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1. Cristalização.

2. Coleta de dados de difração de raios X.

3. Interpretação do padrão de

difração de raios X

4. Resolução da estrutura.

5. Análise.

Etapas para resolução da

estrutura 3D de

macromoléculas biológicas por

cristalografia
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Cristalografia



Vimos anteriormente, que para obtermos a estrutura tridimensional de uma proteína, a

partir da informação coletada do experimento de difração de raios X, temos que

resolver o problema da fase, ou seja, obter a fase ’ para cada fator de estrutura

coletado. A informação da fase é usada para calcularmos a densidade eletrônica

(xyz), como indicada na equação abaixo:

Iremos usar dados de difração de raios X, coletados para cristais de proteínas, para

resolver o problema da fase, a partir do método de substituição molecular.

(xyz) = (1/V)   F(hkl) exp {-2i [(hx + ky+ lz) - ’(hkl)]} 
h   k    l
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Problema da Fase



Abaixo temos o fluxograma com as principais etapas para a resolução da estrutura por

meio da substituição molecular. Veja, que a condição para aplicação da substituição

molecular, é a existência de uma estrutura resolvida com alta identidade sequencial,

com a que queremos resolver.
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Substituição Molecular

Arquivo PDB de proteína similar.
Dados de difração de raios X

da nova proteína (Fobs)

Cálculo do fator de 

Estrutura (Fcalc)

Rotação e translação do

modelo

Cálculo do Coeficiente

de Correlção

Listagem da rotação, 

translação e CC



Para o uso da substituição molecular, a identidade entre o modelo e a estrutura a ser

resolvida pode ser 100 %, como quando resolvemos a estrutura de uma proteína

complexada com inibidor e usamos a estrutura da forma apo (sem ligantes) como

estrutura inicial.

Para ilustrarmos o uso do método de substituição molecular, discutiremos a resolução

da estrutura da quinase dependente de ciclina por substituição molecular. A quinase

dependente de ciclina, conhecida pelo acrônimo em inglês como CDK2 (cyclin-

dependente kinase) é uma quinase envolvida no controle da progressão do ciclo

celular.

Devido ao seu papel no controle da progressão do ciclo celular, as CDKs têm sido

proposta como alvo para desenvolvimento de fármacos contra o câncer. Atualmente

há mais de 400 estruturas cristalográficas de CDKs depositadas no PDB. Muitos dos

inhibidores de CDK identificados chegaram à fase III de teste clínicos, como o inibidor

roscovitine (De Azevedo et al., 1997).

De Azevedo WF, Leclerc S, Meijer L, Havlicek L, Strnad M, Kim SH.

Inhibition of cyclin-dependent kinases by purine analogues: crystal structure of human

cdk2 complexed with roscovitine. Eur J Biochem. 1997; 243(1-2):518-26.
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Estrutura da Quinase Dependente de Ciclina



Para ilustrarmos o processo de buscas por estruturas de proteínas, vejamos uma

procura no Protein Data Bank (www.rcsb.org/pdb) por estruturas tridimensionais da

CDK2. Abaixo temos a página de entrada do PDB, como vista no dia 27 de maio de

2015.

6

Busca no Protein Data Bank

http://www.rcsb.org/pdb


Podemos digitar diretamente o nome da proteína no campo indicado abaixo, ou

podemos realizar uma busca avançada, clicando em “Advanced Search”.
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Busca no Protein Data Bank



Clicando em “Advanced Search”, temos o menu abaixo.
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Busca no Protein Data Bank



Depois clicamos em “Choose a Query Type”, para selecionar o tipo de informação que

iremos buscar. Selecionamos “Macromolecule Name”, para realizarmos a busca,

usando-se o nome da proteína de interesse.
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Busca no Protein Data Bank



Abaixo temos o campo “Macromolecule Name”, para digitarmos o nome da proteína.

No nosso caso, Cyclin-dependente kinase.
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Busca no Protein Data Bank



Já poderíamos realizar a busca, clicando “Submit Query”, mas iremos um pouco além.

Vamos adicionar um novo campo de busca, para obtermos informações que

satisfaçam dois critérios simultaneamente, para isto clicamos em “Add Search

Criteria”.
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Busca no Protein Data Bank



Temos novamente a opção “Choose a Query Type”, para selecionar outro tipo de

informação para a busca. Selecionaremos as estruturas de CDK2, que estão

complexadas com inibidores.
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Busca no Protein Data Bank



Na janela “Choose a Query Type”, escolhemos Chemical Components->Binding

Affinity. Assim teremos a possibilidade para restringirmos às CDK2 que apresentem

inibidores na estrutura cristalográfica, especificamente, inibidores para os quais há

informação experimental sobre a afinidade do ligante pela proteína.
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Busca no Protein Data Bank



Na janela “Binding Affinity”, temos opções sobre o tipo de informação da afinidade do

ligante, por exemplo IC50 (Inhibitory Constant at 50 %), ou seja, a concentração de

inibidor necessária para que a atividade da enzima caia a 50 %.
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Busca no Protein Data Bank



Temos a opção IC50 (Inhibitory Constant at 50 %) indicada abaixo. A faixa de valores

está em nanomolar (10-9 M) e poderíamos definir nossa busca para faixa de valores

específicos, ou deixarmos sem faixa de valores, para pegarmos todas estruturas que

apresentem informação sobre o IC50.
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Busca no Protein Data Bank



Clicamos “Submit Query”, para realizar a busca no PDB.
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Busca no Protein Data Bank



O resultado da busca está mostrado abaixo. Veja que temos 222 estruturas que

satisfazem aos dois critérios, ou seja, são CDKs e apresentam ligantes para os quais

há informação sobre o IC50 .
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Busca no Protein Data Bank



Podemos baixar todas as estruturas, se clicarmos em Filter->Download Checked.
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Busca no Protein Data Bank



Agora temos o menu com a indicação dos códigos de acesso do PDB, para as 222

estruturas selecionadas. Clicamos em “Launch Download Application”.
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Busca no Protein Data Bank



Ao clicamos em “Launch Download Application”, iniciamos o aplicativo em Java para

baixar os arquivos. Veja que você tem que ter o Java instalado no seu computador,

para realizar este download. Clicamos OK.
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Busca no Protein Data Bank



Clicamos em Executar.
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Busca no Protein Data Bank



Selecionamos a pasta onde serão baixadas as estruturas.
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Busca no Protein Data Bank



Escolhemos a pasta C:\Users\Walter\Desktop\CDK_may_27th_2015/ no nosso

exemplo.
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Busca no Protein Data Bank



O aplicativo Java mostra a evolução do processo de download.
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Busca no Protein Data Bank



Uma vez finalizado o download, o aplicativo Java mostra que o processo foi finalizado.

Clique “Done”.
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Busca no Protein Data Bank



Ao abrirmos a pasta C:\Users\Walter\Desktop\CDK_may_27th_2015/, temos acesso

aos arquivos PDB baixados, como mostrado abaixo. Esses 222 arquivos PDB são

estruturas de CDK, que além da estrutura resolvida por cristalografia, apresentam

informação sobre a afinidade do ligante pela proteína, especificamente IC50.
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Busca no Protein Data Bank



27

Substituição Molecular com AMoRe

Já vimos como realizar o processo de substituição molecular, a partir do programa

AMoRe do pacote CCP4. Iremos aplicar o protocolo visto ao estudo da CDK2. A

estrutura da CDK2 foi resolvida por cristalografia de difração de raios X, inicialmente

sem inibidores na estrutura, código PDB 1HCL. Usaremos essas coordenadas

atômicas para resolver a estrutura da CDK2 em complexo com o inibidor roscovitine.

Os dados da CDK2 em complexo com o inibidor roscovitine foram conseguidos a partir

do processo de co-cristalização do inibidor com a CDK2. O co-cristal teve seu dados

coletados, os fatores de estrutura observados, que estão disponíveis no arquivo 2a4l-

sf.cif.

Estrutura da CDK2
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Substituição Molecular com AMoRe

Abaixo temos o processo passo a passo para resolução da estrutura. Abra uma janela

de Terminal e nesta janela digite:

cd Bioestrutural/Aula10/SM1/

Inicialmente iremos limpar o arquivo PDB para o processo de substituição molecular.

Usaremos um programa em Python para eliminarmos a parte do arquivo PDB que não

traz proteína, especificamente, pegaremos só as linhas do arquivo 1HCL.pdb que

iniciam com a palavra chave “ATOM”. Para rodarmos o programa clean_pdb.py basta

digitarmos:

python3 clean_pdb.py

Depois digitamos o nome do arquivo de entrada (1HCL.pdb), digite como está

indicado.

Type the PDB file name => 1HCL.pdb

Por último digitamos o nome do arquivo PDB de saída.

Type the PDB file name for protein atoms => model.pdb

O programa mostra quanto átomos foram escritos no arquivo de saída.

Number of protein atoms written in model.pdb: 2372.
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Substituição Molecular com AMoRe

Agora preparamos o arquivo com os fatores de estrutura no formato .mtz, que é usado

pelo AMoRe para substituição molecular. Usamos o arquivo 2a4l-sf.cif, que está

depositado no PDB. Para conversão usamos o programa cif2mtz, do CCP4, para isto

digitamos:

source /usr/local/ccp4-6.0.2/bin/ccp4.setup-sh

Caso haja alguma mensagem de erro, chame o professor. Se tudo funcionou, temos o

computador pronto para rodar os programas do CCP4. O arquivo de entrada para

acionarmos o programa cif2mtz chama-se cif2mtz.sh, os comandos deste arquivo

estão mostrados abaixo.

Basicamente temos o nome do arquivo de entrada (2a4l-sf.cif) e o arquivo de saída

(data.mtz).

cif2mtz hklin 2a4l-sf.cif hklout data.mtz <<eof

END

eof
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Substituição Molecular com AMoRe

Para termos certeza, que podemos rodar todos os arquivos da pasta digite:

chmod 777 *.sh

Para rodarmos o cif2mtz digitamos:

./cif2mtz.sh > cif2mtz.log

Se não houver mensagens de erro, geramos o arquivo data.mtz. Digite

ls –l

Temos a lista de arquivos da pasta onde estamos trabalhando. Verifique se data.mtz

está lá.

Estamos prontos para a substituição molecular.



Arquivo Função principal

tabling.sh Lê o model.pdb e gera um novo modelo model1.pdb, com o centro da

estrutura na origem. Coloca o modelo com os eixos principais

coincidentes com os eixos principais dos momentos de inércia. A saída

do programa são as coordenadas model1.pdb e search.tab (fatores de

estrutura calculados).

sorting.sh Lê o data.mtz e reordena os fatores de estrutura.

roting.sh Aqui começa a substituição molecular. Rotação do model1.pdb e

retorna os ângulos de rotação das melhores soluções.

traing.sh Translação do model1.pdb, onde foram aplicados os ângulos de

rotação do passo anterior, e retorna as translações (Tx, Ty e Tz) das

melhores soluções.

fiting.sh Ajuste fino do modelo, onde a melhor solução do passo anterior é

ajustada de forma a gerar uma solução com maior coeficiente de

correlação.

lsqkab.sh Muda a posição do model1.pdb para os ângulos de translação

determinados no passo anterior. Geramos a solução no arquivo

model2.pdb.
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Substituição Molecular com AMoRe

Precisamos dos arquivos mostrados na tabela abaixo, além do model.pdb e data.mtz.
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Substituição Molecular com AMoRe

Para rodarmos o tabling.sh digitamos:

./tabling.sh > tabling.log

Se tudo correu bem, teremos gerado os arquivos model1.pdb, search.tab e

tabling.log. Sempre verifique o arquivo .log, com o comando:

tail -100 tabling.log

Você terá a mensagem “Normal Termination” no final do arquivo, se tudo correu bem.

Agora rodamos o sorting.sh, digitamos:

./sorting.sh > sorting.log

Agora geramos os arquivos data.hkl e sorting.log. Sempre verifique se a mensagem

“Normal Termination” está no final do arquivo .log.
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Substituição Molecular com AMoRe

Agora começamos a substituição molecular de fato. Na primeira parte giramos a

molécula (rotação), com o arquivo roting.sh. Digitamos:

./roting.sh > roting.log

Não se importe com mensagens do tipo “Unknown”. Digite:

tail -100 roting.log

Copie a primeira linha que aparece a palavra chave SOLUTIONRC. Copie toda esta

linha com o comando <Command> c .

Abra o arquivo traing.sh com o “Editor de Texto” do Mac OS X, para isto clique no

ícone “Editor de Texto”. No editor clique em: Arquivo->Abrir. Procure a pasta onde

você está rodando a substituição molecular (SM1), clique no arquivo traing.sh. No

arquivo traing.sh, delete a linha que inicia com SOLUTIONRC e substitua pela linha

que você copiou do roting.log. Use o comando <Command> v. Salve o arquivo com o

mesmo nome (traing.sh).
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Substituição Molecular com AMoRe

Vamos a função translação, digite:

./traing.sh > traing.log

Digite:

tail -100 traing.log

Copie a primeira linha que traz a palavra chave SOLUTIONTF1. Abra o arquivo

fitting.sh, como descrito anteriormente para o arquivo traing.sh. Delete a linha que tem

a palavra chave SOLUTION e copie a linha do arquivo traing.log no lugar. Delete as

letras finais da palavra chave SOLUTIONTF1, para que fique como SOLUTION. Salve

o arquivo com o mesmo nome (fitting.sh).

Digite:

./fitting.sh > fitting.log
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Substituição Molecular com AMoRe

Vamos usar as informações sobre a rotação e translação do arquivo fitting.log, para

gerarmos o arquivo model2.pdb. Digite:

tail -100 fitting.log

Copie as informações que aparecem na linha que inicia com a palavra chave

SOLUTIONF.

Alfa =

Beta =

Gama =

Tx =

Ty =

Tz =

Corr_F =

Rfac =
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Substituição Molecular com AMoRe

Abra o arquivo lsqkab.sh e digite as informações sobre os ângulos de rotação e as

translações, ao longo dos eixos x, y z. As informações dos ângulos, entram na linha

que inicia com ROTATE EULER. As informações sobre as translações, entram na linha

que inicia com TRANSLATE FRAC.

Digite:

./lsqkab.sh > lsqkab.log

Repita o processo para as outras pastas SM2, SM3.

set -e

lsqkab                        \

XYZINM model1.pdb \

XYZOUT model2.pdb       \

<< 'END-lsqkab' 

title rotation and translation from MR 

ROTATE EULER 164.99   77.71  111.63

TRANSLATE FRAC 0.0797  0.2938  0.4751 

output  XYZ    

end

END-lsqkab
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