados de difração de raios X dos cristais derivados 

foi coletada em fontes de luz síncrotron. No Brasil foram coletados alguns conjuntos de 

dados no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) e no exterior foram coletados 

conjuntos de dados em Grenoble, na França, no European Synchrotron Radiation Facility 

(ESRF), em Brookhaven, nos EUA, no National Synchrtron Light Source e em Argonne, 

nos EUA, no Argonne Photon Source. 

2.5.3 Processamento dos Dados 

As reflexões coletadas nos experimentos de difração foram indexadas e integradas 

com o programa MOSFLM 
[102, 103]

. As intensidades da reflexões foram escalonadas e 

promediadas com o programa SCALA do pacote CCP4 [91] . Para alguns conjuntos de 

dados os programas DENZO e SCALEPACK 
[104]

também foram utilizados. 

O escalonamento dos fatores de estrutura e a avaliação da qualidade dos derivados 

foi realizada com os programa SCALEIT 
X105] 

 do pacote CCP4 
[91] 

 e diferenças anômalas 

foram calculadas com o programa DANODUMP (sem referência). 

2.5.4 Localização de Sítios de Átomos Pesados 

106] 
A localização de centros espalhadores 

[105, 	
foi realizada através da comparação dos 

resultados obtidos com o programa SHELXD [73]  e com o programa SOLVE 
[107]. 

 No 

caso do programa SHELX, as diferenças anômalas e isomórficas dos fatores de estruturas 

foram obtidas utilizando-se o programa SHELXC, a partir dos conjuntos de dados dos 

derivados disponíveis e do conjunto de dados nativo [33] . As soluções das posições atômicas 

obtidas com o programa SHELXD foram analizadas com o programa HKL2MAP 
[108] . As 

 coordenadas dos potenciais sítios também foram comparadas às coordenadas obtidas com 

os programas PEAKMAX, RANTAM e RSPS [109] , todos do pacote CCP4 [91] . 

111] 
Os mapas de Patterson foram construídos com o programa FFT 

[110, 	
e a localização 

de picos foi realizada com o programa PEAKMAX, ambos do pacote CCP4 [91] . As sínteses 
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de Fourier foram calculadas para dados de resolução entre 25,0 e 2,0 À, dependendo da 

resolução do conjunto de dados e da observação do sinal - anômalo ou isomorfo. As 

secções de Harker dos mapas de Patterson também foram analisadas, utilizando-se para 

esta tarefa o programa MAPSLICER pacote CCP4 [91] . 

2.5.5 Estimativa Inicial de Fases 

A estimativa inicial das fases dos fatores de estrutura observados foi realizada através 

das posições dos sítios de átomos pesados encontrados em 2.5.4. Para tanto, foi utilizado 

principalmente o programa SOLVE [107] . A modificação de densidade eletrônica, tanto o 

achatamento de solvente como a promediação de densidade eletrônica, foi realizada com o 

programa RESOLVE [107] , sendo utilizado também o programa SHELXE (sem referência). 

O programa DM [112] do pacote CCP4 [91]  foi utilizado nos casos em que foi necessária a 

extensão de fases. 

2.5.6 Refinamento do Modelo 

O refinamento do modelo foi realizado iterativamente com os programas REFMAC5 [92, 93]  

do pacote CCP4 [91]  e XFIT do pacote XTALVIEW [95] . A adição de moléculas de água 

no refinamento foi realizada com o programa ARP/WARP 
[113]e 

 com o programa XFIT 

a partir da análise dos mapas de densidade eletrônica calculados por síntese de Fourier 

com coeficientes 3mFobs  — 2,AF,,, / ,, 2mFobs  — AF,,, i , e mFob, — AFcctic- 

O conjunto de dados contra o qual o modelo inicial de fases foi refinado, foi coletado 

com cristais de proteína nativa no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), isto 

é, com o mesmo conjunto de dados que foi utilizado na substituição molecular. Este 

conjunto de dados foi processado incluindo dados de até 2,0 À de resolução [33]• 
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2.6 Análise do Modelo 

A qualidade estereoquímica do modelo cristalográfico foi constantemente monitorada 

ao longo do refinamento através da utilização do programa PROCHECK [114] . A qualidade 

do modelo cristalográfico também foi verificada através do programa SFCHECK 
[115] 

A representação topológica dos elementos de estrutura secundária do monõmero da 

estrutura cristalográfica refinada foi obtida através do programa PROMOTIF 
[116] 

A área da superfície de acessibilidade da interface de dimerização [111  foi calculada 

utilizando-se o algoritmo de Richards & Lee 
[118]  ,

implementado no programa SURFACE 

do pacote CCP4. 

Os mapas de superfície eletrostática do dímero da estrutura refinada foram calculados 

através do programa GRASP 
[119] 

Finalmente, as figuras do modelo cristalográfico em suas diversas representações foram 

[120] • 
produzidas com o programa PYMOL 
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3 Resultados e Discussão 

3.1 Preparação da Amostra 

3.1.1 Expressão 

O protocolo de expressão da desacetilase na E. coli K12 IBPC 590 funcionou muito 

bem até um determinado momento, quando passou a apresentar problemas no rendimento 

de proteína, levando a alteração de alguns procedimentos. 

O problema de diminuição do rendimento de desacetilase expressa demorou algum 

tempo para ser percebido, pois as células de uma dada preparação foram aliquotadas e 

armazenadas em quantidades correspondentes a 1 L da suspensão centrifugada. Assim, 

as alíquotas foram descongeladas e sonicadas para cada etapa de otimização da purifi-

cação até a necessidade de se realizar uma nova preparação. O problema na expressão 

foi detectado através da comparação do rendimento total de enzima obtida para cada 

preparação. Neste texto, este rendimento foi definido como a massa total de proteína 

pura em miligramas por litro de suspensão de células. Nas preparações realizadas na 

época em que as células foram enviadas pelos colaboradores, o rendimento obtido foi de 

aproximadamente 13 mg/L de cultura de células. Depois de algum tempo esta razão foi 

de aproximadamente 5 mg/L, daí a necessidade de se alterar o protocolo de expressão. 

Na Figura 7, p. 58, observa-se um teste de expressão da desacetilase em função do 

período de incubação da bactéria IBPC 590. Neste experimento as bactérias utilizadas 

para o crescimento do pre-inóculo do meio de cultura estavam em estoque à temperatura 
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de -80 °C. Na raia de número 1 do gel observam-se os marcadores de massa molecular e 

nas raias de números 2 a 9 observam-se as bandas das amostras. As amostras de volume 

total de 10 pL foram produzidas a partir da sonicação de 4 mL de suspensão de células 

centrifugadas e ressupendidas em 1 mL de água, sendo as alíquotas retiradas do mesmo 

recipiente incubado, em intervalos de uma hora. Na raia de número 2 foi aplicado no 

gel o dobro do volume das demais, portanto este resultado foi desconsiderado. A banda 

correspondente a desacetilase pode ser observada na Figura 7 na linha horizontal ao longo 

de todo o gel na altura inferior à banda do marcador de 45 kDa. O tempo decorrido entre a 

retirada da amostra da raia 2 e a amostra da raia 9 é de 8 horas. Como pode ser observado, 

não verifica-se nenhuma alteração na quantidade de proteína expressa, lembrando que em 

condições normais o tempo suficiente para produzir uma grande quantidade de proteína foi 

de aproximadamente 3 horas, o equivalente a aproximadamente uma unidade de densidade 

óptica de absorção medida com o comprimento de onda de 600 nm (DO600 ^ 1). A DO600 

da cultura de células no instante em que cada amostra foi retirada pode ser observada na 

parte inferior da Figura 7. Observa-se que a DO600  é aproximadamente 1 depois de 2 horas 

de incubação, entretanto não foi verificado uma alteração significativa da quantidade da 

proteína expressa, mesmo depois de 8 horas de incubação, a despeito do aumento da 

quantidade de células. 

O mesmo experimento realizado na Figura 7 foi reproduzido na Figura 8, p. 58, porém 

para intervalos de tempos maiores. Neste experimento a bactéria utilizada para a inocu-

lação do meio foi previamente incubada por 12 horas (pré-inoculo). Na raia de número 1 

do gel da Figura 8 observam-se as bandas dos marcadores de massa molecular; na raia 2, 

observa-se a amostra produzida com o pré-inoculo; e nas raias de número 3 a 7 observam-

se as amostras retiradas após aproximadamente 4 horas, 8 horas, 12 horas, 23 horas e 

25 horas respectivamente. Novamente, a DO 600  da cultura de células pode ser observa-

da na parte inferior da Figura 8, e imediatamente a baixo observa-se o correspondente 

tempo de incubação. No gel da Figura 8 observa-se as bandas da desacetilase em todas 

as amostras na linha horizontal na altura imediatamente a baixo da banda do marca- 
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DO 0,14 0,49 1,03 1,46 1,52 1,65 1,64 1,69 
t(h) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Figura 7: Teste de expressão da desacetilase pela bactéria IBPC 590 pUC 18 nagA em 
função do período de incubação. Na raia de número 1 observam-se os marcadores de massa 
molecular e nas raias de números 2 a 9 observam-se as bandas das amostras retiradas em 
intervalos de 1 hora. Na parte inferior do gel observa-se a DO600  no instante em que 
as amostras foram retiradas. A desacetilase encontra-se em todas as amostras na linha 
horizontal do gel na altura imediatamente abaixo do marcador de 45 kDa (vide seta). 

DO 1,47 1,81 1,85 2,08 1,93 
t(h) 4 8 12 23 25 

Figura 8: Teste de expressão da desacetilase pela bactéria IBPC 590 pUC 18 nagA em 
função do período de incubação. Na raia 1 observam-se os marcados de massa molecular; 
na raia 2 a amostra produzida com o pré-inoculo; e nas raias de números 3 a 7 observam-se 
as amostras retiradas. Na parte inferior do gel observa-se a DO600  e o instante em que 
as amostras foram retiradas. A desacetilase encontra-se em todas as amostras na linha 
horizontal na altura imediatamente abaixo do marcador de 45 kDa (vide seta). 
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dor molecular de 45 kDa. Verifica-se um aumento substancial da proteína de interesse, 

através da comparação qualitativa do tamanho das bandas no gel decorrer das 25 horas 

de incubação. 

Na Figura 9, p. 60, observa-se um teste de seleção de colônias da bactéria IBPC 590. 

Na linha horizontal imediatamente abaixo do marcador de 45 kDa observa-se que a va-

riação da quantidade de enzima expressa de uma colônia em relação a outra é evidente. 

Neste experimento, as colônias correspondentes as amostras das raias de número 3, 5 e 6 

foram utilizadas para a inoculação de volumes de meios de cultura em escala preparativa. 

A conclusão obtida a partir da comparação e compreensão dos resultados apresentados 

nesta seção aparenta ser trivial, entretanto, o comportamento observado nestes experi-

mentos mostrou-se de maneira intermitente, levando algum tempo para ser compreendido. 

As primeiras iniciativas foram tomadas no sentido de se adaptar ao problema através dos 

testes de seleção de colônias. De uma certa maneira esta iniciativa funcionou de modo 

paliativo. Através destes e outros resultados obtidos na expressão e na purificação da de-

sacetilase foi determinado um protocolo de expressão com a bactéria IBPC 590 que fosse 

reprodutível, entretanto quase sempre foi observada uma variação no rendimento final de 

proteína pura obtida. 

O motivo pelo qual as cepas E. coli apresentam este comportamento de diminuição 

da quantidade de proteína expressa é desconhecido, porém muito comum. Existem al-

gumas especulações sobre este comportamento, entretanto, estas hipóteses são de difícil 

comprovação, pois os resultados não podem ser generalizados. Uma explicação seria a 

alteração do metabolismo bacteriano devido ao armazenamento prolongado em baixas 

temperaturas, em cujo caso, uma das soluções propostas foi o "plaqueamento" sucessivo, 

a substituição do meio de cultura utilizado para a incubação das células e a utilização 

de temperaturas alternativas para o crescimento das mesmas. Estes experimentos de ex-

pressão conduzidos em diferentes tipos de meio de cultura e em diferentes temperatura 

de incubação não demonstraram um aumento significativo no rendimento de enzima ex- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Figura 9: Teste de seleção de colônias da bactéria IBPC 590 pUC 18 nagA. Na raia 1 
observam-se os marcadores de massa molecular; e nas raias de número 2 a 10 observa-
se as amostras preparadas com diferentes colônias. Na altura imediatamente abaixo do 
marcador de 45 kDa, observa-se a variação da quantidade de desacetilase expressa de uma 
colônia em relação a outra (vide seta). 

pressa. Portanto, a temperatura e o meio de cultura utilizados no protocolo de expressão 

descrito em 2.1.1 foram mantidos, fazendo parte dos experimentos posteriores. 

Outra explicação plausível para a alteração do rendimento de desacetilase expressa, 

pode ser a diminuição do número de cópias do plasmídeo pUC 18 no interior das células, e 

a solução proposta foi a retransformação das células introduzindo-se um número adicional 

de cópias do plasmídeo em seu interior. Este procedimento foi adotado sem sucesso, muito 

provavelmente porque, uma vez transformadas, as células adquirem uma propensão natu-

ral à rejeição de uma segunda transformação, ou talvez o número de cópias do plasmídeo 

foi aumentado, mas sem a constatação do aumento de proteína expressa. 

Para produzir-se uma mesma quantidade de proteína expressa a cada nova prepa-

ração a solução mais comum, e na verdade o que é habitual, é fazer a transformação das 

células imediatamente antes de incubá-las para expressão. Para tanto, são necessários a 

célula competente não transformada e o plasmídeo que se deseja introduzir na mesma. A 

obtenção cio plasmídeo purificado é relativamente fácil e para isso basta realizar-se uma 
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extração plasmideal conforme 2.2.1. Por outro lado, a obtenção células sem plasmídeo 

a partir de células transformadas é uma tarefa complicada, pois depende da estabilida-

de do plasmídeo que foi inserido na mesma. Este experimento foi realizado, contudo o 

pUC 18 apresentou uma estabilidade excepcional frente ao crescimento de células em meio 

não seletivo. A importação da cepa IBPC 590 não transformada foi descartada devido a 

sua indisponibilidade em bancos de células e as dificuldades de importação de materiais 

biológicos. 

O tempo consumido com um problema relativamente simples, a persistência e o agra-

vamento da diminuição do rendimento de proteína expressa levou, então, à revisão e à 

paralisação total dos procedimentos de expressão, de purificação e de cristalização, culmi-

nando na decisão de transformar outras cepas de E. coli e, posteriormente, de subclonar 

o gene para a modificação do sistema de expressão. 

3.1.2 Transformação da DH5 a e da BL 21 

O resultado dos experimentos de transformação das bactérias DH5 a 1  e BL 21 não 

foram muito satisfatórios. A bactéria DH5a não foi transformada, isto é, não se conseguiu 

introduzir o plasmídeo pUC 18 no interior das células. A bactéria BL 21 foi transformada, 

porém apresentou um rendimento não muito satisfatório em relação a quantidade de 

enzima expressa. Isto pode ser observado no teste de expresão de 5 colônias diferentes no 

gel da Figura 10, p. 62. As raias de números ímpares são o sobrenadante e as raias de 

números pares são o precipitado da centrifugação da cultura de células lisadas. Observa-

se que a desacetilase é expressa em solução, porém comparando-se este resultado com o 

obtido no experimento da Figura 9 é evidente que a quantidade de proteína produzida 

na nova bactéria é muito menor. Embora a quantidade de proteína produzida por esta 

nova construção não seja muito grande quando comparada a construção original, houve 

uma simplificação significativa em todo o processo de expressão. É preciso ressaltar que 

1 N. do autor. Esta linhagem de bactéria geralmente não é utilizada para expressão, entretanto, alguns 
resultados positivos tem sido obtidos por colegas de laboratório. 
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Figura 10: Transformação da BL 21 com o pUC 18 nagA. Na raias de número ímpar 
observa-se o conteúdo do sobrenadante (cada raia corresponde a uma colônias diferente); 
e nas raias pares o precipitado da centrifugação da suspensão de células. A desacetilase 
pode ser observada em todas as raias na altura indicada pela seta. 

a quantidade de proteína expressa no gel da Figura 10 foi obtida em apenas 2 horas de 

incubação. 

A transformação da BL 21 foi uma abordagem necessária e alternativa ao sistema de 

expressão que vinha sendo utilizado. A complexidade dos procedimentos de expressão, o 

tempo e o rendimento de proteína obtida para os testes de cristalização, inviabilizaram 

o processo de purificação, de maneira que optou-se pela transformação da BL 21 com o 

mesmo vetor, o pUC 18. Desta maneira, os problemas de expressão foram resolvidos. 

O novo sistema de expressão proporcionou uma quantidade razoável de proteína em um 

tempo relativamente curto (3 horas de incubação), o que possibilitou a retomada dos 

experimentos de purificação e cristalização. 
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3.2.2 Sub-clonagem 

Uma vez obtida a seqüência do inserto, os "primers" foram construídos com as extre-

midades codificantes do gene nagA e as seqüências palindrômicas dos sítios de restrição 

das enzimas NdeI e BamHI. Obviamente, estas duas enzimas foram escolhidas porque não 

existem os seus sítios de restrição na seqüência do inserto e porque existem os seus sítios 

de restrição no plasmídeo pET29a(+). As seqüências obtidas para a fita direta e para a 

fita complementar foram respectivamente: 

5'-TAC GTA CAT ATG TAT CGA TTA ACC CAG G-3' 

5'-AGG ATC CTT ATT GAG TTA CGA CCT CGT-3' 

Conforme mencionado em 2.2.4, a amplificação foi realizada através de reação em 

cadeia de polimerase. Cada ciclo de reação possui três etapas com diferentes tempos de 

reação e temperaturas. Na primeira etapa o tempo foi de 30 segundos à temperatura de 

94°C. Esta etapa geralmente não é otimizada, pois é o momento no qual a dupla fita do 

plasmídeo se abre tornando os seus nucleotídeos acessíveis. A segunda etapa é crítica, 

pois é o momento em que ocorre o anelamento dos "primers" . O anelamento depende do 

número de nucleotídeos e, portanto, a temperatura e o tempo tiveram que ser otimizados. 

A última etapa é a temperatura de reação de extensão da cadeia pela Taq polimerase e 

geralmente depende do tipo de enzima utilizada. Para a obtenção da quantidade de DNA 

suficiente para o experimento de dupla digestão foram necessários 25 ciclos de reação de 

polimerase. A temperatura ideal para a segunda etapa de cada ciclo foi determinada como 

de 55°C durante o tempo de 30 segundos. A temperatura e o tempo para terceira etapa 

do ciclo foi de 68 °C e 90 segundos, respectivamente. 

A Figura 12, p. 65, apresenta o gel de agarose 1 % mostrando a amplificação do gene 

nagA. Na raia número 1 observam-se as os marcadores do número de pares de bases; e 

na raia número 2 observa-se uma única banda do gene nagA cuja altura é superior à 

do marcador de 1.000 pb. O gene nagA tem aproximadamente 1.200 pb, e como po- 
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Figura 12: Amplificação do gene nagA do vetor pUC 18. Na raia número 1 observam-se 
os marcadores do número de pares de bases e na raia número 2 observa-se uma única 
banda do gene nagA, cuja altura é superior à do marcador de 1.000 pb. O gene nagA tem 
aproximadamente 1.200 pb. 

de ser observado na Figura 12, a banda obtida através da amplificação está na altura 

correspondente ao número de bases que o gene possui. 

Depois que o cDNA foi introduzido no plasmídeo pET29 através da DNA ligase T4, 

foi realizado o seqüenciamento dos mesmos para a verificação do "frame" de leitura e de 

eventuais mutações ou deleções. 

3.3 Purificação 

Conforme mencionado em 2.1.3, este protocolo foi utilizado sem grandes modificações 

para a purificação da desacetilase expressa em todos sistemas de expressão, inclusive para 

a desacetilase expressa com selênio metionina. 

A Figura 13, p. 66, apresenta o cromatograma da coluna de troca iônica do extrato 

bruto da cultura de células IBPC 590. Pode-se observar no cromatograma três conjuntos 

de picos distintos. Um conjunto compreendido entre a aplicação da amostra (volume de 

eluição V, = O mL) e a lavagem da coluna (V, 520 mL), que são as moléculas que não 

interagem ou interagem fracamente com a fase estacionária. A desacetilase interage com 
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Figura 13: Cromatografia de troca iônica. Absorbância do comprimento de onda de 
280 nm em função do volume de retenção. O volume de retenção da desacetilase e seus 
contaminantes é de aproximadamente 940 inL, o que corresponde a 20 % da concentração 
final do gradiente NaC1 ou 0,1 M de NaCl. 
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Figura 14: Gel de desnaturante (SDS) de poliacrilamida 15 % das frações da cromatografia 
de troca iônica. A desacetilase e seus contaminantes encontram-se na raia de número 5, na 
qual foi aplicada a fração de volume de eluição de 940 mL do cromatograma da Figura 13. 
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a fase estacionária e, portanto, se encontra juntamente com os picos da fase de eluição 

representada pela linha vermelha ascendente, o gradiente, que inicia em aproximadamente 

520 mL (0 % de NaC1) e vai até 1.000 mL (35 % de NaC1). O volume de retenção da 

desacetilase e seus contaminantes é de aproximadamente 940 mL, o que corresponde a 

20% do gradiente ou 0,1 M de NaCl. Finalmente, o último conjunto de picos fica na etapa 

de limpeza da resina, que correspondem às moléculas da amostra aplicada que interagem 

fortemente com a fase estacionária e não são de interesse. 

Na Figura 14, p. 66, observam-se as frações da cromatografia de troca iônica em gel 

desnaturante de poliacrilamida 15 %. Na raia de número 1 observam-se os marcadores 

de massa molecular; nas raias 2, 3 e 4 observam-se as amostras das frações de volume de 

eluição de 723 mL, 784 mL e 893 mL respectivamente; a desacetilase encontra-se na raia 

número 5 cujo volume de eluição da fração é 940 mL; e nas raias de número 6 e 7 observam-

se as amostras das frações de volume de eluição 1001 mL e 1062 mL respectivamente. 

Como pode ser observado, a grande maioria dos contaminantes da desacetilase na amostra 

injetada são eliminados nesta primeira fase de purificação. 

A Figura 15, p. 68, apresenta um ampliação da etapa de eluição da cromatografia de 

troca iônica evidenciando a reprodutibilidade do experimento. O volume de retenção da 

desacetilase e seus contaminantes é de 940 mL. O volume das demais curvas do cromato-

grama foi corrigido de maneira que os picos da desacetilase são coincidentes; este artifício 

foi empregado pois o volume da amostra aplicada e o volume utilizado para a lavagem 

da coluna não foram os mesmos em cada experimento, todavia a sobreposição dos picos 

é bastante satisfatória. 

A Figura 16, p. 69, apresenta a cromatografia de interação hidrofóbica das frações 

de interesse da cromatografia de troca iônica. O volume de retenção da desacetilase 

é de aproximadamente 224 mL, o que corresponde a 42 % do gradiente ou 0,34 M de 

(NH4 ) 2 SO4 . Observa-se que a maioria dos contaminantes praticamente não interage ou 

interage muito fracamente com a fase estacionária de maneira que a proteína é eluida da 
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Figura 15: A ampliação da etapa de eluição do cromatograma da Figura 13 juntamente 
com outras cromatografias evidencia a reprodutibilidade do experimento. O volume de 
retenção da desacetilase e seus contaminantes é de aproximadamente 940 mL correspon-
dendo a 20 % do gradiente ou 0,2 M de NaCl. 

coluna com um excelente grau de pureza. Na fase final de lavagem, no cromatograma, 

observa-se novamente a desacetilase no volume de retenção de aproximadamente 290 mL 

evidenciando uma forte interação com a fase estacionária. 

Na Figura 17, p. 69, observam-se as frações da cromatografia de interação hidrofóbica 

em gel desnaturante de poliacrilamida 15%. Na raia de número 1 observam-se os marca-

dores de massa molecular; na raia 2 observa-se a amostra que foi injetada na coluna; nas 

raias de números 3, 4 e 5 observam-se as amostras das frações de volume de eluição 47 mL, 

111 mL e 181 mL respectivamente; nas raias de número 6 e 7 observa-se a desacetilase 

contida entre os volumes de eluição 211 mL e 240 mL; e na raia de número 8 observa-se 

a a fração da amostra aplicada que interagiu fortemente com a fase estacionária. Nesta 

cromatografia, as frações contidas entre os volumes de 211 mL e 240 mL foram reunidas 

e concentradas para a realização dos ensaios de cristalização. Embora a quantidade de 

contaminante presente na amostra da raia 8 seja desprezível, as frações correspondentes 

foram descartadas para manter a homogeneidade da amostra. 
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Figura 16: Cromatografia de interação hidrofóbica. Absorbância no comprimento de onda 
de 280 nm em função do volume de retenção. O volume de retenção da desacetilase é 
224 mL, que corresponde a 42 % do gradiente ou 0,34 M de (NH 4 ) 2 SO4 . 
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Figura 17: Gel de desnaturante (SDS) de poliacrilamida 15 % das frações da cromatografia 
de interação hidrofóbica. A desacetilase encontra-se nas raias de números 6 e 7 nas quais 
foram aplicadas as frações do cromatograma da Figura 16 de volume de eluição 211 mL 
e 240 mL respectivamente. 
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3.4 Cristalização 

Os testes de cristalização da desacetilase foram realizados durante todo o projeto 

com proteína proveniente de diferentes preparações e de sistemas de expressão utilizados. 

Assim, nesta seção estão apresentados os resultados mais relevantes. 

A reprodução da condição de cristalização da desacetilase como reportada 
[33] 

 na lite-

ratura foi considerada o maior desafio do projeto. É preciso ressaltar que a desacetilase foi 

cristalizada pela primeira vez com proteína fornecida pelos colaboradores da Faculdade de 

Medicina de Universidade Autônoma do México. Devido ao problema de descontinuidade 

do fornecimento das amostras, optou-se por realizar a expressão e purificação da desaceti-

lase aqui no Brasil. Assim, a bactéria IBPC 590 já transformada com o plasmídeo pUC 18 

nagA foi enviada, porém sem nenhum protocolo formal de expressão ou purificação. Por-

tanto, estes protocolos foram desenvolvidos aqui a partir de dados da literatura 
[31]

. 

A Figura 18, p. 71, apresenta alguns cristais obtidos nos experimentos de cristalização 

nos quais foram utilizado o dihidrogênio fosfato sódio hidratado como precipitante. A pro-

teína utilizada nestes experimentos foi produzida através do sistema de expressão BL 21 

pUC 18 nagA. Na Figura 18 a, b e c as concentrações de fosfato foram de 1,70 M, 1,65 M 

e 1,45 M respectivamente, não havendo qualquer relação da morfologia e do tamanho dos 

cristais obtidos com a concentração do sal. Estes são apenas alguns exemplares de cristais 

de hábito cristalino indesejado que posteriormente mostraram-se inadequados aos expe-

rimentos de difração de raios X, apresentando uma sobreposição de múltiplas redes de 

difração. Conforme mencionado em 1.1.4, a desacetilase foi cristalizada em concentrações 

de fosfato de 1,85 M [33] . É importante notar que a concentração de fosfato utilizada para 

cristalizar as amostras produzidas através de outros sistemas de expressão é consideravel-

mente menor e que não foi observado o crescimento de cristais em concentração de fosfato 

superiores a 1,70 M. Portanto, verifica-se uma diferença substancial no comportamento 

da amostras em relação à concentração de precipitante. 

Os teste de cristalização realizados com a desacetilase com selênio metioninas pro- 
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Figura 18: Hábitos cristalinos indesejados crescidos com desacetilase proveniente do siste-
ma de expressão BL 21 pUC 18 nagA, utilizando-se o dihidronênio fosfato de sódio como 
precipitante. a) 1,70 M, b) 1,65 M e c) 1,45 M de fosfato. 

duzida em 2.2.4 não apresentaram resultados positivos, entenda-se cristais, sendo pos-

teriormente foram abandonados devido aos resultados positivos obtidos na produção de 

derivados. 

Conforme mencionado em 2.3, foram realizados experimentos de cristalização com 

(NH4 ) 2 SO4  como precipitante simultaneamente com os experimentos com fosfato. A Fi-

gura 19, p. 72, apresenta um cristal obtido em 2,0 M de (NH 4 ) 2 SO4  e 5 % (V/V) de iso-

propanol. Como pode ser observado, o cristal possui uma morfologia regular e dimensões 

adequadas para a realização dos experimento e difração. Este exemplar da Figura 19 foi 

obtido após uma série de experimentos de otimização da concentração do (NH 4 ) 2 SO4  e do 

isopropanol na cristalização. Este cristal foi mencionado em especial, pois trata-se de uma 

terceira forma cristalina obtida desde que o projeto foi iniciado. Outro fato interessante 

é que estes teste com (NH 4 ) 2 SO4  já haviam sido realizados antes com proteína fornecida 

pelos colaboradores, porém estes mesmos resultados não foram alcançados. Isto evidencia 

novamente a influência da preparação da amostra nos experimentos de cristalização. 

Aparentemente não existe nenhuma outra explicação plausível que justifique a di-

ferença do comportamento da amostra de diferentes preparações nos experimentos de 

cristalização, a não ser diferenças na maneira como as amostras foram preparadas. Estas 

diferenças podem ser explicadas levando-se em consideração a concentração de sulfato de 

amônio em que as amostras foram eluídas na cromatografia de interação hidrofóbica e o 
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Figura 19: Cristais de desacetilase obtidos em 2,0 M de (NH 4 ) 2 SO4  e 5 % (V/V) de 

isopropanol. 

quanto deste sal foi removido antes da concentração da amostra para cristalização. De 

fato, posteriormente foi verificado com os colaboradores a ausência de 1 mM de EDTA 

(ácido etilenodiaminatetracético) nos tampões da etapa cromatográfica de purificação; e 

a ausência de 4 % (V/V) de glicerol na concentração da amostra para a cristalização. 

Resolvidos estes problemas, alguns cristais de desacetilase foram crescidos utilizando-se 

fosfato como precipitante, utilizando-se amostras produzidas com os sistema de expressão 

BL 21 pUC 18 nagA. A Figura 20, p. 73, apresenta cristais obtidos em 1,5 M de NaH 2 PO4 . 

Portanto, verificou-se que a qualidade dos cristais está mais relacionada à maneira como 

a amostra foi preparada (diálise) para a cristalização e o conteúdo da solução do que a 

própria purificação. Uma vez solucionado o problema de reprodutibilidade dos cristais de 

desacetilase, os testes de produção de derivados puderam ser retomados. 

3.4.1 Cristais Tetragonais 

A Figura 21, p. 74, apresenta o padrão de difração de raios X do cristal da última 

forma cristalina (vide Figura 19) obtida no experimentos de cristalização. Esta imagem 

foi obtida em fonte convencional de ânodo rotatório UltraX 18 da Rigake com a distância 

cristal-detector foi de 200 mm. O tempo de exposição do cristal ao feixe foi de 60 segundos 



3.4 Cristalização 

Figura 20: Cristais de desacetilase obtidos em 1,5 M de NaH 2 PO 4 . 

por imagem, com 1 ° de oscilação. 

Embora sejam observadas reflexões até a borda do detector, onde a resolução é de 

2,2 À, elas apresentam a forma bastante irregular, que é um indicativo de alta mosaicidade. 

O efeito da mosaicidade também pode ser observado em reflexões de baixa resolução. Por 

esta razão, optou-se por não realizar a coleta de um conjunto completo de dados. Os 

parâmetros de rede foram determinados a partir de 564 reflexões com 1 > 20 u(/), sendo 

os eixos a — b— 82,13(2) Á e c  =  113,96(3) À; e os ângulos a  =  — 90 °. Neste 

caso, a distorção da rede triclínica foi pela primeira vez menor para o sistema cristalino 

tetragonal (0,54 %) do que para o sistema ortorrômbico (2,9 %). Portanto, a imagem de 

difração da Figura 21 foi considerada como pertencente ao grupo de Laue tetragonal, 

todavia o grupo espacial permaneceu indeterminado. Se este cristal pertence ou não ao 

sistema cristalino tetragonal é discutível pois, muitas vezes o grupo espacial não pode ser 

univocamente determinado antes da coleta e o processamento de um conjunto completo 

de dados. Como os parâmetros de rede obtidos são muito próximos daqueles obtidos 

com cristais do sistema cristalino ortorrômbico, é possível que estes cristais não se tratem 

de uma nova forma cristalina. Todavia, no que se refere a eventuais experimentos de 

otimização do cristal, os sistema cristalino é irrelevante, pois na prática as condições de 

cristalização são diferentes, o que não representaria uma diminuição do número de testes 

73 
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que provavelmente seriam realizados. 

Assim como os testes de cristalização com selênio metioninas, a otimização e o me-

lhoramento dos cristais desta terceira e última forma cristalina foi abandonada devido ao 

resultados obtidos com os derivados. Esta forma cristalina foi denominada de terceira 

forma cristalina, porque duas outras formas, uma hexagonal e outra ortorrômbica, já ha-

viam sido obtidas nos testes de cristalização com a desacetilase [33]. 
 Esta terceira forma 

cristalina não foi utilizada nos experimentos de difração de raios X e produção de deri-

vados. Evidentemente, se fosse necessário, as condições de cristalização referentes teriam 

sido otimizadas para dar prosseguimento à realização dos objetivos propostos no projeto. 

Figura 21: Padrão de difração de raios X da terceira e última forma cristalina obtida 
desde o início dos testes de cristalização. Esta imagem de 1 ° de oscilação (60 segundos 
de exposição) foi obtida em fonte convencional de ânodo rotatório UltraX 18 da Rigaku® 
e placa de imagem MAR 345 com a distância cristal-detector de 200 mm. O sistema 
cristalino é o tetragonal. O grupo espacial não foi determinado. 



3.5 Substituição Molecular 	 75 

3.5 Substituição Molecular 

3.5.1 Alinhamento de Seqüências 

Conforme mencionado em 2.4, o modelo utilizado para a substituição molecular da N-

acetilglicosamina 6-fosfato desacetilase de Escherichia coli foi a estrutura cristalográfica 

da N-acetilglicosamina 6-fosfato desacetilase de Themotoga maritima. A despeito destas 

proteínas possuírem o mesmo nome e desempenharem o mesmo papel na via de metabolis-

mo de açúcares aminados, cada qual em seu organismo, o alinhamento entre as seqüências 

de aminoácidos do modelo e da molécula incógnita revelaram aproximadamente 26 % de 

identidade seqüencial. A Figura 22, p. 76, apresenta o alinhamento das seqüências de 

aminoácidos das desacetilases de E. coli e T. maritima. Verifica-se que a maior parte dos 

resíduos conservados estão igualmente distribuídos ao longo das seqüências exceto nas 

regiões entre os resíduos Leu132-Pro139, 11e195-G1u208 e G1u309-Leu318. 

3.5.2 Posicionamento do Modelo 

O melhor resultado de substituição molecular obtido com os modelos construídos a 

partir da estrutura completa da desacetilase de T. maritima, foi obtido com o dímero, 

no qual foram mantidos todos os átomos, as cadeias laterais e as moléculas de água do 

conjunto de coordenadas original. Daqui por diante este modelo será referido no texto 

como MC, de modelo completo. 

Pelo melhor resultado, entenda-se a solução em que se obteve o maior contraste, isto 

é, a maior diferença entre os coeficientes de correlação e entre os fatores R em relação 

àqueles das demais soluções de um mesmo modelo. Sendo assim, o melhor conjunto de 

ângulos e translações, isto é, a melhor matriz de orientação do MC no interior da cela do 

cristal da molécula incógnita, foi obtida quando foram incluídos no cálculo da função de 

rotação uma porção dos dados de difração entre 15 Á e 4 Á de resolução. Nestas condições, 

as funções de rotação e translação foram calculadas utilizando-se o raio de integração de 

35 À, sendo os fatores de temperatura de todos os átomos do modelo diminuídos de 12 A.2. 
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A Tabela 1, p. 78, apresenta as 20 melhores rotações para a orientação do MC no 

interior da cela unitária do cristal da molécula incógnita. a, f3  e -y são ângulos Eulerianos; 

e os CC(F), CC(I) e CC(P) são, respectivamente, o coeficiente de correlação entre os 

fatores de estrutura, o coeficiente de correlação entre as intensidades e o coeficiente de 

correlação entre as funções de Pattersons, sendo os três calculados através da diferença 

entre os dados observados e os dados calculados a partir do conjunto de coordenadas do 

modelo na sua nova posição. Rf  (F) é o fator R entre os fatores de estrutura observados 

e os calculados. 

Observa-se na Tabela 1 que as soluções estão dispostas em ordem decrescente com 

relação ao valor de CC(F). Os ângulos obtidos para as duas primeiras soluções são di-

ferentes, isto é, posicionam o modelo em orientações diferentes no interior da cela real. 

Observa-se que existe uma diferença significativa entre os coeficientes de correlação dentre 

as primeiras soluções, a diferença entre os coeficientes de correlação das duas primeiras 

soluções é maior que a diferença entre os coeficientes de correlação da 3á e das demais 

soluções, o que evidencia um certo contraste. 

A Tabela 2, p. 79, apresenta as 20 melhores combinações das 20 melhores rotações e 

das 20 melhores translações para o posicionamento do MC no interior da cela unitária do 

cristal da molécula incógnita. Tx , Ty e Tz  são as translações do modelo no interior da 

cela em coordenadas fracionárias. Observa-se que a rotação número 1 da Tabela 1 está 

presente em todas as combinações da Tabela 2; e que nem sempre as melhores translações, 

juntamente com uma dada rotação, irão produzir os maiores coeficientes de correlação 

(vide a combinação 1-20). Observa-se também que houve uma aumento significativo dos 

coeficientes de correlação e conseqüentemente, do contraste entre as soluções, tanto entre 

os fatores de estrutura como entre as intensidades. 

Finalmente, na última etapa do substituição molecular as combinações de rotação e 

translação da Tabela 2 foram submetidas a um refinamento de corpo rígido. A Tabela 3, 

p. 80, apresenta as soluções finais deste refinamento. Observa-se de imediato que todas 
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Tabela 1: Rotações para a orientação da molécula modelo no interior da cela unitária do 
cristal. a, e ry são ângulos Eulerianos. CC(F), CC(I) e CC(P) são os coeficientes de 
correlação entre os fatores de estrutura, as intensidades e os Pattersons das duas moléculas 
respectivamente; Rf(F) é o fator R entre os fatores de estruturas observados do cristal e 
os calculados do modelo. 

Sol. -y 
 

CC(F) Rf (F) CC(I) CC(P) 

1 -0.40 50.86 179.00 7.6 56.9 11.6 9.0 

2 96.22 71.71 -0.96 6.2 57.6 9.6 4.6 

3 128.53 84.10 164.71 5.8 57.4 11.0 5.1 

4 89.36 51.50 0.41 5.7 57.6 8.4 5.3 

5 8.96 45.95 172.18 5.5 57.6 9.9 5.7 

6 93.50 40.15 71.50 5.5 57.7 9.2 5.9 

7 4.14 41.68 17.37 5.3 57.7 9.8 6.0 

8 177.25 40.15 184.00 5.2 57.6 9.4 4.6 

9 38.24 30.56 227.38 5.1 57.7 9.5 4.7 

10 81.00 88.54 308.77 5.1 57.8 9.8 4.6 

11 37.42 83.34 142.14 5.1 57.8 10.0 4.8 

12 16.00 71.50 130.58 5.0 57.9 10.0 5.0 

13 36.50 59.63 291.65 5.0 57.8 10.0 4.6 

14 49.92 80.61 187.89 5.0 57.6 10.1 5.8 

15 128.95 80.27 171.05 4.9 57.6 9.8 4.5 

16 66.00 53.50 41.34 4.9 57.7 8.9 5.3 

17 175.18 41.43 342.56 4.9 57.8 9.1 6.2 

18 98.95 90.00 129.59 4.9 57.8 9.3 4.6 

19 80.16 69.39 196.08 4.9 57.8 9.7 4.7 

20 51.40 85.12 232.01 4.9 57.8 9.5 4.7 



3.5 Substituição Molecular 	 79 

Tabela 2: Combinação das 20 melhores rotações com as 20 melhores translações para o 
posicionamento da molécula modelo na cela unitária do cristal. a, /3 e ry são ângulos 
Eulerianos. Tx, Ty e Tz são as translações em frações da cela unitária. CC(F) e CC(I) 
são os coeficientes de correlação, entre o modelo e o cristal, dos fatores de estrutura e 
intensidades respectivamente; R f  (F) é o fator R entre os fatores de estruturas observados 
e os calculados. 

Sol. a )(3  -y Tx  Ty  Tz CC(F) Rf (F) CC(I) 

1-1 -0.40 50.86 179.00 0.0146 0.1108 0.2926 16.5 56.0 17.8 

1-7 4.14 41.68 17.37 0.3612 0.3337 0.4183 10.9 56.4 11.9 

1-5 8.96 45.95 172.18 0.0295 0.4020 0.2856 10.7 56.6 10.8 

1-16 66.00 53.50 41.34 0.3553 0.0835 0.2275 10.4 56.4 12.2 

1-3 128.53 84.10 164.71 0.3871 0.3133 0.4190 10.3 56.8 11.8 

1-12 16.00 71.50 130.58 0.3630 0.0249 0.1535 10.2 56.9 10.1 

1-20 51.40 85.12 232.01 0.1616 0.3737 0.1494 10.2 56.5 10.7 

1-2 96.22 71.71 -0.96 0.0003 0.1267 0.0384 10.1 57.2 10.4 

1-9 38.24 30.56 227.38 0.0412 0.0945 0.2486 10.1 57.1 11.7 

1-6 93.50 40.15 71.50 0.3261 0.4864 0.0294 10.0 56.6 11.3 

1-15 128.95 80.27 171.05 0.3833 0.0333 0.0219 10.0 57.0 12.1 

1-17 175.18 41.43 342.56 0.3631 0.3812 0.0845 10.0 57.0 10.5 

1-4 89.36 51.50 0.41 0.0472 0.0155 0.2895 9.8 58.5 10.5 

1-11 37.42 83.34 142.14 0.2037 0.3579 0.2666 9.8 57.3 10.1 

1-18 98.95 90.00 129.59 0.2914 0.3097 0.2786 9.8 56.7 10.6 

1-8 177.25 40.15 184.00 0.4818 0.2291 0.2844 9.7 57.1 9.6 

1-10 81.00 88.54 308.77 0.0281 0.0188 0.1797 9.6 56.7 10.7 

1-14 49.92 80.61 187.89 0.1091 0.4550 0.3094 9.6 57.0 10.3 

1-19 80.16 69.39 196.08 0.4897 0.1078 0.1208 9.4 57.1 11.2 

1-13 36.50 59.63 291.65 0.1524 0.1346 0.2524 9.3 57.4 11.7 
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Tabela 3: Solução final do refinamento de corpo rígido do MC realizado com as combi-
nações de rotação e translação da tabela 2. a, e -y são ângulos Eulerianos. Tx, Ty e Tz 
são as translações em frações da cela unitária. CC(F) e CC(I) são os coeficientes de corre-
lação, entre o modelo e o cristal, dos fatores de estrutura e intensidades respectivamente; 
Rf (F) é o fator R entre os fatores de estruturas observados e os calculados. 

Sol. 	 Tx 	Ty 	Tz 	CC(F) Rf  (F) 

	

1-1 	-1.22 51.20 178.21 	0.0150 0.1124 0.2921 	29.2 	53.5 

	

2-1 	4.80 41.83 	17.41 	0.3626 0.3330 0.4185 	21.4 	55.0 	25.2 

	

3-1 	8.20 46.32 172.66 	0.0278 0.4028 0.2854 	23.2 	54.6 	26.2 

	

4-1 	65.84 53.05 	41.21 	0.3562 0.0830 0.2255 	22.6 	54.8 	28.5 

	

5-1 128.85 83.71 164.64 	0.3855 0.3146 0.4222 	21.9 	54.8 	26.7 

	

6-1 	15.92 71.63 131.21 	0.3632 0.0258 0.1518 	22.4 	55.1 	25.0 

	

7- 1 	51.50 85.04 232.16 	0.1615 0.3740 0.1491 	21.1 	55.1 	24.2 

	

8-1 	96.01 72.14 	-1.16 -0.0012 0.1262 0.0390 	21.5 	55.7 	25.0 

	

9-1 	38.74 31.13 227.10 	0.0420 0.0950 0.2477 	22.2 	55.2 	26.9 

	

10-1 	93.64 40.14 	71.29 	0.3287 0.4864 0.0324 	21.6 	54.9 	25.9 

Tabela 4: Comparação das melhores soluções de substituição molecular obitidas com os 
dois modelos: o modelo de T. maritima completo (MC); e o modelo barril (MB) obtido 
com o programa MODELLER construído com os domínios c xl /3 das duas subunidades. 
Verifica-se que a melhor solução, a 2-MB, apresenta os piores coeficiente de correlação. 

Sol. ^y Tx  Ty  Tz  CC(F) Rf  (F) CC(I) 

1-MC -1.22 51.20 178.21 0.0150 0.1124 0.2921 29.2 53.5 35.5 

1-MB 169.56 52.95 183.28 0.4828 0.3588 0.2921 26.1 52.5 31.9 

2-MB -0.36 53.13 183.04 0.4816 0.4816 0.2075 23.8 53.3 30.7 
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as soluções tiveram as suas rotações e translações alteradas, lembrando que as translações 

estão expressas em frações das dimensões da cela. Em alguns casos a rotação foi alterada 

em mais de 1 °, como o ângulo a da solução número 1 da Tabela 3. Nesta tabela, observa-se 

também que os coeficientes de correlação da 1ft solução aumentaram significativamente em 

relação aos da Tabela 1 e da Tabela 2, assim como o contraste entre as soluções. Observa-

se que o fator R diminuiu ao longo de todo processo, muito embora ele ainda continue alto, 

lembrando que o fator R obtido com um modelo de busca constituído por uma distribuição 

randômica e não centro simétrica de átomos no interior da cela é de aproximadamente 

59% [5] . Estes valores dos coeficientes de correlação e do fator R não seriam esperados uma 

vez que a molécula modelo e a molécula incógnita são a mesma proteína de organismos 

diferentes, a menos que exista uma diferença estrutural significativa entre elas. De fato, 

isto foi observado através da identidade seqüencial entre estas duas moléculas, supondo-se 

que haja uma relação direta entre a identidade seqüencial e a similaridade estrutural entre 

as suas estruturas, lembrando que esta suposição pode não ser verdadeira, o que significa 

que é possível, e na verdade não é incomum, encontrar-se modelos estruturalmente muito 

parecidos, porém com uma identidade seqüencial relativamente pequena. 

Conforme foi mencionado, os mapas de densidade eletrônica de coeficientes 2mF obs  — AF,,/, 

calculados com os fatores de estrutura observados, com os fatores de estrutura calcula- 

dos e com as fases de substituição molecular, foram verificados para outros conjuntos 

de soluções, que compreenderam diferentes modificações do MC, entretanto as melhores 

soluções foram obtidas com o próprio MC. A melhor solução obtida para a orientação e 

posicionamento do MC no interior da cela real foi o 1 2  conjunto de ângulos e translações da 

Tabela 3, que correspondem também às primeiras soluções das Tabelas 1 e 2. Esta solução 

foi então aplicada ao modelo de polialaninas de T. maritima (MC-A), com o inutito de se 

diminuir a influência do modelo completo no cálculo da densidade eletrônica. A Figura 23, 

p. 82, apresenta a posição final do dímero da desacetilase de Thermotoga maritima no 

interior da cela da molécula incógnita, depois de aplicada a P- solução da Tabela 3. Na 

Figura 23, à direita, observa-se a formação do tetrâmero pela simetria do grupo espacial 
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mulação de "annealing" . Contudo, em ambas modalidades de refinamento os resultados 

foram considerados insatisfatórios, apresentando figuras de mérito muito baixas e fatores 

R muito altos. Em particular, os valores médios do fator R, do fator R livre e da figura de 

mérito do refinamento de corpo rígido com REFMAC5 foram, respectivamente de 55,79 %, 

57,49 % e 21,95 %, - para dados de até 3,0 À, lembrando que neste caso foi utilizado o 

modelo de polialaninas. O mapa de densidade eletrônica de coeficientes 2mFobs  — AF,„ic  

apresentou-se extremamente tendencioso em relação ao MC-A, não havendo uma direção 

bem definida à qual a cadeia principal pudesse ser movida. A Figura 24, p. 85, apresenta 

a sobreposição das cadeias principais do modelo MC-A, sobre o qual a 1° solução da Tabe-

la 3, p. 80, foi aplicada, e da estrutura cristalográfica de desacetilase de E. coli resolvida 

por SAD, daqui por diante M-SAD (modelo de SAD). Verifica-se que existe um deslo-

camento do MC-A (em cor cinza) em relação ao M-SAD (em cor vermelha) na direção 

diagonal do plano ac da cela - plano do papel. Nesta condição, o desvio quadrático médio 

entre as posições dos carbonos-a dos dois modelos é de aproximadamente 8,6 À. Este 

deslocamento entre os modelos poderia ser interpretado como um problema de definição 

de origem, todavia a sobreposição foi realizada com os modelos para todas as as origens 

possíveis do grupo espacial. 

Considerando-se agora a substiuição molecular realizada com o modelo de MODELLER, 

a melhor solução obtida, a princípio, parecia bastante promissora. Tal solução foi obtida 

com o dímero, no qual a seqüência de aminoácidos da molécula MC foi substituída pela 

seqüência da molécula incógnita, porém apenas para o domínio al0 das duas subunidades. 

Depois que este modelo foi modelado, as distâncias entre os carbonos-a apresenatram um 

desvio quadrático médio de 1,03 À em relação ao MC. Daqui por diante este modelo será 

denominado de MB de modelo barril. 

Os coeficientes de correlação obtidos para a 1'2  solução do MB foram CC(F) = 26,1 , 

Rf (F) = 52,5 e CC(I) = 31,9. Verifica-se que estes valores são intermediários àqueles ob-

tidos para a 1-61  e 2(-1  soluções do MC (vide Tabela 3, p. 80). Nesta comparação entre 

soluções de substituição molecular é importante ressaltar que o aspecto mais importante 
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é o contraste entre os coeficientes de correlação de um conjunto de soluções obtidas com 

o mesmo modelo, entretanto, o valor dos coeficientes de correlação não devem ser com-

pletamente ignorados em vista da própria definicação dos mesmos, lembrando que eles 

podem ser alterados variando-se os parâmetros relevantes da susbtituição molecular. Em 

casos simples de substituição molecular, geralmente a primeira solução de um conjunto de 

soluções para um determinado modelo se sobressalta em relação às demais, apresentando 

bons valores do fator R e dos coeficientes de correlação, assim como, um bom empacota-

mento. Todavia, quando a qualidade dos dados utilizados não é boa e/ou o modelo de 

busca é menos similar, a solução correta não é necessariamente a primeira das soluções 

ou a que apresenta os maiores coeficientes de correlação 2 . 

Os ângulos obtidos para r solução do MB foram a = 169,56 °, = 52,95 ° e y = 183,28 0 ; 

e as translações foram Tx = 0,4828, Ty  = 0,3588 e Tz = 0,2921. Observa-se que estes 

ângulos são muito próximos daqueles obtidos na r solução do MC (vide Tabela 4, p. 80). 

Os valores médios da figura de mérito e dos fatores R e R livre obtidos no refinamen-

to de corpo rígido de REFMAC5 foram, respectivamente, 23,40 %, 57,59 % e 56,95 %, 

utilizando-se dados de 3,0 A de resolução. Observa-se que estes coeficientes de correlação 

também não são muito diferentes dos valores obtidos com a r solução do MC (vide Ta-

bela 3). Com relação ao mapa de densidade eletrônica 2mF ob3  — AFealc, também não foi 

observada nenhuma direção a qual o MB pudesse ser deslocado. Sendo assim, r‘ solução 

do MB ear e a 22- soluções obtidas com o MC são indistinguíveis entre si sob todos os 

aspectos. 

Os ângulos e translações da 2 2'• melhor solução de posicionamento do MB foram: 

a = -0,36°, = 53,13° e -y = 183,04'; e Tx= 0,4816, Ty  = 0,1440 e Tz = 0,2075. Os co-

eficientes de correlação desta solução foram CC(F) = 23,8 , Rf (F) = 53,3 e CC(I) = 30,7. 

Uma vez aplicada esta 2á solução ao modelo MB e submetido ao refinamento de corpo 

rígido com o programa REFMAC5, a figura de mérito, o fator R, o fator R livre obtidos 

foram de 24,92%, 54,57% e 56,62% respectivamente (dados de 3,0 A). Comparando-se 

2 1■1. do autor. Dr. Gerard Kleywegt ipsis verbis - comunicação pessoal. 
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Figura 24: Sobreposição das cadeias a do MC-A (em cor cinza) - solução número 1 da 
Tabela 3 - e da estrutura cristalográfica (M-SAD)de desacetilase de E. coli resolvida por 
dispersão anômala por comprimento de onda único (em cor vermelha). Verifica-se que 
existe uma deslocamento do modelo em relação a estrutura refinada na direção diagonal 
do plano ac da cela - plano do papel. Nesta condição, o desvio quadrático médio entre as 
posições dos carbonos-a dos dois modelos é de aproximadamente 8.6 A. 

Figura 25: Sobreposição das cadeias a do modelo de substituição molecular MB, cons-
truído com o programa MOD IML ER (em cor cinza), e da estrutura cristalografia (M-SAD) 
de desacetilase de E. coli resolvida por dispersão anómalo por comprimento de onda único 
(em cor vermelha). 
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esta 2`' solução do MB com a primeira solução do MC (vide Tabela 4), verifica-se que 

os conjuntos de ângulos são muito parecidos, podendo-se dizer o mesmo com relação aos 

coeficientes de correlação. Por outro lado, foram observados deslocamentos da cadeia prin-

cipal da 2'2  solução do MB, em relação ao mapa de densidade eletrônica 2mFob, — AF,„/,. 

Estes deslocamentos permitiram o reposicionamento manual deste modelo, que depois de 

um novo ciclo de refinamento apresentaram um melhoramento significativo dos valores 

médios da figura de mérito e dos fatores R e R livre (30,21 %, 51,91 % e 55,33 % respec-

tivamente). Nesta caso também foram incluídos no refinamento dados de até 3,0 À de 

resolução. A Figura 26, p. 87, apresenta o mapa de densidade eletrônica de coeficientes 

2mFobs  — AFeaie  contornado em nível de la com dados de 3,0 À de resolução. A primei-

ra observação deve ser feita com relação à qualidade do mapa, trata-se de um mapa de 

difícil interpretação. Na Figura 26 pode-se observar o deslocamento da cadeia principal 

da 22- melhor solução do MB (em cor cinza) em relação ao mapa de densidade eletrônica. 

Ainda na Figura 26, observa-se, em cor verde, a posição final da 2'1  solução do MB, de-

pois de deslocado e refinado. Isto é, verifica-se que modelo em cor cinza foi deslocado 

para o interior da densidade eletrônica assumindo a sua posição final (em cor verde) na 

direção da cadeia vermelha, que é a posição do M-SAD, a correta. Também nesta figura, 

o M-SAD foi utilizado com o intuito de mostrar que a 2`' melhor solução do modelo de 

MODELLER, o MB, foi levada a uma posição melhor, sendo observado um melhoramento 

dos índices residuais R e R livre e da figura de mérito do refinamento da posição final em 

relação a posição inicial. Portanto, isto significa que o mapa de densidade eletrônica foi 

interpretado corretamente. 

Estabelecendo-se uma comparação entre a 1 2  solução do MC e a 2` do MB , no que 

se refere aos coeficiente de correlação (vide Tabela 4), foi verificado uma certa dificulda-

de para se distinguir as soluções corretas das soluções erradas, obtendo-se soluções com 

coeficientes de correlação muito parecidos, porém com posições muito diferentes em re-

lação à estrutura refinada (M-SAD). Neste caso de substituição molecular, em particular, 

poderia-se afirmar que o acompanhamento dos coeficientes de correlação somente, e em 





3.6 Dispersão Anômala 	 88 

lução de substituição molecular obtida com o modelo MB foi corretamente movida na 

direção da posição do modelo M-SAD, o que significa que o refinamento estava caminhan-

do na direção correta e que, portanto, o refinamento do modelo cuja Ti' solução do MB 

foi aplicada seria perfeitamente factível. Todavia, não foi dado prosseguimento ao refina-

mento deste modelo, pois a estrutura da desacetilase de E. coli já havia sido resolvida e 

refinada; e o objetivo principal dos resultados apresentados nesta seção foi mostrar que a 

substituição molecular era possível. 

3.6 Dispersão Anômala 

3.6.1 Análise dos derivados 

Uma vez que os derivados de desacetilase foram produzidos com diferentes espécies 

de átomos e foram coletados em diferentes laboratórios, foi estabelecida uma notação 

para identificar melhor os conjuntos de dados, facilitando a análise e a comparação dos 

mesmos. Cada conjunto de dados recebeu uma denominação que sugere a espécie de 

átomo que foi utilizado no "soaking" de derivatização e o laboratório em que foi coletado. 

Para uma melhor compreensão e avaliação da qualidade dos dados, foram construídos dois 

tipos de tabelas para cada conjunto de dados coletado. Uma tabela contendo informações 

pertinentes ao processamento do conjunto de dados e outra, contendo informações para a 

avaliação e verificação da presença ou ausência de espalhamento anômalo no conjunto de 

dados. 

Embora exista uma série de critérios para inclusão de reflexões no processamento dos 

isto e dados 
[121] 

 , isto é , qual a resolução máxima a que um conjunto de dados deve ser proces-

sado, na maioria das vezes, o que determina a porção de dados que será utilizada depende 

dos propósitos a que eles se destinam, dos resultados obtidos e de particularidades do ex-

perimento. Tais critérios são deveras controversos e ainda não se chegou a uma conclusão 

unânime sobre os mesmos. Assim, os critérios de inclusão de dados no processamento não 

foram rigorosamente aplicados para o processamento dos conjuntos de dados apresentados 
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nesta seção. 

Nas tabelas do processamento de cada conjunto de dados foram incluídas informações, 

por faixa de resolução, do tipo: número de reflexões observadas; número de reflexões 

únicas; completeza e multiplicidade; razão entre as intensidades observadas e erros //o- (/); 

[122] ,  
e os fatores Rano  e Rsym . O fator Rano  é calculado por 

Rano 

	

hkl II IhklI 	hklii  
— 1 v ,  

2 L--álkl 	hkli 

e o Rsym  calculado 
[122) 

 por, 

	

Rsym  = Ehkli hkl 	(Ihkl) I  
Ehkl i Ihkl i 

onde 

1 
(Ihkl) = 

n 
E Ihkli 

é a média das intensidade relacionadas pela simetria do grupo pontual. 

A discussão a respeito da avaliação da qualidade dos derivados e da detecção de sinal 

anômalo foi baseada principalmente na observação das diferenças anômalas ou de Bijvoet 

e de seus respectivos erros. 

Nas tabelas de verificação de presença de sinal anômalo foram incluídas informações, 

por faixa de resolução, como o número de reflexões utilizadas nos cálculos; o valor médio 

dos fatores de estrutura (F); o valor médio do erros dos fatores de estrutura (c)- (F)); o 

valor médio das diferenças anômalas (áF) (onde AF = 1F+1 — 1F- 1); o valor médio dos 

erros das diferenças anômalas (o- (AF)) ; o valor médio do módulo das diferenças anômalas 

(1AFI); e o número mais importante, a razão sinal/ruído, isto é, (),SV 

Outras grandezas tão importantes quanto a razão sinal/ruído também foram observa-

das para a verificação da presença de sinal anômalo nos dados, dentre elas, a razão (1°F1)  (I FI) • 

Todavia, sabe-se que o que determina definitivamente a qualidade do suposto derivado 

é o mapa de densidade eletrônica construído com as fases fornecidas pelos sítios que fo- 

ram localizados. Portanto, os mapas de densidade eletrônica foram verificados para todas 

1FSC-USP SERVIÇO DE BIBLIOTECk, 
INFORMAÇA0 

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 
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soluções obtidas. 

Antes da apresentação dos resultados do processamento e da avaliação de sinal anômalo 

de cada conjunto de dados, observa-se na Tabela 5, p. 91, algumas informações impor-

tantes como: a espécie de átomo e local da coleta dos dados; os parâmetros de rede e 

seus respectivos erros; o reagente, a concentração e o tempo utilizados no "soaking" ; o 

comprimento de onda, o tempo de exposição, o detector, o intervalo de oscilação e o 

número de imagens utilizados na coleta dos dados; e, finalmente, o valor teórico esperado 

da componente imaginária f" do fator de espalhamente atômico do referido átomo. 
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3.6.1.1 Derivado Au/ESRF 

Os cristais utilizados na coleta do conjunto de dados Au/ESRF foram crescidos 

com proteína produzida pelos colaboradores. Os derivados foram produzidos através do 

"soaking" em solução produzida a partir da adição direta da massa de tetracloroaurato 

(III) de potássio (KAuC1 4 ), correspondente a concentração de 1 mM, na solução em que os 

cristais foram crescidos. Depois de aproximadamente 1 minuto na solução de "soaking" , 

os cristais foram transferidos para a solução crioprotetora, preparada segundo 2.5.1, sendo 

posteriormente congelados no feixe de nitrogênio. 

A coleta do conjunto de dados Au/ESRF foi realizada na linha de luz ID29 do anel 

de armazenamento de elétrons do European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) em 

Grenoble, na França. Os dados de difração foram coletados com o detector CCD ADSC 

Quantum 4 posicionado a distância de 220 mm do cristal. Neste experimento foram co-

letadas 180 imagens de 1 ° de oscilação, utilizando-se o comprimento de onda 0,9150 Á. 

Cada imagem de difração foi produzida através da exposição do cristal ao feixe pelo tempo 

de 0,5 segundo. 

Os resultados do processamento do conjunto de dados Au/ESRF e da avaliação da 

presença de sinal anômalo estão apresentados, respectivamente, na Tabela 6 e na Tabela 7, 

p. 93. Antes de qualquer observação em relação ao processamento de dados e avaliação 

de sinal é importante discutir a maneira como os derivados de ouro foram produzidos. Os 

cristais de desacetilase mostraram-se relativamente sensíveis quando em solução contendo 

sais de ouro. Quase sempre foi observada a diminuição da resolução máxima alcançada 

nos experimentos de difração de raios X acompanhada de rachaduras e da coloração ama-

relada dos cristais. Estas são algumas das evidências de que um cristal derivado pode ser 

obtido 
[32, 123] . Utilizando-se estes critérios de observação, a concentração do KAuC1 4  e o 

tempo de "soaking" foram sendo diminuídos até que os cristais pudessem ser coletados. 

A condição de "soaking" do cristal que foi coletado no ESRF já havia sido testada em 

fonte convencional, apresentando algumas evidências de um potencial derivado de ouro. 
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Tabela 6: Resultados do processamento do conjunto de dados Au/ESRF. 

Res.(À) Obs. Refl.únic. Compl. Multipl. I / cr (I) Rano  Raym  

7,91 8630 1515 94,0 5,7 8,2 0,051 0,062 

5,59 15586 2556 96,9 6,1 10,1 0,059 0,051 

4,56 19889 3157 97,8 6,3 10,7 0,055 0,053 

3,95 23256 3751 98,1 6,2 11,7 0,035 0,055 

3,54 26165 4290 98,2 6,1 9,9 0,027 0,061 

3,23 28678 5031 98,4 5,7 8,4 0,042 0,084 

2,99 30751 5914 98,3 5,2 6,5 0,045 0,103 

2,80 31622 6324 97,6 5,0 4,9 0,057 0,141 

2,64 30026 5775 95,5 5,2 4,0 0,114 0,172 

2,47 28455 5081 92,7 5,6 3,2 0,187 0,234 

Total 243058 43394 96,8 5,7 7,8 0,048 0,10 

Tabela 7: Verificação de sinal anômalo no conjunto de dados Au/ESRF. 

Res.(Â) n. refl. (F) (o- (F)) (A F) (o- (AF)) (I AFI) ( ot:;, ) ) 

5,32 3915 357,19 47,61 1,53 71,25 22,63 0,32 

4,22 3968 334,99 43,47 0,74 70,65 25,90 0,37 

3,68 3860 315,10 42,50 -0,02 70,13 25,76 0,37 

3,35 3877 261,33 39,17 -1,66 67,10 27,38 0,41 

3,11 3784 211,68 33,85 -1,50 59,59 26,14 0,44 

2,92 3730 179,39 28,78 2,04 52,44 20,85 0,40 

2,78 3745 128,91 20,96 4,16 38,59 17,36 0,45 

2,66 3704 112,91 18,78 2,07 34,99 15,02 0,43 

2,55 3617 89,13 17,35 3,16 31,75 15,12 0,48 

2,47 3783 85,98 17,41 0,61 32,40 14,18 0,44 

Total 37983 256,61 36,49 0,81 60,42 22,95 0,38 
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De fato, observa-se na Tabela 7 que existe uma quantidade razoável de sinal anômalo 

((l(áF)l)) no conjunto de dados Au/ESRF; inclusive estas diferenças de Bijvoet são as 

maiores quando comparadas às de outros conjuntos de dados. A observação desta quanti-

dade de sinal pode ter sido potencializado pela componente imaginária do fator de forma 

dos átomos de ouro (f" :-__ 8,0 e- ). Contudo, ainda na Tabela 7, observa-se que os erros 

(cr(áF)) são muito maiores que as diferenças anômalas e, portanto, a razão sinal/ruído é 

menor que 1 para todas as faixas de resolução. O razão pela qual os erros da diferenças 

anômalas são exageradamente grandes é a redundância com que os dados foram coleta-

dos. Conforme a Tabela 6, p. 93, observa-se que cada reflexão foi medida 5,7 vezes em 

média como consequência da medida de um intervalo angular restrito pelo tempo de feixe 

disponível. 

A localização automática de sítios da átomos pesados realizada com o programa 

SOLVE 
[107] 

 revelou três posições atômicas, cujas as figuras de mérito das fases calcu-

ladas foram consideradas desprezíveis ( (m) = 0,11). Conseqüentemente, os mapas de 

densidade eletrônica não puderam ser interpretados. 
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3.6.1.2 Derivado Pt/NSLS 

O derivado de platina foi obtido pelo método tradicional de "soaking". O tempo 

requerido para a derivatização foi de 1 hora na solução mãe à qual foi adicionada a 

massa correspondente à concentração de 10 mM de Tetracloroplatinato (II) de potássio 

(K2 PtC14 ). Imediatamente após o "soaking", os cristais foram transferidos para a solução 

crioprotetora por alguns segundo, sendo congelados no feixe de nitrogênio gasoso. 

A coleta do conjunto de dados Pt/NSLS foi realizada na linha de luz X6A do anel de 

armazenamento de elétrons do NSLS no Brookhaven National Laboratory. O detector uti-

lizado foi o CCD ADSC Quantum q210. Neste experimento, foram coletadas 200 imagens 

de 1 ° de oscilação com a distância cristal-detector de 230,0 mm. O tempo de exposição 

do cristal por imagem de oscilação foi de 5 minutos. O comprimento de onda utilizado foi 

de 1,0717 A escolhido através do espectro de absorção da amostra, de maneira otimizar 

a quantidade de sinal da anômalo observado. 

As Tabelas 8 e 9, p. 97, apresentam os resultados do processamento dos dados e da 

avaliação da presença de sinal anômalo. A primeira observação deve ser feita com relação 

a baixa completeza dos dados, sobretudo nas faixas de mais alta resolução. Este tipo de 

comportamento é freqüentemente observado quando da utilização de átomos de alto peso 

molecular no produção do derivado. A introdução desses átomo promove perturbações 

na rede cristalina, levando a não observação de algumas reflexões. Em alguns casos, 

a completeza pode não ser um fator limitante para a localização de sítios, entretanto, 

ela pode dificultar a localização de sítios quando a quantidade de sinal anômalo nos 

dados e limitada. Este é justamente o caso do conjunto de dados Pt/NSLS. Observa-se 

na Tabela 9, p. 97, que a quantidade de sinal (RAF)1) é significativamente menor se 

comparada àquelas de outros conjuntos de dados. Ademais, as diferenças de Bijvoet são 

menores que os seus erros, produzindo uma razão sinal/ruído menor que 1 em todas as 

faixas de resolução. 

A coleta da dados do conjunto Pt/NSLS foi originalmente planejada e realizada na 
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forma de um experimento MAD, todavia devido a ausência de sinal anômalo, o processa-

mento dos conjuntos de dados dos dois comprimentos remotos e do ponto de inflexão do 

espectro de absorção não foram mostrados aqui. 
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Tabela 8: Resultados do processamento do conjunto de dados Pt/NSLS. 

Res.(À) Obs. Refl.únic. Compl. Multipl. //o-(/) Rano  R.,/, 

6,94 11583 1238 90,7 9,4 11,8 0,023 0,050 

4,91 25095 2370 99,7 10,6 12,0 0,018 0,050 

4,01 30713 2941 98,2 10,4 11,8 0,016 0,055 

3,47 21189 2278 65,0 9,3 9,2 0,019 0,069 

3,11 44167 3971 100,0 11,1 7,7 0,016 0,080 

2,84 46289 4097 93,7 11,3 6,1 0,019 0,099 

2,62 42816 3738 79,4 11,5 5,2 0,025 0,123 

2,46 33158 3380 67,1 9,8 4,6 0,041 0,139 

2,31 17194 2955 55,0 5,8 4,6 0,089 0,147 

2,20 4010 1128 20,0 3,6 3,4 0,158 0,208 

Total 276214 28096 71,1 9,8 7,9 0,020 0,069 

Tabela 9: Verificação de sinal anômalo no conjunto de dados Pt/NSLS. 

Res.(À) n. refl. (F) (o (F)) (AF) (cr(AF)) (1AFI) ( ,;t1;) ) 
4,73 3986 332,90 5,17 2,00 7,86 6,13 0,78 

3,76 3564 344,67 7,40 1,51 12,40 5,79 0,47 

3,28 2883 250,42 6,33 0,92 10,89 4,66 0,43 

2,98 3893 188,81 5,01 0,35 8,71 3,65 0,42 

2,77 3433 139,17 4,15 -0,00 7,40 3,71 0,50 

2,60 2977 109,96 3,78 -0,18 6,75 3,93 0,58 

2,47 2603 93,48 3,96 0,83 7,06 4,70 0,67 

2,36 2215 80,51 5,04 3,08 8,99 7,16 0,80 

2,27 1591 66,69 5,74 4,51 10,42 8,62 0,83 

2,20 201 63,69 6,52 3,64 11,18 9,94 0,89 

Total 27346 195,93 5,20 1,23 8,90 5,15 0,58 
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3.6.1.3 Derivado Br/NSLS 

Os derivados de bromo foram obtidos por "crioderivatização" rápida. Os cristais nati-

vos foram transferidos para a solução crioprotetora, preparada segundo 2.5.1, na qual foi 

adicionada a massa de brometo de sódio (NaBr) correspondente a concentração de 1,0 M. 

O cristal foi mantido naquela solução pelo tempo de 30 segundos, sendo imediatamente 

congelado no feixe de nitrogênio. 

O conjunto de dados Br/NSLS foi coletado na linha de luz X9B do anel de arma-

zenamento de elétrons do National Synchrotron Light Source do Brookhaven National 

Laboratory em Uptown, NY, nos Estados Unidos. Na ocasião foram coletadas 311 ima-

gens de 0,5 ° de oscilação, com a distância cristal detector de 250 mm. O detector utilizado 

foi um CCD ADSC Quantnm 4 e o tempo de exposição foi de 10 minutos por imagem. 

O comprimento de onda utilizado foi de 0,915013 Á. escolhido de maneira a otimizar a 

quantidade de sinal anômalo do bromo. Neste comprimento de onda a componente ima-

ginária f" do fator de forma do bromo possui um espalhamento teórico equivalente a 

3,7 e -  aproximadamente 
[124]

. 

Os resultados do processamento do conjunto de dados Br/NSLS e da avaliação da pre-

sença de sinal anômalo estão apresentados, respectivamente, na Tabela 10 e na Tabela 11, 

p. 100. Antes de qualquer observação, é preciso ressaltar que as condições experimentas 

para a coleta de dados deste conjunto foram desfavoráveis. Na ocasião, os cristais de 

desacetilase ainda não haviam sido reproduzidos, por essa razão foram utilizados cristais 

crescidos com proteína fornecida pelos colaboradores, o que implica em dizer que os cris-

tais tinham mais de 12 meses. O transporte dos cristas até o local de coleta foi realizado 

em solução dentro de capilares resfriados em banho de gelo, que não é a maneira ideal. 

Finalmente, foram utilizados na coleta de dados cristais relativamente pequenos de di-

mensões 0, 20 x 0, 20 x 0, 10 mm aproximadamente, o que explica o tempo de exposição 

por imagem exageradamente alto, levando em consideração o local de coleta e a resolução 

à qual os dados foram processados (3 À). 
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A primeira observação deve ser feita em relação ao intervalo angular coletado. Esta 

última teve consequências diretas na relação sinal/ruído observada. Devido ao fato de 

a coleta de dados ter sido realizada durante o curso experimental de cristalografia de 

macromoléculas Rapidata 2002, não houve a possibilidade de se coletar um intervalo an-

gular maior de maneira a garantir uma redundância adequada. Observa-se na Tabela 20, 

p. 113, que cada reflexão do conjunto foi medida 4,9 vezes em média. Conseqüentemente, 

observa-se na Tabela 21 que os erros médios da diferenças de Bijvoet tem aproximadamen-

te os mesmos valores dos módulos das próprias diferença de Bijvoet, e portanto a razão 

entre eles é aproximadamente 1, exceto em nas duas primeira faixas de resolução. De fato, 

observa-se uma diferença anômala não desprezível se comparada à de outros conjuntos de 

dados, entretanto os seus erros são muito grandes. 

Além da coleta de um setor angular reduzido, as imagens de número 153 a 175 foram 

removidas do conjunto de dados por apresentarem um fator R por imagem muito alto, 

devido um aumento acentuado da anisotropia da mosaicidade. 

Alguns sítios de bromo foram encontrados no conjunto de dados Br/NSLS com o 

programa SOLVE "7]  , mas estes sítios não foram confirmados com outros programas. A 

figura de mérito média das fases calculadas com tais sítios foi considerada muito baixa, 

(m) = 0,26, e portanto o mapa de densidade eletrônica não pôde ser interpretado, mesmo 

depois da modificação da densidade eletrônica de RESOLVE [107] 
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Tabela 10: Resultados do processamento do conjunto Br/NSLS. 

Res.(À) Obs. Refl.únic. Compl. Multipl. I / cr (I) Rano  Rsyrn 

9,49 1800 490 89,4 3,7 13,8 0,028 0,035 

6,71 4162 934 99,9 4,5 16,1 0,030 0,034 

5,48 5741 1201 100,0 4,8 16,3 0,038 0,040 

4,74 6761 1375 100,0 4,9 15,6 0,032 0,055 

4,24 7746 1549 100,0 5,0 16,0 0,028 0,040 

3,87 8626 1716 100,0 5,0 13,9 0,030 0,045 

3,59 9285 1842 100,0 5,0 11,6 0,034 0,055 

3,35 9991 1975 100,0 5,1 9,5 0,042 0,070 

3,16 10636 2083 100,0 5,1 7,2 0,055 0,094 

3,00 11391 2222 100,0 5,1 5,3 0,072 0,126 

Total 76139 15387 99,7 4,9 11,5 0,036 0,055 

Tabela 11: Verificação de sinal anômalo em Br/NSLS. 

Res.(À) n. refl. (F) (o- (F)) (AF) (cr (á F)) (I á FI) ( c ir '( F.FL) ) 

6,46 1595 348,40 6,58 3,16 8,51 17,14 2,01 

5,13 1571 275,67 7,43 -0,22 10,90 14,65 1,34 

4,48 1546 326,76 8,66 0,81 13,18 14,40 1,09 

4,07 1533 335,65 8,94 0,27 14,20 15,49 1,09 

3,78 1522 301,36 9,35 0,32 15,09 14,59 0,97 

3,56 1525 273,93 9,96 -0,28 16,12 14,54 0,90 

3,38 1537 234,78 10,80 -0,39 17,77 14,84 0,84 

3,23 1500 204,15 11,71 -0,54 19,60 15,10 0,77 

3,11 1511 177,85 12,76 - 1,90 21,49 15,35 0,71 

3,00 1509 159,34 13,69 0,47 23,23 14,66 0,63 

Total 15349 264,59 9,95 0,19 15,94 15,08 0,95 
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3.6.1.4 Derivado I/NSLS 

O conjunto de dados I/NSLS foi coletado na linha de X6A do síncrotron NSLS com 

cristais de desacetilase derivados com iodo. Foi de 10 minutos o tempo de permanência 

do cristal na solução de 20% (V/V) de glicerol contendo 1,0 M de NaH 2 PO4  • H2 O e 

0,5 M de NaI. Neste experimento foram coletadas 200 imagens de 1 ° de oscilação com 

a distância cristal-detector de 120,0 mm. O tempo de exposição do cristal ao feixe de 

raios X para aquisição de uma imagem de oscilação foi de 5 minutos. O detector utilizado 

foi o CCD ADSC Quantum q210. O comprimento de onda da coleta desses dados foi de 

1,722 À, sendo este o comprimento de onda máximo da linha para o limite de resolução 

2,0 À. Nestas condições, o detector foi posicionado na distância mínima permitida pela 

geometria da linha em relação ao goniômetro. 

O processamento do conjunto de dados I/NSLS e a avaliação para verificação da pre-

sença de sinal anômalo estão apresentados, respectivamente, nas Tabelas 12 e 13, p. 102. 

A redundância dos dados não é muito alta, porém é a maior dentre os conjuntos apre-

sentados até o momento, exceto aquela do conjunto de dados Pt/NSLS. Comparando-se 

a redundância média dos conjuntos de dados I/NSLS e Br/NSLS, verifica-se que a pri-

meira é aproximadamente 40 % maior que a segunda. Ademais, a componente imaginária 

teórica do fator de forma do iodo f" ^ 8,19 e -  é aproximadamente o dobro daquela do 

conjunto Br/NSLS (f" ^ 3,73 e- ) . Devido a estes dois fatores, a razão sinal/ruído maior 

que 1 extende-se até 2,84 À de resolução no conjunto I/NSLS, em contraste com o limite 

de 4,0 Á para o conjunto Br/NSLS. 

Alguns sítios de iodo foram localizados com o programa SHELXD [73],  utilizando-se 

o conjunto de dados I/NSLS. Porém, nenhuma das posições atômicas encontradas foi 

confirmada com o programa SOLVE 
[107] 

 ou qualquer outro programa. Portanto, mais 

uma vez, não foi possível calcular fases que permitissem a interpretação de alguma porção 

do mapa de densidade eletrônica. 
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Tabela 12: Resultados do processamento do conjunto de dados I/NSLS. 

Res.(À) Obs. Refl.únic. Compl. Multipl. I / cr (I) lia. R8 

7,59 6507 984 93,5 6,6 8,7 0,062 0,063 

5,37 12886 1815 99,9 7,1 8,5 0,070 0,068 

4,38 17528 2302 99,9 7,6 7,6 0,055 0,077 

3,79 21127 2701 100,0 7,8 6,6 0,048 0,090 

3,39 23865 3040 100,0 7,9 5,8 0,051 0,100 

3,10 26124 3298 99,0 7,9 5,8 0,057 0,108 

2,87 24701 3163 87,8 7,8 5,1 0,070 0,128 

2,68 20076 2897 75,3 6,9 4,2 0,094 0,166 

2,53 11626 2470 60,7 4,7 3,9 0,126 0,183 

2,40 4315 1609 37,5 2,7 3,6 0,172 0,196 

Total 168755 24279 80,4 7,0 5,7 0,059 0,091 

Tabela 13: Verificação de sinal anômalo no conjunto de dados I/NSLS. 

Res.(À) n. refl. (F) (o-  (F)) (AF) (o-  (A F)) ( 0.1 (°:k1) ) 

5,17 2951 304,73 6,52 -0,71 9,24 20,56 2,22 

4,10 3047 330,85 8,14 -2,23 13,12 19,09 1,45 

3,58 3025 297,71 8,55 -2,24 14,21 16,13 1,14 

3,25 3016 227,50 7,46 -1,96 12,61 13,50 1,07 

3,02 2876 174,61 6,70 -1,85 11,53 12,53 1,09 

2,84 2528 135,10 6,50 -2,20 11,38 12,04 1,06 

2,70 2191 105,72 6,90 -1,61 12,11 11,86 0,98 

2,58 1785 93,53 7,99 -1,29 14,18 12,96 0,91 

2,48 1158 85,53 9,04 0,11 16,11 13,85 0,86 

2,40 511 77,36 10,12 -0,36 17,59 13,15 0,75 

Total 23088 211,14 7,50 -1,66 12,55 15,02 1,20 
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3.6.1.5 Derivado Cs/NSLS 

O conjunto de dados de difração de raios X Cs/NSLS foi coletado com um cristal 

derivado de césio na linha X6A do NSLS. 

O cristal derivado utilizado nesta coleta de dados foi produzido por "soaking" de 

5 minutos em solução de 20 % (V/V) de glicerol, contendo 1,0 M de NaH 2 PO4  • H2 O e 

0,5 M de CsCl. O detector utilizado foi o CCD ADSC Quantum q210. 200 imagens de 1 ° 

de oscilação foram coletadas com a distância cristal-detector de 120,0 mm, sendo o tempo 

de exposição de 5 minutos por imagem. O comprimento de onda da coleta de dados foi 

também 1,722 À. Neste comprimento de onda a componente imaginária do fator de forma 

do césio é f" '--' 9,45 e- . 

As Tabelas 14 e 15, p. 105, apresentam os resultados do processamento e da avaliação 

da presença de sinal anômalo. A primeira observação dever ser feita ao fato de que os 

conjuntos de dados Cs/NSLS e I/NSLS foram coletados nas mesmas condições experimen-

tais, exceto a espécie química utilizada no "soaking" e o próprio cristal. As componentes 

imaginárias dos fatores de forma dos iodo e do césio possuem valores muito próximos. As-

sim, seria de se esperar que a magnitude das diferenças anômalas fossem parecidas para 

um mesmo número de sítios de mesma ocupação nos dois conjuntos, o que parece não ser 

este o caso. As diferenças anômalas (i(AF)1) do derivado I/NSLS são significativamente 

maiores que aquelas dos derivado Cs/NSLS até 2,5 À, quando as diferenças do Cs/NSLS 

aumentam devido a diminuição da multiplicidade do conjunto. Os valores dos erros das 

diferenças anômalas (o- (AF)) do conjunto de dados Cs/NSLS são um pouco maiores que 

às do conjunto I/NSLS e, portanto, a razão sinal/ruído do derivado I/NSLS é maior que 

à do derivado Cs/NSLS. Este fato deve-se, provavelmente, a um menor número de sítios 

de césio no conjunto Cs/NSLS e/ou uma ocupação menor dos sítios dos primeiros em 

relação aos sítios de iodo do conjunto I/NSLS, o que implicaria em um menor poder de 

substituição ou reatividade do césio em relação ao iodo. 

Uma vez que os dois conjuntos, I/NSLS e Cs/NSLS, são muito parecidos em relação as 
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condições experimentais de coleta, e que a razão sinal/ruído é maior no primeiro, não seria 

de se esperar, também, a localização de sítios através do conjunto de dados Cs/NSLS. 

De fato, isto foi verificado. O programa SHELXD 
[73] 

 encontrou alguns sítios de césio 

no conjunto Cs/NSLS, entretanto eles foram rejeitados pelo programa SOLVE 
[107] 

 . A 

 verificação da seções de Harker do mapa de Patterson também não confirmaram a presença 

de nenhum sítio. 
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Tabela 14: Resultados do processamento do conjunto de dados Cs/NSLS. 

Res.(À) Obs. Refl.únic. Compl. Multipl. I / a (I) Rano  Rsym 

6,64 10704 1479 95,6 7,2 13,0 0,021 0,040 

4,70 20785 2679 99,9 7,8 11,5 0,021 0,050 

3,83 26647 3393 100,0 7,9 9,9 0,019 0,059 

3,32 31411 3994 100,0 7,9 8,5 0,021 0,069 

2,97 35358 4488 100,0 7,9 7,4 0,027 0,083 

2,71 38233 4914 99,1 7,8 6,2 0,036 0,105 

2,51 34799 4705 88,7 7,4 4,9 0,052 0,138 

2,35 21026 4056 71,3 5,2 4,2 0,089 0,167 

2,21 5916 2288 37,6 2,6 1,9 0,188 0,215 

2,10 1032 683 10,7 1,5 5,2 0,156 0,135 

Total 225911 32679 73,0 6,9 7,6 0,026 0,069 

Tabela 15: Verificação de sinal anômalo no conjunto de dados Cs/NSLS. 

Res.(À) n. refl. 	(F) 	(o- (F)) (AF) (o- (AF)) (IAFI) (0t:FI) ) 

0,96 

0,68 

0,64 

0,63 

0,69 

0,79 

0,74 

0,75 

0,86 

0,84 

0,73 

4,52 4639 476,21 7,25 -0,56 10,78 10,33 

3,59 4506 502,93 9,40 -1,75 15,64 10,67 

3,13 4498 360,74 9,15 -1,12 15,37 9,91 

2,85 4439 260,87 8,68 -1,34 14,89 9,41 

2,64 4278 198,91 8,75 -1,41 15,37 10,65 

2,48 3751 164,82 9,25 -1,88 16,53 12,99 

2,36 2832 140,62 11,22 -3,10 20,23 15,05 

2,26 1381 119,43 14,11 -2,17 24,49 18,46 

2,17 388 123,78 15,86 -4,63 24,81 21,28 

2,10 102 110,69 16,06 -3,80 21,91 18,31 

Total 30814 303,36 9,31 -1,57 15,79 11,52 
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3.6.1.6 Derivado I/APS 

O conjunto de dados I/APS foi coletado na linha de luz 22-ID do anel de armazena-

mento de elétrons Argonne Photon Source (APS) do Argonne National Laboratory em 

Argonne, Illinois, nos Estados Unidos. 

O cristal derivado de iodo foi produzido por "crioderivatização" rápida em solução 

de 20 % (V/V) de glicerol contendo 1,0 M de NaH 2 PO4  H2O e 0,5 M de NaI. O tempo 

requerido para a derivatização foi de aproximadamente 10 minutos. 

Nos experimentos de difração de raios X foram coletadas 368 imagens de 0,5 ° de 

oscilação com a distância cristal-detector de 105,0 mm. O tempo de exposição do cristal 

ao feixe foi de 1,5 segundos. O detector utilizado foi o MarCCD165. O comprimento de 

onda utilizado na coleta desses dados foi de 1,000 À. Para este comprimento de onda, a 

componente imaginária f" do fator de espalhamento atômico do iodo é 3,29 e - . 

A resolução máxima alcançada neste experimento foi de 1,5 A, entretanto os dados 

foram processados até 1,7 A de resolução devido aos critério de completeza. As Tabe-

las 16 e 17, p. 108, apresentam os resultados do processamento e da avaliação da presença 

de sinal anômalo. Primeiramente, verifica-se que o comprimento de onda utilizado nes-

ta coleta de dados não é o mais adequado, porque o valor de f" é aproximadamente lã-- 

daquele obtido na coleta do conjunto Cs/NSLS. Nesta oportunidade de coleta de dados, 

não houve tempo disponível para a alteração do comprimento de onda. Originalmente, a 

aquisição do conjunto I/APS foi planejada para a coleta de 1.000 imagens de oscilação, 

todavia, o cristal não suportou a dose de radiação e então, forçosamente, a coleta de dados 

teve que ser interrompida. A consequência imediata da interrupção pode ser observada 

na redundância dos dados. A quantidade de sinal anômalo é um pouco menor do que 

àquela do conjunto I/NSLS, porém os seus erros são significativamente maiores. Portan-

to, verifica-se que a razão sinal/ruído para este conjunto de dados é menor que 1 em todas 

as faixas de resolução. 

Assim como para alguns dos conjuntos de dados apresentados, a localização de sítios de 
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átomos pesados no conjunto de dados VAPS não revelou posições atômicas que pudessem 

ser utilizadas para a estimativa inicial de fases. Neste caso, a ocupação das posições 

atômicas encontradas por SHELXD [73]  foi considerada muito baixa, conseqüentemente 

os sítios foram rejeitados de imediato. A análise das seções de Harker dos mapas de 

Patterson, isomorfo e anômalo, não apresentou nenhuma posição de máximo coincidente 

com as posição encontradas com outros programas. 
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Tabela 16: Resultados do processamento do conjunto de dados I/APS. 

Res.(À) Obs. Refl.únic. Compl. Multipl. I / cr (I) Raro Rayrn, 

5,36 14448 2670 92,5 5,4 7,3 0,057 0,083 

3,79 31873 5055 99,6 6,3 10,0 0,028 0,060 

3,10 43186 6489 100,0 6,7 12,7 0,025 0,047 

2,68 51078 7602 100,0 6,7 12,1 0,030 0,053 

2,40 51865 8023 93,5 6,5 9,6 0,037 0,071 

2,19 43156 7146 76,2 6,0 7,2 0,049 0,098 

2,03 34897 6236 61,1 5,6 5,3 0,071 0,137 

1,90 25156 4919 44,8 5,1 3,5 0,115 0,210 

1,79 14363 3582 30,7 4,0 2,3 0,215 0,312 

1,70 3931 2175 17,7 1,8 2,3 0,267 0,308 

Total 313953 53897 62,9 5,8 6,6 0,034 0,062 

Tabela 17: Verificação de sinal anômalo no conjunto de dados I/APS. 

Res.(À) n. refl. (F) (cr (F)) (AF) (o-  (AF)) (IAFI) 

3,66 8377 598,29 15,19 0,42 24,35 19,56 0,80 

2,90 8470 390,91 7,76 1,59 13,19 10,86 0,82 

2,53 8342 220,76 5,83 0,11 10,04 8,75 0,87 

2,30 7113 169,31 6,11 -0,67 10,83 8,84 0,82 

2,14 5862 141,99 6,97 -0,84 12,44 9,83 0,79 

2,01 4745 114,08 7,96 -1,57 14,33 10,86 0,76 

1,91 3679 89,63 8,82 -2,04 15,96 11,35 0,71 

1,83 2716 70,75 9,39 -2,68 17,06 12,25 0,72 

1,76 1569 60,71 10,04 -1,72 17,88 12,17 0,68 

1,70 394 52,66 10,10 -2,17 15,35 9,04 0,59 

Total 51267 260,99 8,61 -0,34 14,76 11,67 0,79 
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3.6.1.7 Derivado Cs/APS 

O conjunto de dados Cs/APS foi coletado na linha de luz 17-ID do anel de armaze-

namento de elétrons APS. 

As condições de "soaking" do cristal derivado são muito parecidas com àquelas do 

conjunto de dados I/APS. O cristais foram produzidos por "crioderivatização" rápida em 

solução de 20% (V/V) de glicerol, contendo 1,0 M de NaH 2 PO4  • H2 O e 0,5 M de CsCl. 

O tempo de permanência dos cristais na solução de "soaking" foi de 5 minutos. O compri-

mento de onda utilizado na coleta dos dados foi de 1,18080 À. Assim como na aquisição 

dos dados do conjunto I/APS esse comprimento de onda não pôde ser alterado devido 

a quantidade de tempo de feixe concedida. Para este comprimento de onda utilizado a 

componente imaginária f" do fator de espalhamento atômico do césio é aproximadamente 

5,09 e- . Nesta coleta de dados 805 imagens de 0,4 ° de oscilação foram obtidas com o 

detector a 150,0 mm de distância da amostra. O detector utilizado foi o CCD ADSC 

Quantumq210; e o tempo de exposição por imagem de oscilação foi de 10 segundos. 

A resolução máxima alcançada neste experimento foi de 1,7 À, entretanto a completeza 

para esta faixa de resolução foi altamente prejudicada devido à constatação de uma grave 

anisotropia na difração. Assim, o conjunto de dados Cs/APS foi processado até a resolução 

de 2,0 À. As Tabelas 18 e 19, p. 110, apresentam os resultados do processamento e da 

avaliação da presença de sinal anômalo. Este experimento havia sido planejado para a 

aquisição de 1.500 imagens de oscilação, porém, assim como no conjunto anterior, a coleta 

teve que ser interrompida devido a diminuição das intensidades das reflexões de mais alta 

resolução. A razão sinal/ruído do conjunto Cs/APS é maior que 1 até reflexões de 3,0 

de resolução. A despeito da quantidade de sinal anômalo não ser desprezível, como na 

maioria dos casos, os erros das diferenças de Bijvoet é que são grandes. A multiplicidade 

média de 5,2 destes dados não é muito diferente daquelas dos outros conjuntos. Portanto, 

não seria de se esperar a localização de sítios com o conjunto de dados Cs/APS. 
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Tabela 18: Resultados do processamento do conjunto conjunto de dados Cs/APS. 

Res.(À) Obs. Refl.únic. Compl. Multipl. I / o- (I) Rano Rsym, 

6,32 7726 1687 93,9 4,6 8,7 0,036 0,063 

4,47 17340 3120 100,0 5,6 8,5 0,034 0,065 

3,65 20936 3953 100,0 5,3 9,1 0,034 0,063 

3,16 23681 4640 99,9 5,1 9,0 0,038 0,064 

2,83 26986 5215 99,9 5,2 8,4 0,044 0,072 

2,58 31067 5740 99,9 5,4 7,4 0,051 0,088 

2,39 35331 6204 99,5 5,7 6,2 0,058 0,109 

2,24 38939 6609 99,2 5,9 4,8 0,070 0,145 

2,11 34506 6891 97,3 5,0 3,8 0,091 0,182 

2,00 30545 7079 94,9 4,3 2,8 0,137 0,256 

Total 267057 51138 98,5 5,2 5,7 0,042 0,075 

Tabela 19: Verificação de sinal anômalo no conjunto de dados Cs/APS. 

Res.(À) n. refl. (F) (o-  (F)) (AI') (o- (AF)) (I AFI) ( ot:;,) ) 

4,30 5095 446,49 7,73 0,85 11,86 14,04 1,18 

3,42 5136 438,28 8,02 0,98 13,48 14,42 1,07 

2,98 5033 293,97 7,06 3,50 12,04 11,97 0,99 

2,71 5069 202,19 6,91 2,85 12,01 10,19 0,85 

2,51 5090 165,15 7,24 0,70 12,79 9,28 0,73 

2,37 5041 137,86 7,60 0,87 13,53 9,07 0,67 

2,25 5017 118,29 8,23 1,19 14,66 8,93 0,61 

2,15 4935 106,26 9,43 -1,07 17,01 9,24 0,54 

2,07 4764 93,04 10,97 -2,57 20,01 9,50 0,47 

2,00 4645 78,14 12,30 -2,73 22,53 9,51 0,42 

Total 49825 210,54 8,50 0,51 14,89 10,64 0,71 
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3.6.1.8 Derivado I/IFSC 

O conjunto de dados I/IFSC foi coletado no laboratório de Cristalografia de Proteínas 

do Instituto de Física de São Carlos. 

O cristal derivado foi produzido por "crioderivatização" rápida, permanecendo duran-

te 10 minutos em solução de 20% (V/V) de glicerol contendo 0,7 M de NaH 2 PO4  • H2 O 

e 0,7 M de NaI. O experimento de difração foi conduzido em fonte convencional de ânodo 

rotatório UltraX 18 da Rigaku© com radiação K a  de Cu de 1,54179 À. A radiação foi mo-

nocromatizada por filme multicamadas em espelho cofocal modelo Max-Flux da Osmic 

A este sistema está acoplado um detector de área Mar345®. A componente imaginária 

do fator de espalhamento atômico do iodo para o comprimento de onda utilizado é apro-

ximadamente 6,84 e - . 

Neste experimento foram coletadas 698 imagens de 1 ° de oscilação com a distância 

cristal-detector de 210,0 mm, sendo o tempo de exposição de 12 minutos por imagem. 

As Tabelas 20 e 21, p. 113 apresentam os resultados do processamento do conjunto de 

dados e da avaliação da presença de sinal anômalo. A primeira observação deve ser feita 

quanto a maneira como o cristal foi derivado. A concentração de fosfato em que o cristal 

foi crescido foi reduzida a 0,7 M, sendo adicionada a mesma quantidade de Iodeto de 

sódio. Dentre todos os derivados apresentados, este foi o cristal com o qual se conseguiu 

realizar o "soaking" com a maior quantidade de NaI. Acredita-se que nestas condições 

a competitividade do iodo em relação ao fosfato tenha aumentado consideravelmente, 

entretanto, esta hipótese não foi corroborada através do aumento da quantidade de sinal 

anômalo (IAFI) observado, porém, deve se levar em consideração as diferenças dos fatores 

de forma do iodo para os diferentes comprimentos de onda. 

As diferenças de Bijvoet do conjunto I/IFSC incluem-se entre as maiores se compara-

das às diferenças observadas nos outros conjuntos de dados, sendo menor do que àquelas 

dos conjuntos Au/ESRF e I/NSLS. Não se pode tirar muitas conclusões a partir da com-

paração da quantidade de sinal anômalo entre os conjuntos de dados I/NSLS e I/IFSC, 
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mesmo porque não existe uma grande diferença entre eles. Se por uni lado o conjunto 

I/NSLS possui f" ^ 8,19 e -  e o conjunto I/IFSC possui f" ^ 6,84 e- , por outro, a quan-

tidade de NaI no "soaking" do I/NSLS foi 33 % da concentração total de sal, enquanto 

que no conjunto I/IFSC este percentual foi de 50 %. Através desta análise, de alguma 

maneira, a diferença entre os fatores de forma do iodo para os dois comprimentos de onda 

parecem ser compensadas pela quantidade de sal que foi utilizada para a derivatização 

dos cristais. Esta hipótese deve ser tratada com cautela, pois os sítios de ligação de iodo 

são inespecíficos, podendo haver sítios ocupando diferentes posições nos dois cristais, não 

se tratando apenas de uma questão de ocupação. 

Verifica-se na Tabela 21, p. 113, que o valor médio dos erros dos módulos das diferenças 

de Bijvoet (a(AF)) são os menores quando comparados aos erros de todos os outros 

conjuntos de dados apresentados. A combinação desses erros com as diferenças de Bijvoet 

observadas levou a uma razão sinal/ruído maior que 1 para a intensidade com resolução de 

até 3,0 À, alcançando diferenças de até 3o -  em dados de mais baixa resolução. Observa-se 

ainda que as diferenças (1AF I) existem em todas as faixas de resolução, porém, são os 

erros que aumentam em detrimento da redundância (vide Tabela 20, p. 113). A conclusão 

é imediata, esta razão sinal/ruído é uma consequência da redundância em que os dados 

foram coletados. Portanto, se a redundância dos dados é alta, as diferenças anômalas são 

maiores que seus erros e conseqüentemente, a razão sinal/ruído é maior que 1. 

A localização de sítios de átomos pesados com o programa SHELXD [73] revelou, a 

princípio, 3 posições atômicas que foram posteriormente confirmadas utilizando-se outras 

metodologias. A verificação e confirmação desses sítios aumentaram as evidências de que 

as fases iniciais da desacetilase poderiam ser calculadas. 
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Tabela 20: Resultados do processamento do conjunto de dados I/IFSC. 

Res.(À) Obs. Refl.únic. Compl. Multipl. I / cr (I) R., Rsym 

8,22 18413 782 92,9 23,5 7,1 0,055 0,083 

5,81 38129 1461 99,9 26,1 7,7 0,069 0,077 

4,75 49072 1845 99,9 26,6 8,0 0,052 0,079 

4,11 57728 2155 100,0 26,8 7,7 0,035 0,082 

3,68 51532 2236 92,0 23,0 6,5 0,037 0,102 

3,36 52972 2276 85,1 23,3 5,1 0,046 0,135 

3,11 71025 2886 100,0 24,6 4,2 0,047 0,175 

2,91 53469 3087 99,9 17,3 3,5 0,067 0,219 

2,74 22246 3022 92,5 7,4 2,7 0,135 0,284 

2,60 4867 1840 53,3 2,6 3,0 0,197 0,249 

Total 419453 21590 89,4 19,4 5,8 0,051 0,100 

Tabela 21: Verificação de sinal anômalo no conjunto de dados I/IFSC. 

Res.(À) n. refl. (F) (cr (F)) (AF) (cr (AF)) (IAFI) ( crt:FI) )  
5,60 2478 317,35 4,50 2,15 6,28 19,76 3,15 

4,44 2454 288,45 4,21 1,76 6,46 15,38 2,38 

3,88 2396 287,40 4,83 2,41 7,90 11,94 1,51 

3,52 1687 250,39 6,87 3,43 11,28 12,95 1,15 

3,27 2406 174,26 4,70 1,44 7,75 9,12 1,18 

3,08 2377 136,36 4,97 1,10 8,26 8,73 1,06 

2,92 2380 110,78 6,03 0,27 10,09 8,92 0,88 

2,80 2195 86,40 8,40 -0,11 14,55 11,04 0,76 

2,69 1370 79,32 10,85 -0,40 18,21 12,26 0,67 

2,60 512 74,81 12,58 -1,03 19,49 12,53 0,64 

Total 20255 194,96 6,02 1,31 9,80 12,27 1,25 
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3.7 Localização dos Sítios e Estimativa de fases 

De uma maneira geral, exceto o I/IFSC, o I/NSLS e o Br/NSLS, os conjuntos de 

dados de 3.6.1 não apresentaram uma relação sinal/ruído maior que 1, o que significa 

que, a despeito de possuírem diferenças anômalas, estas não puderam ser utilizadas para 

localização de sítios devido à magnitude dos erros observados nas mesmas. Este fato pode 

ser observado na Figura 27, p. 115. Verifica-se que os conjuntos de dados I/IFSC, I/NSLS 

e Br/NSLS são os que possuem as maiores relações sinal/ruído e que estas relações são 

maiores que 1 para dados de baixa resolução, somente. Em particular, o conjunto de 

dados I/IFSC apresenta uma relação sinal/ruído maior que 1 para dados de até 3,0 de 

resolução. 

A detecção de sinal anômalo é também avaliada através da observação da razão entre 

as diferenças de Bijvoet e o módulo dos fatores de estrutura para uma dada faixa de 

resolução. Analisando-se os conjuntos de dados de 3.6.1 sobre este aspecto, verifica-se 

na Figura 28, p. 115, que os conjuntos I/IFSC, I/NSLS e Br/NSLS possuem os maiores 

percentuais de quantidade relativa de sinal, o que esta de acordo com a análise dos resul-

tados no que se refere à relação sinal/ruído. O conjunto de dados Au/ESRF apresenta 

uma quantidade relativa de sinal muito alta em todas as faixas de resolução devido a 

falta de acurácia na medida das diferenças de Bijvoet. O comportamento das curvas da 

Figura 28 para dados de alta resolução confirmam mais uma vez a falta de acurácia nas 

estimativas das intensidades. 

Levando-se em consideração os dois fatores de qualidade, a relação sinal/ruído e a 

quantidade de sinal relativa aos fatores de estrutura, pode-se concluir que os conjuntos 

de dados I/IFSC e I/NSLS são os conjuntos de melhor qualidade. Conseqüentemente, a 

localização de sítios de átomos pesados foi iniciada com o conjunto de dados I/IFSC. A 

combinação deste e dos demais conjuntos da dados para a aplicação da técnica de MIR 

também foi realizada, entretanto, sem nenhum sucesso. 

A partir do conjunto de dados I/IFSC foram determinadas as posições de vários sítios 
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Figura 27: Relação sinal anômalo ruído em função da resolução para os conjuntos de 
dados apresentados em 3.6.1. Verifica-se que os conjuntos de dados I/IFSC, I/NSLS e 
Br/NSLS, nesta ordem, são os que possuem as maiores relações sinal/ruído. Estes três 
conjuntos de dados são também os únicos que apresentam relações sinal/ruído maior que 
1, porém somente para dados de baixa resolução - aproximadamenté 3,0 À para o conjunto 
I/IFSC. 
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Figura 28: Raiz quadrática média da razão entre as diferenças anômalas e os fatores 
de estrutura por faixa de resolução para os conjuntos de dados apresentados em 3.6.1. 
Verifica-se que os conjuntos de dados 1/IFSC, I/NSLS e Br/NSLS tem a a maior quanti-
dade relativa de sinal. O conjunto de dados Au/ESRF apresenta uma quantidade relativa 
de sinal alta devido a falta de acurácia na estimativa das diferenças de Bijvoet. 
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Tabela 22: Confirmação de sítios de iodo no conjunto de dados I/IFSC com o programa 
SHELXD. Os sítios estão agrupados a cada duas linhas, sendo a primeira resultados de 
SIRAS e a segunda resultados de SAD. Em ambos os casos foram solicitados o mesmo 
número de sítios (35), incluindo-se dados de até 2,9 À de resolução. A utilização de sinal 
isomorfo não confirmou o mesmo número de sítios. As coordenadas deste conjunto de 
sítios também foram observadas com o programa SOLVE utilizando-se dados SIRAS. 

x y z 

1001 1 0.126923 0.368843 0.101864 1.0000 0.2 

1001 1 0.872528 0.131958 0.100476 1.0000 0.2 

1002 1 -0.090645 0.356560 0.485271 0.7462 0.2 

1002 1 1.089874 0.142105 0.484219 0.8441 0.2 

1003 1 0.388138 0.552574 0.023930 0.5450 0.2 

1003 1 0.612381 -0.053810 0.024892 0.5883 0.2 

1005 1 -0.134506 0.276871 -0.058140 0.5016 0.2 

1004 1 0.634460 0.275139 0.059964 0.5750 0.2 

1009 1 0.123108 0.286751 0.246098 0.3522 0.2 

1010 1 0.880180 0.210426 0.245869 0.4360 0.2 

1010 1 -0.174973 0.377701 0.031673 0.3442 0.2 

1011 1 0.670570 0.376709 -0.030826 0.4261 0.2 

de iodo utilizando-se apenas o sinal anômalo. Posteriormente, muitas destas posições fo-

ram confirmadas explorando-se as diferenças anômalas e isomórficas (SIRAS), e somente 

as diferenças isomórficas (SIR), contra dados de cristais nativos [33] . Nestas buscas preli-

minares por sítios de iodo foram utilizados dados de até 2,9 À de resolução. A Tabela 22, 

p. 116, apresenta as posições de alguns dos sítios de iodo localizados com o programa 

SHELXD 
[73] 

 no qual foram exploradas as diferenças anômalas (SAD) e as diferenças 

anômalas e isomórficas simultaneamente (SIRAS). Neste caso, a utilização das diferenças 

isomórficas separadamente confirmaram a presenças de apenas 3 posições. Alguns dos 

sítios da Tabela 22 também foram verificados com o programa SOLVE 
[107]

. 

A estimativa de fases com as posições apresentadas na Tabela 22 resultaram em mapas 

de densidade eletrônica nos quais não foi possível a interpretação de nenhum elemento 
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de estrutura secundária. Posteriormente, foi verificada a necessidade de se reprocessar os 

dados do conjunto de dados I/IFSC para a remoção integral da área correspondente aos 

anéis de gelo. 

Com o conjunto de dados I/IFSC reprocessado, foi obtida uma solução inequívoca 

de um conjunto de aproximadamente 30 sítios de iodo com o programa SHELXD. Es-

ta solução foi obtida através da utilização simultânea dos sinais anômalo e isomorfo, 

utilizando-se dados de 2,9 À de resolução. O melhor conjunto de soluções apresentou 

um coeficiente de correlação 
[125]

entre os fatores de estrutura normalizados observados 

e calculados de 34,73 para todas reflexões e 18,93 para a reflexões mais fracas. Mui-

tos dos sítios encontrados foram observados também quando da utilização das diferenças 

isomóficas e anômalas em separado. O conjunto de dados nativo utilizado foi aquele da 

ref. 33. A Figura 29, p. 119, apresenta o histograma da distribuição de soluções obtidas 

pelo programa SHELXD. Observa-se a distribuição bimodal de soluções característica 

da obtenção de um conjunto de posições atômicas cujos fatores de estrutura melhor se 

ajustam às diferenças anômalas observadas. Este conjunto de sítios foi utilizado para o 

cálculo inicial de fases e achatamento de solvente com o programa SHELXE. Já nesta 

etapa foi possível o reconhecimento de algumas hélices a no mapa de densidade eletrônica 

resultante. Estas fases iniciais foram então, estendidas até a resolução do cristal nativo 

(2,0 À) com o programa DM e posteriormente, utilizadas para a cosntrução automática 

de cadeias com o programa ARP/WARP. Os resultados obtidos no traçado de cadeias 

não foram satisfatórios, optando-se pelo cálculo das fases com o programa SOLVE. 

Assim, os mesmos 33 sítios do conjunto total de posições de SHELXD foram intro-

duzidos no programa SOLVE para a análise da qualidade dos mesmos e localização de 

eventuais novos sítios. Neste cálculo foram utilizadas as diferenças anômalas e isomórficas. 

O programa SOLVE eliminou algumas das posições fornecidas e substituiu outras por no-

vos sítios, mantendo um total de 20 posições. Segundo o programa PROFESSS [911 , 9 dos 

20 sítios de SOLVE podiam ser sobrepostos por um eixo de rotação cuja orientação é apro-

ximadamente coincidente com o eixo de simetria não cristalográfica obtido pela função de 
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auto rotação com o programa POLARRFN [91]. 
 A orientação do eixo de ordem 2 obtida 

foi = 0, 0 0 , 2/) = 74, 6 ° e k = 180, O °. A orientação deste eixo foi obtida utilizado-se 

o conjunto de dados do cristal nativo [33] . Em particular 3 daqueles 9 sítios de SOLVE 

podiam ser sobrepostos por um eixo de rotação de orientação çb = 178, 8 °, 2/.) = 75, 6° e 

= 180, O°. A partir da confirmação de tais sítios pela simetria não cristalográfica, os 

20 sítios de SOLVE foram utilizados para promediação de densidade eletrônica com o 

programa RESOLVE. Em ambos os casos os programas SOLVE e RESOLVE calcularam 

as fases até 2,9 Á e portanto, as fases foram posteriormente estendidas até a resolução do 

cristal nativo com o programa DM. Assim, as fases estendidas dos dois programas foram 

utilizadas para o traçado automático de cadeias, entretanto, nos dois casos um pequeno 

número de resíduos foi traçado, sendo a qualidade dos mapas considerada insatisfatória. 

Esgotadas a possibilidades de obtenção de fases para a construção automática do modelo, 

optou-se pela utilização do conjunto de dados I/NSLS, o segundo conjunto de dados de 

melhor qualidade disponível. 

A metodologia de localização e análise de sítios de iodo com o conjunto de dados 

I/NSLS foi a mesma empregada para o conjunto de dados I/IFSC. Através do programa 

SHELXD, foi obtida uma solução inequívoca de 31 sítios de iodo explorando-se as dife-

renças anômalas e isomórficas simultaneamente. Para tanto, foram incluídos dados de até 

2,8 À de resolução, sendo utilizado o conjunto de dados da ref. 33 como nativo. O melhor 

conjunto de soluções apresentou um coeficiente de correlação 
[125]

entre os fatores de es-

trutura normalizados observados e calculados de 34,55 para todas reflexões e 22,71 para 

a reflexões mais fracas. A Figura 30, p. 119, apresenta o histograma de distribuição de 

soluções resultante, no qual observa-se a distribuição bimodal característica das soluções. 

Observa-se também que, embora o coeficientes de correlação sejam comparáveis àqueles 

obtidos com o conjunto de I/IFSC, neste caso observa-se uma distinção evidente entre os 

dois conjuntos de soluções. 

O cálculo das fases para o conjunto de dados I/NSLS foi realizado com programa 

SOLVE a partir dos 20 melhores sítios de SHELXD. Da mesma maneira que o conjun- 
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Figura 29: Histograma de distribuição de soluções para as posições de iodo obtidas pa-
ra o conjunto de dados I/IFSC. Foram localizados 33 sítios com o programa SHELXD, 
utilizando-se dados SIRAS de até 2,9 À de resolução. A distribuição bimodal é carac-
terística da obtenção de conjunto de soluções que melhor se ajusta às diferenças anômalas 
e isomórficas observadas. 
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Figura 30: Histograma de distribuição de soluções para as posições de iodo obtidas para 
o conjunto de dados I/NSLS. Foram localizados 31 sítios com o programa SHELXD, 
utilizando-se dados SIRAS de até 2,9 Á de resolução. Observa-se uma distinção evidente 
entre os coeficientes de correlação do dois conjuntos de soluções. 
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to de dados I/IFSC, algumas posições foram eliminadas e outras foram substituídas. O 

número resultante de sítios de SOLVE foi 23. O cálculo inicial de fases foi realizado para 

dados de até 2,4 À de resolução, explorando-se as diferenças anômalas e isomórficas simul-

taneamente e utilizando-se o conjunto dados da ref. 33 como nativo. A figura de mérito 

(m) resultante para as fases calculadas a partir das 23 posições foi de 0,33. Em seguida, 

as fases de SOLVE foram submetidas ao achatamento de solvente e promediação de den-

sidade eletrônica com programa RESOLVE. As fases de RESOLVE foram estendidas até 

2,0 À com o programa DM e depois submetidas novamente ao achatamento de solvente 

e promediação de densidade eletrônica com o programa RESOLVE. Embora a posição 

e orientação do eixo de simetria não cristalográfica tivessem sido determinadas através 

das coordenadas dos sítios de iodo, não foi necessária a sua utilização, uma vez que o 

programa RESOLVE possui uma rotina automática para isso. A figura de mérito média 

(m) das fases calculadas por RESOLVE para dados de até 2.0 À foi de 0,55. Finalmente, 

este último conjunto de fases foi utilizado para a construção automática do modelo com 

o programa ARP/WARP. Neste experimento foram construídos 658 resíduos, do total de 

764, distribuídos em 12 cadeias. 

Embora o modelo inicial da desacetilase estivesse parcialmente traçado, foi verificado 

que uma melhor estimativa de fases poderia ser obtida utilizando-se o conjunto de dados 

Cs/APS como nativo em relação ao conjunto I/NSLS. Assim, todo o procedimento de 

localização de sítios e cálculo de fases foi reproduzido para estes dois últimos conjuntos 

apenas para a comparação dos resultados. Com  os dois conjuntos de dados, o programa 

SHELXD localizou 25 sítios de ocupação consideravelmente maior do que aqueles obtidos 

com os outros conjuntos. Neste caso foram utilizados dados de até 2,9 À de resolução. Os 

coeficientes de correlação entre os fatores de estrutura calculados e observados foram de 

37,16 e 27,71 para a melhor solução e para as reflexões mais fracas respectivamente. No 

programa SOLVE a figura de mérito média para 21 sítios foi de 0,43 incluindo-se dados 

de até 2,9 À; e no programa RESOLVE a figura de mérito média foi de 0,76 para dados 

de até 2,9 À. Depois de entendidas as fases de RESOLVE até 1,7 À com o programa DM, 
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foram construídos 680 resíduos em 19 cadeias com o programa ARP/WARP. 

A Figura 31, p. 122, apresenta o comportamento da diferença de fases ao longo do 

processo de "faseamento" e refinamento. Observa-se que o valor médio, por faixa de 

resolução, das diferenças entre as fases do modelo refinado e de cada uma das etapas do 

"faseamento" e do refinamento diminuem conforme o processo avança. Verifica-se que 

a extensão de fases com o programa DM foi uma etapa desnecessária, pois a qualidade 

das fases de RESOLVE é significativamente melhor do que aquelas de DM+RESOLVE, 

sobretudo para dados de resolução superior a 3,3 À. A Figura 32, p. 122, apresenta 

a evolução do melhoramento da qualidade do mapa de densidade eletrônica ao longo do 

processo de "faseamento" . O primeiro mapa foi obtido com o programa SOLVE utilizando-

se dados de até 2,4 À; o segundo mapa foi obtido com o programa RESOLVE com dados 

de até 2,0 À; o terceiro mapa foi obtido com o programa ARP/WARP com dados de até 

2,0 À; e finalmente, o último mapa é o do modelo refinado com dados de até 2,0 À de 

resolução. 

3.8 Construção do Modelo 

O modelo inicial (frankenstein) para o início do refinamento da estrutura de desace-

tilase de E.coli foi construído a partir da união de três dos melhores modelos traçados 

automaticamente com o programa ARP/WARP a partir de fases experimentais obtidas 

com os conjuntos de dados I/NSLS e Cs/APS. 

Via de regra, a estimativa inicial de fases fornecida pela subestrutura ou constelação 

de átomos pesados não é suficiente para que o modelo seja completamente construído. 

Uma vez que o refinamento do modelo é uma fase extremamente laboriosa e demorada, 

a construção automática do modelo inicial é fundamental para acelerar o trabalho como 

um todo. Neste sentido, foram reunidas em um único modelo todas as parte que foram 

traçadas automaticamente em modelos separados e em ciclo intermediários de construção 

automática. Depois da "colagem" recíproca das partes da cadeia polipetídica que foram 
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construídas nos dois monômeros da unidade assimétrica, foi iniciado o refinamento do 

modelo misto com 704 resíduos de um total de 764, lembrando que esta "colagem" não 

implicou necessariamente na observação da densidade eletrônica local correspondente. 

Antes do refinamento do modelo misto de fato, foi necessário decidir contra qual con-

junto de dados o modelo seria refinado. Desta maneira foi estabelecida uma comparação 

entre os índices de qualidade dos possíveis conjuntos de dados disponíveis. Uma vez 

determinado o conjunto adequado, o refinamento foi iniciado. 

3.9 Qual conjunto utilizar no refinamento? 

Vários critérios e indicadores de qualidade podem ser utilizados para a comparação 

de conjuntos de dados com o intuito de se determinar globalmente o conjunto candidato 

mais adequado para o refinamento do modelo experimental. Dentre este indicadores, a 

resolução é sem dúvida o mais importante, todavia devem ser considerados na decisão ou-

tros fatores não menos importantes como a completeza, a acurácia (//o- (/)) e a qualidade 

(Rsym) dos conjuntos de dados. 

Utilizando-se o limite de resolução como um primeiro critério para avaliação dos con-

juntos de dados disponíveis em 3.6.1, obtem-se três possíveis candidatos: o I/APS; o 

Cs/APS; e o nativo. É importante observar que dentre os conjuntos de dados disponíveis, 

o nativo foi o único coletado com o propósito de ser utilizado como um conjunto de refina-

mento. Comparando-se os indicadores de qualidade do conjunto de dados nativo apresen-

tados em 2.4, p. 47, com aqueles dos conjuntos de dados 1/APS e Cs/APS, apresentados, 

respectivamente, nas Tabelas 16, p. 108, e 18, p. 110, verifica-se que o melhor conjunto de 

dados seria o nativo. Em relação ao conjunto Cs/APS, até a resolução de 2,0 a com-

pleteza e a redundância são um pouco maiores que as do nativo, por outro lado é sempre 

preferível trabalhar com dados de maior acurácia e de menor R sym . Comparando-se os 

indicadores de qualidade do conjunto nativo àqueles do conjunto I/APS, observa-se que 

a resolução do segundo é significativamente superior, mas, por outro lado a sua comple- 
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teza é muito inferior, sobretudo para reflexões de resolução superior a 2,0 À. Este fato 

pode ser justificado através da constatação de uma forte anisotropia na difração ao longo 

do eixo cristalográfico b, como pode ser observado na seção Okl do espaço recíproco do 

conjunto I/APS, apresentada na Figura 33, p. 125. Observa-se que as reflexões ao longo 

do eixo recíproco c* estendem-se até a resolução de 1,72 À, enquanto que ao longo do 

eixo recíproco b* as reflexões são observadas no máximo até 2,65 À. Na direção do eixo 

recíproco a* o efeito de anisotropia é menos intenso e as reflexões estendem-se até 1,9 À. 

Quantitativamente, o efeito da anisotropia pode ser verificado através da observação 

do comportamento do número de reflexões observadas por faixa de resolução em cada 

uma das direções dos eixos recíprocos apresentada na Figura 34, p. 34. Nesta figura 

observa-se que, enquanto na direção do eixo recíproco c* o número de reflexões aumenta 

gradativamente até a resolução de 1,7 À, ocorre uma diminuição drástica no número 

de reflexões observadas na direção de b* a partir de 2,6 À de resolução e na direção 

de a*, o mesmo acontence porém a partir de 2,0 À de resolução. A anosotropia não 

é observada somente em relação ao número de reflexões, mas também em relação as 

intensidades. Observa-se na Figura 35, p. 126 o valor médio, por faixa de resolução, 

da razão entre o módulo dos fatores de estrutura observados e seus respectivos devios 

padrão. Nesta figura, observas-se que as intensidades das reflexões são significativamente 

diferentes ao longo dos três eixos recíprocos e que na direção do eixo b*, a razão entre 

os fatores de estrutura e seus erros diminui abruptamente para zero na resolução de 

aproximadamente 2,4 À. Uma observação interessante é o fato de que este fenômeno de 

anisotropia não foi verificado na análise do conjunto de dados nativo, o que sugere alguma 

modificação do empacotamento cristalino das moléculas de desacetilase nos dois cristais. 

Esta hipótese é de difícil comprovação e só poderá ser verificada através do refinamento 

do modelo contra o conjunto de dados I/APS. Portanto, baseando-se na comparação dos 

índices de qualidade e na observação do espaço recíproco, a princípio, foi descartada a 

hipótese de se utilizar o conjunto de dados Cs/APS ou o I/APS para o refinamento do 

modelo frankenstein, optando-se pela utilização do conjunto de dados nativo, sendo este 
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Figura 34: Número de reflexões observadas por faixa de resolução na direção dos três eixos 
recíprocos do conjunto de dados VAPS. Observa-se a diminição do número de reflexões 
nas direções dos eixos recíprocos a*, depois de 2,1 À de resolução e b*, depois de 2,6 

de resolução. 
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Figura 35: Valor médio por faixa de resolução da razão entre os fatores de estrutura e 
seus respectivos desvios padrão na direção dos três eixos recíprocos do conjunto de dados 
I/APS. Observa-se que esta razão diminui abruptamente na direção do eixo recíproco b* 
para reflexões de resoução superior a 2,4 À. Observa-se que esta razão é significativamente 
diferente ao longo dos três eixos, o que caracteriza a anisotropia na difração. 
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Figura 36: Seção reta ab da cela real mostrando o empacotamento cristalino do cristal 
nativo da desacetilase de E. co/i. O eixo cristalográfico b é o maior eixo da cela e está na 
direção horizontal. Observa-se no interior da cela unitária uma cavidade de solvente com 
aproximadamente 50 Â de extensão ao longo da direção do eixo cristalográfico b; e de 
aproximadamente 13 ao longo do eixo a. Esta cavidade confere uma maior mobilidade 
às moléculas no interior da cela na direção do eixo cristalino b, provocando o fenômeno 
de anisotropia ria difração na direção do eixo recíproco correspondente. Ademais, o es-
palhamento do solvente desordenado naquela direção é um agravante, aumentando ainda 
mais o efeito de anisotropia. 

de alta resolução. Tal cavidade de solvente confere uma maior mobilidade às moléculas no 

interior da cela na direção do eixo cristalográfico b, provocando a diminuição do limite de 

resolução alcançado naquela direção. Ademais, o espalhamento do solvente desordenado 

naquela direção é um agravante, aumentando ainda mais o efeito de anisotropia obser-

vado. E importante ressaltar que a anisotropia verificada no conjunto de dados 1/APS 

está sendo justificada com base no empacotamento do cristal nativo, donde supõe-se que o 

empacotamento cristalino do primeiro seja diferente e, portanto, o efeito de anisotropia na 

difração é mais proeminente. Conforme mencionado anteriormente, a comprovação desta 

hipótese só virá a ser comprovada depois do refinamento do modelo contra o conjunto de 

dados em questão. Caso esta primeira hipótese não seja verificada, outra menos provável 

seria a introdução de desordem no processo de derivatização do cristal, que não é o caso, 

pois o valor de Rsyni  do conjunto I/APS não elevado. Poderia-se aventar a possibilidade 

da aquisição de reflexões com um dos eixos cristalino numa direção aproximadamente pa- 
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ralela ao eixo de rotação do goniômetro. Todavia, esta hipótese foi descartada, uma vez 

que no conjunto I/APS o eixo cristalino mais próximo do eixo de rotação do cristal é o 

eixo a, formando um ângulo 26,59 ° com o primeiro. Ademais, neste caso, se tal orientação 

entre os dois eixos fosse inadequada, o próprio eixo a é que seria prejudicado na coleta. 

Na verdade, foram observadas reflexões no conjunto de dados VAPS de até 1,5 

de resolução com 5 a de intensidade, indicando que este limite de resolução poderia ser 

ultrapassado com facilidade, porém somente na direção do eixo cristalográfico c. A questão 

da não utilização de um conjunto de dados tal qual o VAPS no refinamento é controversa. 

A utilização de dados de camadas de resolução de baixa completeza (inferior a 50 %), 

deve ser devidamente argumentada através da indicação de que informações biológicas 

relevantes foram observadas através da inclusão dos dados no refinamento. Por outro 

lado, nada impede, inclusive é desejável, a utilização de dados pertencentes a camadas de 

resolução incompletas, porém de qualidade confiável com o intuito de se aumentar a razão 

entre o número de observações e o número de parâmetros refinados. Para a introdução 

de dados no refinamento nessas condições é necessário a observação da acurácia (//a- (/)) 

e da qualidade dos dados. Para a acurácia geralmente são incluídas reflexões de 2,0 a até 

3,0 a. Quanto a qualidade dos dados, parece não haver um consenso em relação o valor 

máximo de Rsym  correspondente aos dados incluídos no refinamento - geralmente esse 

valor está entre 25 % e 50 %. 

A despeito de toda essa discussão sobre a utilização do conjunto de dados nativo ou o 

I/APS e dos critérios empregados para a inclusão de dados no refinamento, em momento 

oportuno pretende-se realizar o refinamento do modelo contra o conjunto de dados I/APS 

para a verificação de possíveis mudanças no modelo e, eventualmente, a obtenção de 

informações biológicas não observadas no modelo refinado contra o conjunto da dados 

nativo. 
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3.10 Refinamento 

O modelo "frankenstein" construído em 3.8 foi iterativamente refinado através da al-

ternância de etapas de refinamento no espaço real e no espaço recíproco. Para tanto, 

foram necessários aproximadamente 111 ciclos para quase que total conclusão do refina-

mento do modelo. Entenda-se ciclo (ou macro ciclo) neste contexto 3  como sendo qualquer 

ou quaisquer intervenções manuais no modelo no espaço real seguida(s) do refinamento 

no espaço recíproco, cujo resultado é objeto do ciclo sucedente. 

Conforme discutido em 3.9, o modelo frankenstein foi refinado contra o conjunto de 

dados nativo, cuja resolução é de 2,0 À. Devido a esta resolução, os hidrogênios não foram 

incluídos no refinamento do modelo. Do total de 50.702 reflexões únicas do conjunto, 95 % 

ou 48.167 reflexões foram incluídas na função de refinamento e os outros 5 % ou 2.525 

reflexões foram reservadas para a validação cruzada. 

O programa utilizado no refinamento do modelo frankenstein foi o REFMAC5, sendo 

utilizadas como fases iniciais aquelas obtidas em 3.8. Nos primeiros ciclos de refinamento 

foram impostas fortes restrições de simetria não cristalográfica sobre os dois monômeros 

da unidade assimétrica. No decorrer do refinamento essas restrições foram sucessiva-

mente relaxadas, alcançando-se o refinamento independente das subunidades nos últimos 

macro ciclos de refinamento. Nos primeiros ciclos de refinamento foram utilizados fatores 

de temperatura obtidos a partir do escalonamento dos dados, que depois foram substi-

tuídos por fatores isotrópicos refinados individualmente. Posteriormente, o refinamento de 

parâmetros TLS [126]  foi introduzido no refinamento do modelo, considerando-se o domínio 

sanduíche ,C3 e o domínio barril de cada um dos monômero da unidade assimétrica como 

sendo grupos de átomos compartilhando os mesmos deslocamentos atômicos. 

A adição das primeiras moléculas de água - as mais intensas com até 5 o-  - foi rea-

lizada com o programa ARP/WARP nos ciclos iniciais do refinamento, com intuito de 

3  N. do autor. Este termo é freqüentemente confundido com o número de iterações (ou micro ciclos) 
realizadas pelo programa de refinamento no espaço recíproco, podendo ser utilizado em ambos os casos 
desde que devidamente contextualizado 
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Figura 37: Número total de átomos e número de átomos de proteína na unidade as-
simétrica em função do número de ciclos de refinamento. 
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Figura 38: Evolução dos índices residuais fator R e fator R livre do refinamento da 
estrutura cristalográfica de da desacetilase de E. coli. 
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auxiliar a construção do modelo nas regiões de menor qualidade do mapa de densidade 

eletrônica. Uma vez esgotadas as possibilidades de construção das regiões mais críticas, a 

moléculas de água foram adicionadas em etapas de no máximo 100 moléculas com inten-

sidade de até 3 o- , sendo estas revisadas manualmente depois. Posteriomente, a adição de 

moléculas de água foi realizada ao longo dos últimos ciclos de refinamento com o progra-

ma XFIT, utilizando-se os seguintes critérios de validação: procura por picos de forma 

aproximadamente esférica com intensidades de até 2 u no mapa de densidade eletrônica 

3mFobs  — 2AF,,,/,; observação da distância mínima de 2,2 e máxima de 3,4 de um 

possível doador ou aceptor de hidrogênio; e fator de temperatura B inferior a 60 À2 . 

No final do 1112  ciclo de refinamento, foram refinadas 474 moléculas de água para 729 

resíduos no interior da unidade assimétrica, obtendo-se uma razão entre o número de 

moléculas de água e o número de resíduos de aproximadamente 0,65. A Figura 37, p. 130, 

apresenta o número total de átomos e o número de átomos de proteína no interior da 

unidade assimétrica. 

O refinamento da estrutura cristalográfica diminuiu consideravelmente os índices re-

siduais R e R livre, levando-os respectivamente de 26,72 % e 30,34 % no 1 2  ciclo para 

15,72 % e 19,55 % no 111 2  ciclo. A Figura 38, p. 130, apresenta o comportamento dos 

valores médios dos fatores R e R livre ao longo dos 111 ciclos de refinamento. É impor-

tante ressaltar que os índices residuais anteriores ao refinamento, isto é, das etapas de 

construção do modelo, não podem ser reportados, uma vez que nestas etapas foi utilizado 

um conjunto de reflexões diferente daquele utilizado no refinamento. 

Finalmente, o refinamento da estrutura cristalográfica foi conduzido de maneira razoa-

velmente tranqüila, encontrando-se algumas dificuldade nas regiões de "loop". Os índices 

residuais R e R livre foram conduzidos a valores estacionários aceitáveis. As posições 

atômicas de 729 dos 764 resíduos da unidade assimétrica, isto é, 95,67% dos átomos da 

proteína, foram refinadas juntamente com 474 moléculas de águas e 2 íons fosfato, à reso-

lução de 2,0 À, considerando-se o monômero B, apenas 4 resíduos não foram identificados 

por ausência da densidade eletrônica. 
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3.10.1 Estereoquímica do Modelo Cristalográfico 

A Figura 39, p. 133, apresenta o gráfico de distribuição dos ângulos torcionais (I) e kli do 

modelo refinado. Conforme observado, a cadeia principal apresenta uma distribuição de 

(I) e tlf bastante favorável: 90,2 % ou 543 do 602 resíduos, excluindo-se glicinas e Prolinas, 

encontram-se dentro das regiões permitidas; 8,3 %, ou 50 resíduos, encontram-se dentro 

das regiões adicionais permitidas; 7 resíduos, 1,2 % do total, encontram-se dentro das 

regiões generosamente permitidas; e apenas 2 resíduos (0,2 %) do total de 610, encontram-

se dentro das regiões não permitidas. 

Aqueles resíduos do modelo refinado que jazem nas regiões não permitidas e genero-

samente permitidas do diagrama de Ramachandran possuem ângulos torcionais perfeita-

mente justificáveis através da observação do ambiente químico em que se encontram no 

mapa de densidade eletrônica. Assim como os resíduos que jazem em regiões não per-

mitidas, os 7 resíduos que se encontram nas regiões generosamente permitidas e os seus 

resíduos adjacentes apresentam um conformação compatível com o mapa de densidade 

eletrônica de coeficientes 2mF obs  — AF,, /, obtido no refinamento, sendo estes resíduos, 

inclusive, inspecionados através de mapas de omissão. 

Nas regiões não permitidas do Ramachandram estão apenas o Asp70 da cadeia B e a 

Tyr218 da cadeia A. A Figura 40, p. 134, apresenta as regiões de ângulos favoráveis para 

o ácido aspártico e sobre estas regiões está a distribuição dos ângulos (1) e II dos resíduos 

de ácido aspárticos da estrutura refinada. De fato, a posição do Asp70 é desfavorável, 

todavia, observando-se o mapa de densidade eletrônica, verifica-se que esta conformação 

de mais alta energia é favorecida pelas ligações de hidrogênio que o oxigênio S 2  realiza 

com a molécula de água HOH211, distante de 2,67 A, e com o nitrogênio da A1a288 da 

cadeia B, distante de 2,88 À. Observa-se que o nitrogênio e a molécula de água estão à 

frente do Asp70 forçando (I) assumir valores maiores que 90 °. 

A Figura 41, p. 134, apresenta a distribuição de ângulos 1:1) e x11 para os resíduos de tiro-

sina da estrutura cristalográfica refinada; e o mapa de densidade eletrônica 2mF obs  — AF,,/, 
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três átomos um ângulo de 96,05 °. Na outra, o oxigênio da cadeia principal da Gln124 

realiza uma ligação de hidrogênio clássica com o nitrogênio da Asn94, distantes de 3,00 À. 

Embora a Figura 42b seja referente a cadeia B, o mesmo acontece na cadeia A, porém 

com interação mais fraca, de maneira que seus ângulos torcionais são um pouco maiores 

(em módulo). 

Observando-se a distribuição de ângulos diédricos, na Figura 43, p. 136, para os 

resíduos de treonina da estrutura refinada, verifica-se que todas elas, exceto a Thr336, 

ocupam posições privilegiadas no diagrama. Por outro lado, as Thr336 de ambas as 

cadeias encontram-se um pouco distantes das regiões mais favorecidas. Este fato deve-se 

à forte interação que o oxigênio da Thr336 tem com o oxigênio da cadeia principal da 

Leu332. A distância entre estes dois oxigênio é de 2,74 À. Observa-se que a Thr336 

trazida na direção do oxigênio da Leu332 de tal maneira que os módulos dos seus ângulos 

torcionais são muito grandes e tenderiam a ser menores se não houvesse a ligação de 

hidrogênio. 

Finalmente, observa-se na Figura 39, p. 133, que a His216 e a His195 estão em re-

giões generosamente permitidas, mas não por acaso, pois estas são parte do sítio ativo, 

assumindo ângulos diédricos menos favorecidos para a ligação do fosfato - vide Figura 50, 

página 149 e Figura 51, página 149. 

A Tabela 23, p. 137, apresenta um resumo das estatísticas do modelo cristalográfico 

refinado, lembrando que a validação final do mesmo não foi realizada. 
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Tabela 23: Estatísticas do modelo cristalográfico refinado. 

Resolução: 

N° de resíduos: 

N° de átomos ( 	H): 

2,0 ik 

729 / 764 (95,67%) 

5.844/6.232 (93,77%) 

- proteína 5.381/5.748 ((93,61 %) 

- íons fosfato 10 

- moléculas de água 474 

- átomos faltantes 388/6232 (6,23 %) 

N° de reflexões: 50.702 

- conjunto de trabalho (95 %) 48.167 

- conjunto teste (5 %) 2.525 

Índices residuais: 

R 

R/ivre 

15,72% 

19,55% 

Fator B (A 2 ): mínimo máximo médio 

- proteína 3,32 49,58 18,67 

- cadeia pricipal 6,42 46,80 17,37 

- cadeias laterais 3,32 49,58 20,10 

- ions fosfato 23,04 38,09 30,36 

- moléculas de água (474) 17,73 74,80 40,71 

Ramachandran - (1)/x1f: 602 ( 	Pro e Gly) 

- regiões permitidas 543 (90,2 %) 

- regiões permitidas adicionais 50 (8,3%) 

- regiões generosamente permitidas 7 (1,2%) 

- regiões não permitidas 2 (0,2%) 
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3.11 Descrição do Enovelamento 

A topologia dos elementos de estrutura secundária do monômero está apresentada 

na Figura 44, p. 139. Na Figura 45, p. 141, pode-se observar a organização espacial dos 

elementos de estrutura secundária no monômero, estando estes representados pelo mesmo 

esquema de cores da topologia. 

A cadeia polipeptídica do monômero é constituída por dois domínios: um pseudo 

barril /3/a, o domínio-a; e um sanduíche /3, daqui por diante denominado domínio-/3. 

Os dois domínios não são contínuos, de maneira que a cadeia polipeptídica inicia-se com 

o N-terminal no domínio-/3, passa para o domínio-a e retorna novamente ao domínio-/3 

finalizando a cadeia. 

O enovelamento do monômero é constituído por cinco folhas /3: as folhas mistas /3-1 

e 0-2, que juntamente com a hélice a i  compõem o domínio-/3; e as folhas /3-3, 0-4 e /3-5, 

que juntamente com 11 hélices a constituem o domínio-a. 

A hélice a 1  do domínio-/3 é constituída pelos resíduos 35, 36 e 37. Neste mesmo 

domínio a folha antiparalela /3-1 possui 4 fitas: a fita 0 1  compreende os resíduos de 

número 2 a 5; a fita /34 os resíduos de 19 a 24; a fita /3 5  os resíduos de 27 a 33; e a fita 06, 

que compreende os resíduos de número 43 a 45. A segunda folha do domínio-/3, a folha 

antiparalela /3-2, possui 6 fitas: a fita /32 de resíduos 8 a 10; a fita /33 com os resíduos 15 e 

16; a fita /37 de resíduos 50 a 53; a fita /322 de resíduos de 360 e 363; a fita /3 23  de resíduos 

369 a 374; e, finalmente, a fita /324 que compreende os resíduos de 377 a 381. 

O domínio-a possui 11 a hélices: a 2  de resíduos 77 a 89; a 3  de resíduos 104 a 102; a 4 

 de resíduos 150 a 161; a5  de resíduos 173 a 175; a 6  de resíduos 178 a 186; a 7  de resíduos 

200 a 209; a8  de resíduos 230 a 270; a9  de resíduos 254 a 264; a 10  de resíduos 313 a 324; 

a11 de resíduos 328 a 335; e finalmente a hélice a12 que compreende os resíduos de número 

337 a 342. No domínio-a a folha /3-3 possui 8 fitas: a fita /3 8  que compreende os resíduos 

de número 55 a 60; a 0 11  compreende os resíduos de 92 a 100; a /3 12  os resíduos de 128 a 
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Figura 44: Topologia dos elementos de estrutura secundária do monômero da estrutura 
refinada. O monômero é dividido em seus dois domínios: o /3 e a. O domínio-/3 é 
constituído pela hélice a i  (em cor laranja), pela folha mista /3-1 (conjunto de fitas em 
cor magenta) e pela folha mista ,(3-2 (conjunto de fitas em azul claro). O domínio-a é 
constituído pelas 11 hélices a; pela folha paralela /3-3 ( conjunto de fitas em cor vermelha); 
e pelas folhas antiparalelas ( fitas em cor amarela) e /3-5 (conjunto de fitas em cor 
verde). As hélices a io , a11  e n 12  não participam do motivo clássico (0/a) 8  e, por isso, 
estão em cor diferente das demais. 
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131; a 013 os resíduos de 166 a 171; a 014 de 190 a 193; a /315 os resíduos 213 e 214; a fita 

016 os resíduos de número 242 a 246; e, finalmente, a fita 017 que compreende 

os resíduos de número 268 a 271. A segunda folha do domínio-a, a folha /3-4, possui 

somente duas fitas: a fita /39 entre os resíduos 62 e 63; e a fita /3 10  entre os resíduos 66 e 

67. A terceira e última folha do domínio-a, a folha /3-5, é constituída por quatro fitas: a 

fita /318 que compreende os resíduos de número 284 a 287; a fita /319 que compreende os 

resíduos de número 290 a 295; a fita 0 20  que compreende os resíduos de número 298 a 300 

; e finalmente, a fita 021 que compreende os resíduos de número 306 a 308. 

Recapitulando, o domínio-/3 é constituído pela hélice a i  e por 10 fitas, das quais as 

fitas 01 , /34, /35 e08  formam a folha /3-1; e as fitas /32, N3, a7, 022, 023 e 024 formam a folha 

mista 0-2. O domínio-a é constituído por 11 hélices a e 14 fitas /3, das quais: as fitas 08, 

0117 012, /313, 014, 015, 016 e 017 formam a folha paralela 0-3; as fitas /39 e 010  formam a 

folha antiparalela 0-4; e as fitas 3 3 3 18 ) 19) /320 e /321 formam a folha antiparalela /3-5. 

No enovelamento da desacetilase as fitas de folha /3-3 formam ligações cruzadas com 

o conjunto hélices de n 2  a n9 . Nesee arranjo, as fitas /38  e /317 não realizam ligações 

de hidrogênio e, portanto, o motivo (0/n) 8  não é observado em sua conformação clássica 

como encontrado no barril tipo "TIM". É importante notar no arranjo tri-dimensional dos 

elementos de estrutura secundária da Figura 45, p. 141, que as hélice a li  e n 12  impedem 

que as fitas /38 e a 17  realizem ligações de hidrogênio e, portanto, o motivo clássico (0/a) 8 

 não pode se consumar. Outra observação é que as hélices aii  e a12  são divididas pela 

Thr336, constituindo-se um ponto de tensão entre as duas hélices. Este motivo pode 

explicar melhor a posição das Thr336 no diagrama de Ramachandran - vide Figura 43, 

página 136. A despeito de todas as observações a respeito do "barril", as hélices a i  a 

a8  circundam externamente as fitas da folha 0-3, que constituem a parede interna do 

"barril", isto é, o sítio ativo do monômero onde encontra-se o íon fosfato. No topo do 

"barril", o loop 132-149 supostamente deveria fechar a entrada do sítio ativo no momento 

da catálise, todavia, conforme mencionado, ele não pôde ser modelado. 
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3.12 A Estrutura Cristalográfica 

No interior do cristal, os monômeros de desacetilase estão organizados de tal manei-

ra, que um dímero é o conteúdo da unidade assimétrica, sendo o tetrâmero gerado pelas 

operações de simetria do cristal. No interior da unidade assimétrica, os monômeros estão 

relacionados por um eixo de ordem 2 de simetria não cristalográfica numa direção apro-

ximadamente 15 ° da direção do eixo cristalográfico b. A sobreposição das duas cadeias 

evidencia a equivalência estrutural dos dois monômeros, que podem ser sobrepostos com 

um desvio quadrático médio de 0,49 À entre as posições dos carbonos a. 

Na formação do dímero, os contatos entre os monômero ocorrem exclusivamente en-

tre os domínios-a dos mesmos. A interface de dimerização é constituída principalmente 

pelas hélices a7  e as , e pelo loop 215-229. Este "loop" inicia-se no final da fita 014, passa 

por cima da hélice a 7 , projetando-se na direção da hélice n 8  do monômero oposto. Nes-

ta condição, os "loops" ficam paralelos entre si realizando ligações de hidrogênio entre 

átomos da cadeia principal. Por baixo dos "loops" a hélice a 7  do primeiro monômero 

realiza o empacotamento clássico formando um ângulo de 45 ° com a hélice n 8  do segundo 

monômero e vice versa. A área da superfície de acessibilidade da interface de dimerização 

é de 1.053 A 2  e corresponde a 6,8 % da área da superfície de acessibilidade do monômero. 

A hipótese de tetramerização deve ser tratada com cautela, uma vez que foram repor-

tados estados de oligomerização diferentes para a desacetilase de outros organismos [20] . 

Entretanto, muito embora a análise preliminar da interface de tetramerização através 

da discriminação dos contatos entre as superfícies dos dímeros ainda não tenham sido 

concluída, o estado de oligomerização da N-acetilglisosamina 6-fosfato desacetilase de E. 

coli é tetramérico. Esta hipótese havia sido aventada anteriormente e os resultados de 

cromatografia de filtração em gel 
[31, 33]

, espalhamento de raios X a baixos ângulos e es-

palhamento dinâmico de luz 4  indicaram a formação de um tetrâmero em solução. Agora 

4  N. do autor. Estas duas técnicas também foram empregadas no desenvolvimento do projeto, en-
tretanto estes temas não poderiam ser abordados com a devida profundidade em razão da quantidade 
de dados obtidos no projeto. Neste sentido optou-se pela exploração e discussão dos resultados cristalo-
gráficos em detrimento dos resultados das outras duas técnicas. 
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os resultados cristalográficos permitem conclusão definitiva e inequívoca das hipóteses. 

A área da superfície de acessibilidade da interface de tetramerização é de 5.343 À2 

e corresponde a 18,4 % da área da superfície de acessibilidade do dímero. A superfície 

de potencial eletrostático da parte inferior do dímero, isto é, a região de contato para 

a formação do tetrâmero, está apresentada na Figura 46, p. 144. Observa-se que a in-

terface de tetramerização possui uma concentração maior de resíduos não carregados e 

positivamente carregados em relação a outras regiões da proteína. Esta constatação é um 

indicativo de que a manutenção da estrutura quaternária é intermediada por interações 

hidrofóbicas e eletrostáticas, podendo haver uma complementaridade de cargas entre os 

resíduos positivamente carregados de um dímero e negativamente carregados do outro. 

Assim, a estrutura quaternária da N-acetilglicosamisa 6-fosfato de desacetilase de 

E. coli está representada em mapa de superfície e em átomos e ligações covalentes na 

Figura 47, página 145. 
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3.13 Análise da Estrutura Cristalográfica 

Conforme mencionado em 2.5.6, as intervenções ou modificações do modelo no espaço 

real foram realizadas baseando-se na observação dos mapas de densidade eletrônica ob-

tidos através da síntese de Fourier com coeficientes 3mF obs  — 2AFcal, , 2mFobs  — AF,,/, 

e mFob, — AF,a/c . As regiões de estruturas secundárias foram modeladas sem grandes 

dificuldades, encontrando-se alguns problemas nas regiões de "loop" e em algumas regiões 

da cadeia A. 

Valendo-se da interpretação dos mapas de densidade eletrônica, os resíduos do monômero 

B compreendidos entre a Pro33-Ile4l, a G1n67-A1a74, o Glu131-Ans146 e a Tyr294- 

Leu298, tiveram suas cadeias polipeptídicas construídas manualmente. Em particular, 

o resíduos compreendidos entre o Glu131 e a Ans146 são parte do loop 132-149. Destes 18 

resíduos, apenas 4 ( Lys139, Lsy140, Arg141 e Thr142), não foram construídos devido a 

não observação da densidade eletrônica correspondente. Todas as outras regiões de "loop" 

foram construídas com sucesso e portanto, 99 % dos resíduos do monômero B tiveram suas 

posições atômicas refinadas. 

Com relação ao monômero A, não foi observada a densidade eletrônica para os resíduos 

Pro39 e Asp70; e para as regiões compreendidas entre os resíduos Asn136-Asp152 e entre 

os resíduos Thr275-Ser307. Embora não tenha sido observada a densidade eletrônica pa-

ra estas duas regiões, seus resíduos foram introduzidos na cadeia A com ocupação nula, 

através da operação de simetria não cristalográfica, depois de devidamente refinados na 

cadeia B. A não observação de densidade eletrônica para estas regiões pode ser justifica-

da através da maneira como os monômeros A estão empacotados no retículo cristalino. 

Observa-se na Figura 48, p. 147, um impedimento estérico entre os resíduos da região 

Thr275-Ser307 (em cor verde) e da região Asn136-Asp152 (em cor vermelha), ambos per-

tencentes ao domínio a monômero A, porém de moléculas diferentes. Este impedimento 

estérico é responsável pela desordem naquela porção do monômero A ao longo do cristal, 

ocasionando assim a não observação da densidade eletrônica correspondente. Portanto, 
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Figura 48: Empacotamento entre monômeros A no retículo cristalino. Observa-se um 
impedimento estérico entre os resíduos da região Thr275-Ser307 (em cor verde) e do 
loopAsn136-Asp152 (em cor vermelha), ambos pertencentes ao domínio c monômero A, 
porém de moléculas diferentes. Este impedimento estérico é responsável pela desordem 
naquela porção do monômero A ao longo do cristal, ocasionando assim a não observação 
da densidade eletrônica correspondente. 

Figura 49: Vista superior do monômero B mostrando o posicionamento do loop 132-149 
(em cor vermelha) em relação a cavidade do sítio ativo onde se encontra o íon fosfato. 
Os resíduos Lys139, Lsy140, Arg141 e Thr142 deste mesmo "loop" não foram modelados 
devido à ausência de densidade eletrônica. 
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87% do resíduos do monômero A tiveram as suas posições atômicas refinadas. 

No empacotamento dos monômeros B no retículo cristalino, evidentemente não acontece o 

empedimento estérico entre os resíduos da região Thr275-Ser307 e do loopAsn136-Asp152 

observado no monômero A, estando as moléculas suficientemente distantes tal que elas se 

acomodam sem que haja perturbação da rede naquela região. 

Em particular o loop 132-149 foi modelado com grande dificuldade devido aos elevados 

fatores de temperatura dos seus resíduos sobretudo nas região crítica entre os resíduos 

Leu137-Pro145 ((B) = 51,43 .A2 , Bniax  = 66,87 A2 ). O loop 132-149 está projetado para 

fora exposto ao solvente e, supostamente, deveria fechar a entrada do sítio catalítico du-

rante a reação de desacetilasão do G1cNAc. A Figura 49, p. 147, apresenta a vista superior 

do monômero B, mostrando o posicionamento do loop 132-149 (em cor vermelha) em re-

lação a cavidade do sítio ativo onde se encontra uma molécula de fosfato, lembrando que 

os resíduos Lys139, Lsy140, Arg141 e Thr142 deste mesmo "loop" não foram modelados 

devido à não observação de densidade eletrônica. 

Parte da densidade eletrônica do interior do sítio ativo foi interpretada com sendo 

um íon fosfato, pois este foi o único reagente utilizado nas condições de cristalização da 

desacetilase, cuja densidade eletrônica é compatível com a densidade observada. A Figu-

ra 50, p. 149, apresenta o mapa de densidade eletrônica de coeficientes 2mFob3  — AF,,/, 

contornado em nível de 1,5 a e alguns resíduos do sítio ativo do sítio catalítico da cadeia 

B. Observa-se que a densidade eletrônica naquela região é bem definida, o que permite a 

distinção inequívoca do íon fosfato e de seus ligantes no interior do sítio catalítico. Jun-

tamente com os resíduos G1n59, Gu1131, His195, His216 e o Asp273, três moléculas de 

água estão envolvidas na ligação ao fosfato: a água HOH164; a água HOH337; e a água 

HOH449. A Figura 51, p. 149, apresenta as distâncias de ligação de hidrogênio que o íon 

fosfato realiza com os resíduos do sítio ativo e as moléculas de água. 

As duplas conformações mais evidentes no mapa de densidade eletrônica foram in-

troduzidas em alguns resíduos. Dentre aqueles da cadeia A estão a Arg112, a Tyr223, a 
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Figura 50: Projeção estereográfica do mapa de densidade eletrônica de coeficientes 
2in Fobs  — A F -- cale de alguns resíduos do sítio ativo do monômero B. No centro da figu-
ra observa-se a densidade eletrônica inequívoca de um íon fosfato (em cor magenta), 
realizando ligações de hidrogênio com três moléculas de água (esferas em cor vermelha) e 
alguns resíduos do sítio. As três moléculas de água da figuras são a HOH137, a HOH164 
e a HOH449. 

D273 D273 

H195 

 

H  195 

  

Figura 51: Projeção estereográfica dos resíduos do sítios ativo e das moléculas de água 
envolvidos na ligação ao íon fosfato. As distâncias (em cor verde) representam as ligações 
de hidrogênio em unidades de A. Nesta figura foram mostrados apenas os resíduos do sítio 
ativo envolvidos na ligação ao íon fosfato. 
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Arg318, a Asp329; da cadeia B, estão a Arg112, a Arg115, a Leu130, a Arg208, a Tyr223, 

a Asp240, a Arg262, a G1u322 e a Arg348. 



4 Conclusões e Perspectivas 

4.1 Conclusões 

Os objetivos propostos no projeto original deste trabalho foram executados integral-

mente com sucesso. A estrutura cristalográfica da N-acetilglicosamina 6-fosfato desaceti-

lase de Escherichia coli foi completamente elucidada, sendo o seu modelo cristalográfico 

refinado e interpretado à resolução de 2,0 À. A desacetilase é uma enzima importante para 

a Eschericia coli, atuando na via de catabolismo de açúcares aminados para produção de 

energia e na via de reciclagem de peptidoglicanos de parede celular. 

Na execução do projeto, da subclonagem do gene à interpretação do modelo cristalo-

gráfico, todos os problemas experimentais foram superados. Foram encontradas dificul-

dades experimentais em praticamente todas etapas de realização do projeto, estando as 

maiores concentradas na expressão, na cristalização, na produção de derivados, na coleta 

de dados de difração e na estimativa de fases do modelo. 

Conforme mencionado, o projeto original foi concebido como uma colaboração entre os 

pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidad Nacional Autónoma de México, 

o autor e o respectivo orientador desta tese. Devido às dificuldades para importação das 

amostras biológicas e problemas de irreprodutibilidade na crescimento de cristais, optou-

se pela realização das etapas de expressão e purificação da desacetilase no Laboratório de 

Cristalografia de Proteínas do Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São 

Paulo. Desta maneira, o sistema de expressão IBPC 590 pUC18 nagA, fornecido pelos 

colaboradores, foi utilizado para a produção da desacetilase para cristalização. 

151 



4.1 Conclusões 	 152 

Os experimentos para a realização do projeto não foram conduzidos de maneira linear, 

no sentido de que um foi realizado após o outro, mas, sim, executados simultaneamente 

em várias frentes de acordo com as limitações momentâneas. O protocolo de purificação 

original foi modificado e otimizado para adaptar-se aos materiais e equipamentos dis-

poníveis. Tão logo os problemas de expressão da desacetilase foram detectados, foi dado 

início a uma série de procedimentos paliativos de biologia molecular com o intuito de se 

retomar a produção de proteína, depois de algum tempo, culminando na subclonagem do 

gene nagA e na idealização de outros sistemas de expressão para produção de desacetilase 

derivatizada com selênio metionina. Na ocasião em que o gene nagA foi subclonado, os 

sistemas de expressão da desacetilase com selênio metionina foram idealizados devido às 

dificuldades encontradas na produção de derivados de átomos pesados. Particularmente, 

nas condições em que os cristais de desacetilase foram crescidos, a obtenção de derivados 

foi uma tarefa de extrema dificuldade e que demandou muitos ensaios, os quais foram 

realizados inicialmente com cristais antigos até a retomada do controle da cristalização 

com sistema de expressão BL 21 pUC 18 nagA e a preparação da amostra corretamente. 

O sistema de expressão IBPC 590 pUC 18 nagA foi substituído pelo BL 21 pUC 18 

nagA com redução da quantidade de proteína expressa demandando um número maior de 

preparações, todavia com as vantagens da reprodutibilidade. Esta por sua vez, possibilitou 

a reprodução das condições de crescimento dos cristais e eliminação da variável "cristais 

envelhecidos" na produção de derivados de átomos pesados. 

Suspeita-se de que a irreprodutibilidade das condições de cristalização esteve muito 

mais associada ao preparo da amostra e aos reagentes utilizados nos ensaios de cristali-

zação do que ao processo de purificação, muito embora exista uma diferença substancial 

positiva entre o grau de pureza das amostras obtidas e daquelas fornecidas pelos colabora-

dores. Ademais, existe uma componente que deve ser levada em consideração. A solução 

de fosfato em que a maioria dos ensaios foram realizados não é uma solução tampão. O pH 

destas soluções é aproximadamente o mesmo do eletrólito', e encontra-se muito distante 

1  N. do autor. O pH de uma solução de 5% (W/V) de NaH2PO4 é aproximadamente 4,0. 
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dos pKa's do íon fosfato, o que significa que o ensaios de cristalização foram conduzidos 

em pH's sujeitos a variações. Outra observação deve ser feita com relação à concentração 

do fosfato utilizada nos ensaios de cristalização - entre 1,5 M e 2,0 M - para as quais a 

equação de Henderson-Hasselbach não se aplica. Mesmo assim, junto com o fosfato foi 

utilizado o hidróxido de sódio como uma base forte na tentativa de deslocar o equilíbrio 

para pHs mais altos obtendo-se algum efeito de tamponação. Por todos estes motivos, 

os ensaios de cristalização não foram limitados somente à utilização do fosfato, mas com 

outros precipitantes, dentre eles o sulfato de amônio, com o qual algum sucesso foi obtido. 

A primeira sinalização de resultados positivos na produção de derivados levou à con-

centração dos esforços na direção do melhoramento do sinal anômalo obtido nos experi-

mento de difração, em detrimento daqueles resultados de selênio metionina e da terceira 

forma cristalina. Assim, os experimentos de coleta de dados no APS e no BNL foram pla-

nejados, levando à obtenção de vários conjuntos de dados, o que permitiu a escolha dos 

conjuntos que fornecessem as melhores estimativas de fases para a construção do modelo. 

Particularmente, no APS, o que seria um curso prático de introdução à cristalografia de 

proteínas foi planejado como sendo uma das últimas oportunidades de coleta de dados 

para a realização do projeto, muito embora as condições não fossem muito adequadas. 

Em Brookhaven, sim, os experimentos de coleta de dados foram planejados e conduzidos 

como tal e foi mostrado que a coleta destes dados foi fundamental na obtenção de fases e 

na construção do modelo. 

Com base em informações contidas na estrutura de desacetilase de T. maritima, 

supunha-se a existência de um átomo de ferro por monômero na estrutura de E. coli 

também. Assim, alguns experimentos realizados no BNL foram dedicados a exploração 

desta possibilidade. Todavia, os experimentos de fluorescência de raios X com cristais 

da desacetilase de E. coli não revelaram um espectro compatível com a presença de um 

átomo de ferro na estrutura. De fato, o refinamento da estrutura de desacetilase de E. 

coli mostrou que existe um íon fosfato onde na estrutura de T. maritima existe um átomo 

de ferro. 
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Nos experimentos em que foram utilizados modelos construídos a partir da manipu-

lação da estrutura de Ter motoga maritima, a substituição molecular não teve precisão 

suficiente para permitir a resolução completa da estrutura. Com  a resolução e refinamen-

to da estrutura da desacetilase de E. coli através da técnica de SAD, decidiu-se retornar 

ao problema e tentar compreender as razões que impossibilitaram a solução da estrutu-

ra. Tais motivos foram verificados ser uma mistura das dificuldades do problema, pois 

existem diferenças estruturais significativas entre as estruturas, motivadas possivelmente 

pela ausência do átomo de ferro na desacetilase de E. coli e das limitações do programa 

utilizado. Tardiamente, a utilização de um modelo obtido por modelagem molecular da 

estrutura cristalográfica da desacetilase de T. maritima mostrou que a solução de subs-

tituição molecular poderia ter sido realizada. Este foi um dos ônus da decisão de dar 

continuidade aos experimentos dispersão anômala em detrimento dos resultados obtidos 

nos experimentos de substituição molecular, além do tempo. 

Com relação às coletas de dados por difração de raios X dos cristais de desacetilase, 

é importante ressaltar que nem sempre houve disponibilidade de tempo de feixe para a 

condução dos experimentos; e que no desenvolvimento do projeto, a maior parte dos ex-

perimentos foram realizados com o detector de raios X RAXIS-IIC, que não atende mais 

as necessidades atuais de aquisição de dados. Recentemente, uma nova fonte e detector de 

raios X, o Mar345, entraram em operação, possibilitando avanços na produção de deriva-

dos de átomos pesados de cristais da desacetilase. Entretanto, foi o oportunismo exercido 

nas coletas de dados realizadas em fontes de luz síncrotron que possibilitou a resolução da 

estrutura. Dentre os conjuntos de dados de difração destacam-se quatro: o pseudo deriva-

do, Cs/APS, o derivado I/IFSC, o derivado I/NSLS. A partir destes quatro conjuntos de 

dados foi possível escolher quais forneceriam a melhor estimativa de fases para o modelo. 

Para tanto foi utilizada a técnica de SAD, com sinal anômalo de iodo observado a baixa 

resolução. A combinação dos conjuntos nativo e I/IFSC foi a que sinalizou a possibilidade 

da resolução da estrutura através da verificação de uma hélice a de nove resíduos no mapa 

de densidade eletrônica. A combinação dos conjuntos de dados nativo e I/NSLS mostrou 
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que boa parte dos resíduos poderia ser automaticamente construída. Finalmente, depois 

de mais algumas análises, foi verificada a melhor das combinações possíveis, o conjunto 

Cs/APS como nativo e o conjunto I/NSLS como derivado. Estes dois conjuntos forne-

ceram fases que permitiram a construção quase que completa do modelo. Utilizando-se 

de algumas partes construídas em outras tentativas de construção do modelo e em ciclos 

intermediários de construção, o refinamento do modelo foi iniciado com mais de 90 % do 

modelo construído, lembrando que este modelo foi refinado contra o conjunto de dados 

nativo. 

O modelo frankenstein foi refinado contra o conjunto de dados nativo de 2,0 A de reso-

lução. O refinamento foi conduzido com tranqüilidade, encontrando-se alguma dificuldade 

nas regiões de "loop". O refinamento da estrutura cristalográfica diminuiu consideravel-

mente os índices residuais R e R livre, levando-os respectivamente de 26,72 % e 30,34 % 

no 12  ciclo para 15,72 % e 19,55 % no 111 2  ciclo. As posições atômicas de 729 dos 764 

resíduos da unidade assimétrica, isto é, 95,67 % dos átomos da proteína, foram refinadas 

juntamente com 474 moléculas de águas e 2 íons fosfato. No final do refinamento, foram 

encontrados no diagrama Ramachandran apenas um resíduo em região não permitida e 6 

resíduos em regiões generosamente permitidas, sendo os seus ângulos diédricos perfeita-

mente justificáveis através da análise do ambiente químico em que se encontram no mapa 

de densidade eletrônica. 

O enovelamento do monômero da desacetilase foi completamente elucidado através 

da resolução da sua estrutura. No interior da unidade assimétrica encontram-se dois 

monômeros relacionados por um eixo de ordem 2 de simetria não cristalográfica numa 

direção aproximadamente 15 ° da direção do eixo cristalográfico b. A sobreposição dos 

mesmos evidencia a grande identidade estrutural entre as subunidades. A área de su-

perfície de acessibilidade da interface de dimerização observada foi de 1.053 A 2 , corres-

pondente a 6,8 % da área da superfície de acessibilidade do monômero. Aplicando se a 

simetria do cristal à unidade assimétrica, obtem-se o empacotamento do tetrâmero, cuja 

área da superfície de tetramerização é de 5.343 A 2 , correspondente a 18,4 % da área da 
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superfície de acessibilidade do dímero. Este resultado é particularmente importante, pois 

o empacotamento do tetrâmero não é conhecido. Através da superfície de potencial do 

dímero foi constatada que a interface de tetramerização é constituída por resíduos predo-

minantemente não carregados e por alguns carregados, donde supõe-se que a manutenção 

da estrutura quaternária é intermediada por interações hidrofóbicas e algumas pontes 

salinas. 

Os resíduos do sítio ativo que participam da ligação ao íon fosfato foram identificados: 

G1n59, G1u131, His195, His216 e Asp273, dos quais pelo menos uma histidina e um ácido 

aspártico têm se conservado invariantes em membros da superfamília das Amidohidrolases. 

Portanto, nos contextos estrutural e funcional das famílias das carboidratoesterases, 

acredita-se que alguma contribuição científica foi produzida através da elucidação da 

estrutura cristalográfica da N-acetilglicosamina 6-fosfato desacetilase de Escherichia coli. 

4.2 Perspectivas 

A estrutura ainda não foi completamente analisada e validada. Os resíduos parti-

cipantes das interfaces de dimerização de tetramerização não foram descriminados. A 

análise de contatos cristalinos também não foi realizada, assim como a análise completa 

dos resíduos do sítio ativo e do macanismos de catálise. Sendo assim, estas são algumas 

das perspectivas de trabalhos futuros, além da comparação e exploração da diferenças 

observadas nas estruturas das três desacetilases existentes. 

A verificação do tetrâmero da desacetilase de E. coli abrirá a possibilidades de inves-

tigação da estrutura quaternária das desacetilases de T. maritima e de B. subtilis. Outra 

fonte de exploração serão as diferenças observadas nos sítios ativos de cada uma delas e 

a exploração do íon fosfato que é encontrado na desacetilase de E. coli no lugar onde nas 

outras duas desacetilases encontra-se um átomo de ferro. Se existe um átomo de ferro na 

estrutura da desacetilase de E. coli, provavelmente ele foi removido durante o processo de 

purificação ou de cristalização da mesma e neste caso, pode-se realizar ainda alguns ex- 
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perimentos complementares para a averiguação desta hipótese. Sendo assim, esta última 

análise poderá complementar a interpretação do mecanismo catalítico da desacetilase, 

contribuindo o entendimento das suas funções. 

A superposição preliminar das estruturas cristalográfica das três enzimas homólogas 

indicam grandes mudanças confornacionais na região do sítio de ligação ao metal e suas 

adjacências, possivelmente associadas à ausência do íon ferro, o que contitui mais uma 

fonte de exploração e discussão. 

Todos os resultados apresentados desta tese, assim como todos estes aspectos menci-

onados deverão constituir a base das publicações resultantes deste trabalho que estão em 

preparação. 



Anexo 
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Anexo 

Meio de cultura para expressão de proteínas com Selênio-Metionina 

Protocolo gentilmente cedido por Dr. Neil McDonald 

Componete 1 (esterelizar em autoclave) 

Observações: (i) todos aminoácidos são do tipo levogiro (L), exceto quando estiver men- 

cionado; (ii) os números de catálogos indicados em parênteses são referentes a empresa 

SIGMA, exceto quando estiver indicado o contrário; (iii) as massa dos compostos estão 

um unidades de miligramas para o volume final de 500 ml de meio de cultura. 	Para 

quantidades maiores, calcule um fator multiplicativo. 

n. Reagente Catálogo SIGMA massa (mg) 

1 Ala A7627 250 
2 Arg.HC1 A5131 290 
3 Asp A9256 200 
4 Cystine C8755 15 
5 Glu G1251 330 
6 Gln G3126 160 
7 Gly G7126 270 
8 His H8000 30 
9 Ile 12752 110 
10 Leu L8000 110 
11 Lys L6027 210 
12 Phe P2126 65 
13 Pro P0380 50 
14 Ser 4500 1004 
15 Thr T8625 115 

16 Tyr T3754 85 
17 Val V0500 115 

18 Adenine A8626 250 
19 Guanosine G6752 335 
20 Thymine T0376 85 
21 Uracil U0750 250 
22 Sodium Acetate Anhydrous 57545 750 
23 Ammonium Chloride A0171 375 
24 Succinic Acid 57501 750 
25 Di-Potassium Hydrogen Phosphate P8281 5250 
26 NaOH BDH J0252 450 
Adicionar 400 mL de H2 O em um recipiente do 2 L e esterilizar em autoclave. 



4.0 Anexo 	 3 

Componete 2 (esterilizar por foltração) 

Observações: (i) preparar esta solução antes do uso e não estocar; (ii) misturar os com-

ponetes e esterilizar em filtro estéril com poros de 20 µm sem formar bolhas de ar. 

n. Reagente Catálogo SIGMA Quantidade 

1 Glucose G7528 10 g 

2 MgSO4  • 7 H2O M1880 500 mg 

3 FeC13  (estoque 1,0 M) F2877 28 fiL 

4 H2 SO4  (saturado) 10 tiL 

5 Tiamina (estoque 1,0 M) 10 

Adicionar H2 O para o volume final de 120 mL, dissolver os reagentes e esterilizar por 
filtração. 

Mistura dos componentes (ambiente estéril) 

Adicionar no recipiente com 400 mL do componete 1: 

n. Reagente Catálogo SIGMA Quantidade 

1 Componete 2 30 mL 

2 10 x sais M9 (ICRF stock) 50 mL 

3 CaC12  (estoque 1,0 M) F2877 250 ,uL 

4 DL-Selenometionina S3875 83 mg 

5 5% meio LB (opcional) 5 mL 

6 Antibiótico apropiado 30 ttg/mL* 

* Esta concentração depende o antibiótico. 



Referências Bibliográficas 

1 DUCRUIX, A.; GIEGÉ, R. Crystallization of Nucleic acids and Proteins. A praticai 
approach. Second edition. Oxford: Oxford University Press, 1992. 

2 GARMAN, E.; MURRAY, J. W. Heavy-atom derivatization. Acta Cryst. D, v. 59, 

n. 11, p. 1903-1913, 2003. 

3 GROSSE-KUNSTLEVE, R. W.; ADAMS, P. D. Patterson correlation methods: a 
review of molecular replacement with CNS. Acta Cryst. D, v. 57, n. 10, p. 1390-1396, 

2001. 

4 ROSSMANN, M. G. Molecular replacement — historical background. Acta Cryst. D, 
v. 57, n. 10, p. 1360-1366, 2001. 

5 DENTH, J. Principies of Protein X-ray crystallography. First edition. New York: 
Springer Verlag, 1994. 

6 BLUNDELL, T. L.; JOHSON, L. N. Protein Crystallography. First edition. London: 
Academic Press, 1976. 

7 JAMES, R. W. The Crystaline State. First edition. London: G. Bell and Sons LTDc, 
1950. 

8 KLEYWEGT, G. J.; JONES, T. A. Where freedom is given, liberties are taken. 
Structure, v. 3, n. 6, p. 535-540, 1995. 

9 KLEYWEGT, G. J. Use of Non-crystallographic Symmetry in Protein Structure 
Refinement. Acta Cryst. D, v. 52, n. 4, p. 842-857, 1996. 

10 KLEYWEGT, G. J. Efficient rebuilding of protein structures. Acta Cryst. D, v. 52, 
n. 4, p. 829-832, 1996. 

11 KLEYWEGT, G. J.; JONES, T. A. Phi/Psi-chology: Ramachandran revisited. 
Structure, v. 4, n. 12, p. 1395-1400, 1996. 

12 KLEYWEGT, G. J. Validation of protein crystal structures. Acta Cryst. D, v. 56, 
n. 3, p. 249-265, 2000. 

13 KLEYWEGT, G. J.; JONES, T. A. Homo crystallographicus — quo vadis? Structure 
(Camb), v. 10, n. 4, p. 465-472, 2002. 

14 LAINE, R. A. A calculation of all possible oligosaccharide isomers both branched 
and linear yields 1.05 x 10 12  structures for a reducing hexasaccharide: the Isomer 
Barrier to development of single-method saccharide sequencing or synthesis systems. 
Glycobiology, v. 4, n. 6, p. 759-767, 1994. 

4 



Referências  Bibliográficas 	 5 

15 DAVIES, G.; HENRISSAT, B. Structures and mechanisms of glycosyl hydrolases. 
Structure, v. 3, n. 9, p. 853-859, 1995. 

16 HOLM, L.; SANDER, C. An evolutionary treasure: unification of a broad set of 
amidohydrolases related to urease. Proteins, v. 28, n. 1, p. 72-82, 1997. 

17 JABRI, E.; CARR, M. B.; HAUSINGER, R. P.; KARPLUS, P. A. The crystal 
structure of urease from Klebsiella aerogenes. Science, v. 268, n. 5213, p. 998-1004, 

1995. 

18 BENNING, M. M.; KUO, J. M.; RAUSHEL, F. M.; HOLDEN, H. M. Three-
dimensional structure of the binuclear metal center of phosphotriesterase. Biochemistry, 
v. 34, n. 25, p. 7973-7978, 1995. 

19 WILSON, D.; QUIOCHO, F. A pre-transition-statc mimic of an enzymc: X-ray 
structure of adenosine deaminase with bound 1-deazaadenosine and zinc-activated water. 
Biochemistry, v. 32, n. 7, p. 1689-1694, 1993. 

20 VINCENT, F.; YATES, D.; GARMAN, E.; DAVIES, G. J.; BRANNIGAN, J. A. 
The three-dimensional structure of the N-acetylglucosamine-6-phosphate deacetylase, 
NagA, from Bacillus subtilis: a member of the urease superfamily. J. Biol. Chem., v. 
279, n. 4, p. 2809-2816, 2004. 

21 CAZY - The Carbohydrate-Active Enzymes Data Base. Disponível em: 
<http://afmb.cnrs-mrs.fr/CAZY/ >. Acesso em: 17 de maio 2004. 

22 PARK, J. T. Identification of a Dedicated Recycling Pathway for Anhydro-
NAcetylmuramic Acid and N-Acetylglucosamine Derived from Escherichia coli Cell Wall 

Murein . J. of Bacteriol., v. 183, n. 13, p. 3842-3847, 2001. 

23 GOODELL, E. Recycling of murein by Escherichia coli. J. Bacteriol., v. 163, n. 1, 

p. 305-10, 1985. 

24 PLUMBRIDGE, J. A.; KOLB, A. Cap and NagA repressor binding to the regulatory 
regionsof the nagE-B and man X genes of Escherichia coli. J. Mol. Biol., v. 214, n. 4, p. 

661-679, 1991. 

25 CAMPBELL, P.; LAURENT, T. C.; RODEN, L. Assay and properties of 
N-acetylglucosamine-6-phosphate deacetylase from rat liver. Anal Biochem., v. 166, 

n. 1, p. 134-141, 1987. 

26 MENGIN-LECREULX, D.; HEIJENOORT, van. Characterization of the 
essential gene glmM encoding phosphoglucosamine mutase in Escherichia coli. J. Biol. 
Chem., v. 271, n. 1, p. 32-39, 1996. 

27 WHITE, R.; PASTERNAK, C. The purification and properties of N-
acetylglucosamine 6-phosphate deacetylase from Escherichia coli. Biochem. J., v. 105, 

n. 1, p. 121 125, 1967. 

28 MENGIN-LECREULX, D.; BLANOT, D.; HEIJENOORT, J. van. Replacemcnt of 
diaminopimelic acid by cystathionine or lanthionine in the peptidoglycan of Escherichia 
coli. J. Bacteriol., v. 176, n. 14, p. 4321-4327, 1994. 



Referências Bibliográficas 	 6 

29 WHITE, R. Control of amino sugar metabolism in Escherichia coli and isolation of 
mutants unable to degrade amino sugar. Biochem. J., v. 106, p. 847-858, 1968. 

30 PLUMBRIDGE„I. A. Induction of the nag regulou of Escherichia coli by 
N-acetylglucosamine and glucosamine: role of the cyclic AMP-catabolite activator 
protein complex in expression of the regulon. J. Bacteriol., v. 172, n. 5, p. 2728-2735, 
1990. 

31 SOUZA, J. M.; PLUMBRIDGE, J. A.; CALCAGNO, M. L. N-acetylglucosamine 
6-phosphate deacetylase from Escherichia coli: purification and molecular and kinetic 
characterization. Arch. Biochem. Biophys., v. 340, n. 2, p. 338-346, 1997. 

32 FERREIRA, F. M. Cristalização e análise cristalografica preliminar da N-
acetilglicosamina 6-fosfato desacetilase de Escherichia coli.  Dissertação (Mestrado) 	 
Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2000. 

33 FERREIRA, F. M.; MENDOZA-HERNANDEZ, G.; CALCAGNO, M. L.; 
MINAURO, F.; DELBONI, L. F.; OLIVA, G. Crystallization and preliminary 
crystallographic analysis of N-acetylglucosamine 6-phosphate deacetylase from 
Escherichia coli. Acta Cryst. D, v. 56, n. 5, p. 670-672, 2000. 

34 COMB, D. G.; ROSEMAN, S. Glucosamine metabolism. IV. Glucosamine-6- 
phosphate deaminase. J. Biol. Chem., v. 232, n. 2, p. 807-827, 1958. 

35 DOBROGOSZ, W. N-acetylglucosamine assimilation in Escherichia coli and its 
relation to catabolite repression. J. Bacteriol., v. 95, n. 2, p. 585-591, 1968. 

36 CALCAGNO, M.; CAMPOS, P.; MULLIERT, G.; SUASTEGUI, J. Purification, 
molecular and kinetic properties of glucosamine-6-phosphate isomerase (deaminase) from 
Escherichia coli. Biochim. Biophys. Acta, v. 787, ri. 2, p. 165 173, 1984. 

37 CAMPBELL, P.; THOMPSON, J. N.; FRASER, J. R.; LAURENT, T. C.; 
PERTOFT, H.; RODEN, L. N-acetylglucosamine-6-phosphate deacetylase in 
hepatocytes, Kupffer cells and sinusoidal endothelial cells from rat liver. Hepatology, 
v. 11, n. 2, p. 199-204, 1990. 

38 YAMANO, N.; MATSUSHITA, Y.; KAMADA, Y.; FUJISHIMA, S.; ARITA, M. 
Purification and characterization of N-acetylglucosamine 6-phosphate deacetylase with 
activity against N-acetylglucosamine from Vibrio cholerae non-Ol. Biosci. Biotechnol. 
Biochem., v. 60, n. 8, p. 1320-1323, 1996. 

39 YAMANO, N.; OURA, N.; WANG, J.; FUJISHIMA, S. Cloning and sequencing of 
the genes for N-acetylglucosamine use that construct divergent operons (nagE-nagAC) 
from Vibrio cholerae non-01. Biosci. Biotechnol. Biochem., v. 61, n. 8, p. 1349-1353, 
1997. 

40 SINGII, P.; GHOSH, S.; DATTA, A. Attenuation of virulence and changes in 
morphology in Candida albicans by disruption of the N-acetylglucosamine catabolic 
pathway. Infect. Immun., v. 69, n. 12, p. 7898-7903, 2001. 



Referências Bibliográficas 	 7 

41 YAMADA-OKABE, T.; YAMADA-OKABE. H. Characterization of the CaNAG3, 
CaNAG4, and CaNAG6 genes of the pathogenic fungus Candida albicans: possible 
involvement of these genes in the susceptibilities of cytotoxic agents. FEMS Microbiol. 
Lett., v. 212, n. 1, p. 15-21, 2002. 

42 WEIDANZ, J. A.; CAMPBELL, P.; MOORE, D.; DELUCAS, L. J.; RODEN, L.; 
THOMPSON, J. N.; VEZZA, A. C. N-acetylglucosamine kinase and N-acetylglucosamine 
6-phosphate deacetylase in normal human erythrocytes and Plasmodium falciparum. Br. 
J. Haematol., v. 95, n. 4, p. 645-653, 1996. 

43 WEIDANZ, J. A.; CAMPBELL, P.; DELUCAS, L. J.; JIN, J.; MOORE, D.; 
RODEN, L.; YU, H.; HEILMANN, E.; VEZZA, A. C. Glucosarnine 6-phosphate 
deaminase in normal human erythrocytes. Br. J. Haematol., v. 91, n. 1, p. 72-79, 1995. 

44 WEIDANZ, J. A.; CAMPBELL, P.; MOORE, D.; DELUCAS, L. J.; RODEN, L.; 
VEZZA, A. C. Glucosamine 6-phosphate deaminase in Plasmodium falciparum. Br. J. 
Haematol., v. 91, n. 3, p. 578-586, 1995. 

45 DODSON, E. Is it jolly SAD? Acta Cryst. D, v. 59, n. 11, p. 1958-1965, 2003. 

46 TAYLOR, G. The phase problem. Acta Cryst. D, v. 59, n. 11, p. 1881-1890, 2003. 

47 GIACOVAZZO, C.; MONACO, H. L.; VITERBO, D.; SCORDARI, F.; GILLI, G.; 
ZANOTTI, G.; CATTI, M. Fundations of Crystalloyrphy. Second edition. New York: 
Oxford University Press, 1992. 

48 NAVAZA, J. AMoRe: an automated package for molecular replacement. Acta 
Cryst. A, v. 50, n. 2, p. 157-163, 1994. 

49 ROSSSMANN, M. G.; BLOW, D. M. The detection of sub-units within the 
crystallographic asymetric unit. . Acta Cryst., v. 15, p. 24-31, 1962. 

50 TONG, L.; ROSSSMANN, M. C. Rotation function calculation wiht the GLRF 
program. Meth. Enzymol., v. 276, p. 594-611, 1997. 

51 KE, H. Overview of isomorphous replacement phasing. Meth. Enzimol., v. 276, p. 
448-461, 1997. 

52 SCHILTZ, M.; DUMAS, P.; ENNIFAR, E.; FLENSBURG, C.; PACIOREK, W.; 
VONRHEIN, C.; BRICOGNE, G. Phasing in the presence of severe site-specific radiation 
damage through dose-dependent modelling of heavy atoms. Acta Cryst. D, v. 60, n. 6, 
p. 1024-1031, 2004. 

53 BESSE, D.; BUDTSA, N.; KARNBROCK, W.; MINKS, C.; MITSIOL, H. -J.; 
PEGORARO, S.; SIEDLER, F.; WEYHER, E.; MORODER, L. Chalcogen-analogs 
of arnino acids: their use in X-ray crystallography and folding studies of peptides and 
proteins. Biol. Chem., v. 378, p. 211-218, 1997. 

54 COHEN, A.; ELLIS, P.; KRESGE, N.; SOLTIS, S. M. MAD phasing with krypton. 
Acta Cryst. D, v. 57, n. 2, p. 23:3-238, 2001. 



Referências Bibliográficas 	 8 

55 SCHREUDER, H. A.; GROENDIJK, H.; LAAN, J. M. van der; WIERENGA, R. K. 
The transfer of protein crystals from their original mother liquor to a solution with a 
completely different precipitant. J. Appl. Cryst., v. 21, n. 5, p. 426-429, 1988. 

56 SUN, P. D.; RADAEV, S.; KATTAH, M. Generating isomorphous heavy-atom 
derivatives by a quick-soak method. Part I: test cases. Acta Cryst. D, v. 58, n. 7, p. 
1092-1098, 2002. 

57 SUN, P. D.; RADAEV, S. Generating isomorphous heavy-atom derivatives by a 
quick-soak method. Part II: phasing of new structures. Acta Cryst. D, v. 58, n. 7, p. 
1099-1103, 2002. 

58 EVANS, G.; BRICOGNE, G. Triiodide derivatization in protein crystallography. 
Acta Cryst. D, v. 59, n. 11, p. 1923-1929, 2003. 

59 DAUTER, Z.; DAUTER, M.; RAJASHANKAR, K. R. Novel approach to phasing 
proteins: derivatization by short cryo-soaking with halides. Acta Cryst. D, v. 56, n. 2, 
p. 232-237, 2000. 

60 DAUTER, Z.; LI, M.; WLODAWER, A. Practical experience with the use of halides 
for phasing macromolecular structures: a powerful tool for structural genomics. Acta 
Cryst. D, v. 57, n. 2, p. 239-249, 2001. 

61 NAGEM, R. A. P.; DAUTER, Z.; POLIKARPOV, I. Protein crystal structure 
solution by fast incorporation of negatively and positively charged anomalous scatterers. 
Acta Cryst. D, v. 57, n. 7, p. 996-1002, 2001. 

62 GIRARD, É.; STELTER, M.; ANELLI, P. L.; VICAT, J.; KAHN, R. A new class of 
gadolinium complexes employed to obtain high-phasing-power heavy-atom derivatives: 
results from SAD experiments with hen egg-white lysozyme and urate oxidase from 
Aspergillus flavus. Acta Cryst. D, v. 59, n. 1, p. 118-126, 2003. 

63 SUN, P. D.; HAMMER, C. H. Mass-spectrometry assisted heavy-atom derivative 
screening of human FcryRIIl crystals. Acta Cryst. D, v. 56, n. 2, p. 161-168, 2000. 

64 BOGGON, T. J.; SHAPIRO, L. Screening for phasing atoms in protein 
crystallography. Structure Fold Des, v. 8, n. 7, p. 143-149, 2000. 

65 ISLAM, S.; CARVIN, D.; STERNBERG, M.; BLUNDELL, T. HAD, a data bank of 
heavy-atom binding sites in protein crystals: a resource for use in multiple isomorphous 
replacement and anomalous scattering. Acta Cryst. D, v. 54, n. 6, p. 1199-1206, 1998. 

66 BUDISA, N.; STEIPE, B.; DEMANGE, P.; EKERSKORN, C.; KELLERMANN, 
J.; HUBER, R. High-Level biosynthetic substitution of methionine in proteins by its 
analogs 2-aminohexanoic acid, selenomethionine, telluromethionine and ethionine in 
Escherichia coli. Eur. J. Biochem., v. 230, p. 788-796, 1995. 

67 BAE, J. H.; ALEFELDER, S.; KAISER, J. T.; FRIEDRICH, R.; MORODER, L.; 
HUBER, R.; BUDISA, N. Incorporation of 0-selenolo[3,2-b]pyrrolyl-alanine into proteins 
for phase determination in protein X-ray crystallography. J. Mol. Biol., v. 309, n. 4, p. 
925-936, 2001. 



Referências Bibliográficas 	 9 

68 SHARFF, A. J.; KORONAKIS, E.; LUISI, B.; KORONAKIS, V. Oxidation of 
selenomethionine: some MADness in the method! . Acta Cryst. D, v. 56, p. 785-788, 
2000. 

69 THOMAZEAU, K.; CURIEN, G.; THOMPSON, A.; DUMAS, R.; BIOU, V. MAD 
on threonine synthase: the phasing power of oxidized selenomethionine. Acta Cryst. D, 
v. 57, p. 1337-1340, 2001. 

70 DAUTER, Z.; DAUTER M .AND DODSON, E. Jolly SAD. Acta Cryst. D, v. 58, 
n. 3, p. 494-506, 2002. 

71 DAUTER, Z. One-and-a-half wavelength approach. Acta Cryst. D, v. 58, n. 11, p. 
1958-1967, 2002. 

72 SHELDRICK, G. M.; HAUPTMAN, H. A.; WEEKS, C. M.; MILLER, M.; USÚON, 
I. International Tables for Crystallography. First edition. Dordrecht: Kluwer Academic 
Publishers, 2001. 

73 SCHNEIDER, T. R.; SHELDRICK, G. M. Substructure solution with SHELXD. 
Acta Cryst. D, v. 58, p. 1772-1779, 2002. 

74 TERWILLIGER, T. C. Statistical density modification with non-crystallographic 
symmetry. Acta Cryst. D, v. 58, n. 12, p. 2082-2086, 2002. 

75 SHELDRICK, G. The SHELXD&E manual. [S.1.], 2003. Disponível em: 
<http://shelx.uni-ac.gwdg.de/SHELX/index.html >. 

76 RAMAGOPAL, U. A.; DAUTER, M.; DAUTER, Z. Phasing on anomalous signal 
of sulfurs: what is the limit? Acta Cryst. D, v. 59, n. 6, p. 1020-1027, 2003. 

77 SMITH, J. L.; HENDRICKSON, W. A. International Tables for Crystallography. 
First edition. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2001. 

78 WANG, B. C. Resolution of Phase ambiguity in Macromolecular Crystallography. 
Meth. Enzymol., v. 115, p. 90-112, 1985. 

79 DAUTER, Z.; ADAMIAK, D. A. Anomalous signal of phosphorus used for phasing 
DNA oligomer: importante of data redundancy. Acta Cryst. D, v. 57, p. 990-995, 2001. 

80 BRÜGER, A. The R-free value: cross-validation in crystallography. Meth. Enzimol., 
v. 276, p. 366-396, 1997. 

81 KLEYWEGT, G. J. Validation of Protein Crystal Structure. Acta Cryst. D, v. 56, 
p. 249-265, 2000. 

82 JONES, T. A.; ZOU, J.-Y.; COWAN, S. W.; KJELDGAARD, M. Improved 
methods for building protein models in electron density maps and the location of errors 
in these models. Acta Cryst. A, v. 47, n. 2, p. 110-119, 1991. 

83 RAMAKRISHNAN, C.; RAMACHANDRAN, G. Stereochemical criteria for 
polypeptide and protein chain conformations. II. Allowed conformations for a pair of 
peptide units. Biophys. J., v. 5, n. 6, p. 909-9033, 1965. 



Referências Bibliográficas 	 10 

84 PORATH, J.; CARLSSON, J.; OLSSON, I.; BELFRAGE, G. Metal chelate affinity 
chromatography, a new approach to protein fractionation. Nature, v. 258, n. 5536, p. 
598-599, 1975. 

85 SALI, A.; BLUNDELL, T. L. Comparative protein modelling by satisfaction of 
spatial restraints. J. Mol. Biol., v. 234, n. 3, p. 779-815, 1993. 

86 BARTON, G. J.; STERNBERG, M. J. Evaluation and improvements in the 
automatic alignment of protein sequences. Protein Eng, v. 1, n. 2, p. 89-94, 1987. 

87 BARTON, G. J.; STERNBERG, M. J. A strategy for the rapid multiple alignment 
of protein sequences. Confidence leveis from tertiary structure comparisons. J. Mol. 
Biol., v. 198, n. 2, p. 327-937, 1987. 

88 ZVELEBIL, M. J.; BARTON, G. J.; TAYLOR, W. R.; STERNBERG, M. J. 
Prediction of protein secondary structure and active sites using the alignment of 
homologous sequences. J. Mol. Biol., v. 195, n. 4, p. 957-961, 1987. 

89 BARTON, G. J.; STERNBERG, M. J. Flexible protein sequence patterns. A 
sensitive method to detect weak structural similarities. J. Mol. Biol., v. 212, n. 2, p. 
389-402, 1990. 

90 VAGIN, A.; TEPLYAKOV, A. MOLREP: an Automated Program for Molecular 
Replacement. J. Appl. Cryst., v. 30, n. 6, p. 1022-1025, 1997. 

91 COMPUTATIONAL PROJECT NUMBER 4. The CCP4 suite: programs for 
protein crystallography. Acta Cryst. D, v. 50, n. 5, p. 760-763, 1994. 

92 MURSHUDOV, G. N.; VAGIN, A. A.; DODSON, E. J. Refinement of 
macromolecular structures by the maximum-likelihood method. Acta Cryst. D, v. 53, 
n. 3, p. 240-255, 1997. 

93 MURSHUDOV, G. N.; VAGIN, A. A.; LEBEDEV, A.; WILSON, K. S.; DODSON, 
E. J. Efficient anisotropic refinement of macromolecular structures using FFT. Acta 
Cryst. D, v. 55, n. 1, p. 247-255, 1999. 

94 BRÜNGER, A. T.; ADAMS, P. D.; CLORE, G. M.; DELANO, W. L.; GROS, P.; 
GROSSE-KUNSTLEVE, R. W.; JIANG, J.-S.; KUSZEWSKI, J.; NILGES, M.; PANNU, 
N. S.; READ, R. J.; RICE, L. M.; SIMONSON, T.; WARREN, G. L. Crystallography 
& NMR System: A New Software Suite for Macromolecular Structure Determination . 
Acta Cryst. D, v. 54, n. 5, p. 905-921, 1998. 

95 MCREE, D. E. XtalView/Xfit - A versatile program for manipulating atomic 
coordinates and electron density. J. Struct. Biol., v. 125, n. 2-3, p. 156-165, 1999. 

96 JONES, T. A.; KJELDGAARD, M. O Version 5.9, The Manual. Uppsala, Sweden, 
1993. 

97 EVANS, G.; BRICOGNE, G. Triiodide derivatization and combinatorial counter-ion 
replacement: two methods for enhancing phasing signal using laboratory Cu K a  X-ray 
equipment. Acta Cryst. D, v. 58, n. 6 Parte 2, p. 976-991, 2002. 



Referências Bibliográficas 	 11 

98 KOROLEV, S.; DEMENTIEVA, I.; SANISHVILI, R.; MINOR, W.; OTWINOWSKI, 
Z.; JOACHIMIAK, A. Using surface-bound rubidium ions for protein phasing. Acta 
Cryst. D, v. 57, n. 7, p. 1008-1012, 2001. 

99 GARMAN, E. F.; SCHNEIDER, T. R. Macromolecular Cryocrystallography. J. 
Appl. Cryst., v. 30, n. 3, p. 211-237, 1997. 

100 MITCHELL, E. P.; GARMAN, E. F. Flash freezing of protein crystals: 
investigation of mosaic spread and diffraction limit with variation of cryoprotectant 
concentration. J. Appl. Cryst., v. 27, n. 6, p. 1070-1074, 1994. 

101 HARP, J. H.; TIMM, D. E.; BUNICK, G. J. Macromollecular Cyrstal anneiling: 
overcoming increased mosaicity associated with cryocrystallography. Acta Cryst. D, 
v. 54, p. 622-628, 1998. 

102 CAMPBELL, J. W. XDL VIEW, an X-windows-based toolkit for crystallographic 
and other applications. J. Appl. Cryst., v. 28, n. 2, p. 236-242, 1995. 

103 KABSCH, W. Automatic processing of rotation diffraction data from crystals of 
initially unknown symmetry and cell constants . J. Appl. Cryst., v. 26, n. 6, p. 795-800, 
1993. 

104 OTWINOWSKI, Z.; MINOR, W. Processing of X-ray Diffraction Data Collected 
in Oscillation Mode. Meth. Enzimol., v. 276, p. 307-326, 1997. 

105 HOWELL, P. L.; SMITH, G. D. Identification of heavy-atom derivatives by normal 
probability methods. J. Appl. Cryst., v. 25, n. 1, p. 81-86, 1992. 

106 BURLA, M. C.; CARROZZINI, B.; CASCARANO, G. L.; GIACOVAZZO, C.; 
POLIDORI, G. SAD or MAD phasing: location of the anomalous scatterers. Acta 
Cryst. D, v. 59, n. 4, p. 662-669, 2003. 

107 TERWILLIGER, T. C.; BERENDZEN, J. Automated structure solution for MIR 
and MAD. . Acta Cryst. D, v. 55, p. 849-861, 1999. 

108 PAPE, T.; SCHNEIDER, T. R. HKL2MAP: a graphical user interface for 
macromolecular phasing with SHELX programs. J. of Appl. Cryst., v. 37, n. 5, p. 
843-844, 2004. 

109 KNIGHT, S. RSPS version 4.0: a semi-interactive vector-search program for 
solving heavy-atom derivatives. Acta Cryst. D, v. 56), n. 1, p. 42-47, 2000. 

110 READ, R. J.; SCHIERBEEK, A. J. A phased translation function. J. Appl. 
Cryst., v. 21, n. 5, p. 490-495, 1988. 

111  TEN EYCK, L. F. Crystallographic fast Fourier transforms. Acta Cryst. A, v. 29, 
n. 2, p. 183-191, 1973. 

112 COWTAN, K. D.; ZHANG, K. Y. Density modification for macromolecular phase 
improvement. Prog Biophys Mol Biol, v. 72, n. 3, p. 245-270, 1999. 

113 MORRIS, R. J.; PERRAKIS, A.; LAMZIN, V. S. ARP/wARP's model-building 
algorithms. I. The main chain. Acta Cryst. D, v. 58, p. 968-975, 2002. 



Referências Bibliográficas 	 12 

114 LASKOWSKI, R. A.; MACARTHUR, M. W.; MOSS, D. S.; THORNTON, J. M. 
PROCHECK: a program to check the stereochemical quality of protein structures. J. 
Appl. Cryst., v. 26, n. 2, p. 283-291, 1993. 

115 VAGUINE, A.; RICHELLE, J.; WODAK, S. SFCHECK: a unified set of 
procedures for evaluating the quality of macromolecular structure-factor data and their 
agreement with the atomic model. Acta Cryst. D, v. 55, p. 191-205, 1999. 

116 HUTCHINSON, E.; THORNTON, J. PROMOTIF - a program to identify and 
analyze structural motifs in proteins. Protein Sci., v. 5, n. 2, p. 212-220, 1996. 

117 JONES, S.; THORNTON, J. Principies of protein-protein interactions. Proc. 
Natl. Acad. Sci. U S A, v. 93, n. 1, p. 13-20, 1996. 

118 LEE, B.; RICHARDS, F. M. The interpretation of protein structures: estimation 
of static accessibility. J. Mol. Biol., v. 55, n. 3, p. 379-400, 1971. 

119 NICHOLLS, A.; SHARP, K. A.; HONIG, B. Protein folding and association: 
insights from the interfacial and thermodynamic properties of hydrocarbons. Proteins, 
v. 11, n. 4, p. 281-296, 1991. 

120 PyMOL - Python molecular graphics system. Disponível em: 
<http://pymol.sourceforge.net/>. Acesso em: 04 de maio 2004. 

121 NOTES for authors 2004. Acta Cryst. D, v. 60, n. 1, p. 205-210, 2004. 

122 DIEDERICHS, K.; KARPLUS, P. Improved R-factors for diffraction data analysis 
in macromolecular crystallography. Nat. Struct. Biol., v. 4, n. 4, p. 269-275, 1997. 

123 PETSKO, G. A. Preparation of isomorphous heavy-atom derivatives. Methods 
Enzymol, v. 114, p. 147-156, 1985. 

124 CROMER, D. T. Calculation of anomalous scattering factors at arbitrary 
wavelengths. J. Appl. Cryst., v. 16, n. 4, p. 437-438, 1983. 

125 DEBRECZENI, J.; BUNKÓCZI, G.; MA, Q.; BLASER, H.; SHELDRICK, G. M. 
In-house measurement of the sulfur anomalous signal and its use for phasing. Acta 
Cryst. D, v. 59, n. 4, p. 688-696, 2003. 

126 WINN, M. D.; ISUPOV, M. N.; MURSHUDOV, G. N. Use of TLS parameters to 
model anisotropic displacements in macromolecular refinement. Acta Cryst. D, v. 57, 
n. 1, p. 122-133, 2001. 


	Frederico Moraes Ferreira-D- parte 1.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91

	Frederico Moraes Ferreira-D- parte 2.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100




