
Problema da Fase
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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

2

Cristalografia



Vimos que o poder de espalhamento de uma cela unitária é dado pela equação

abaixo,

F(hkl) =   fj exp [2i (hxj + kyj + lzj)] 
j=1

N

Onde N é o número de átomos na cela unitária. Este é o fator de estrutura para uma

reflexão de índice (hkl), ou seja, para cada reflexão temos que calcular esta somatória

sobre todo os átomos na cela unitária, e no final teremos o F para somente uma

reflexão, o procedimento tem que ser repetido para todas as reflexões. Se um cristal

gerou 1000 reflexões únicas, significa que teremos 1000 combinações distintas de hkl.

Cristais de proteínas geram tipicamente dezenas de milhares de reflexões únicas.

Fator de Estrutura
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Vimos, também, que o fator de estrutura é proporcional a intensidade difratada, que é

uma das quantidades mensuráveis num experimento típico de difração de raios X,

como mostrado abaixo.

A intensidade é representada pelo grau

de enegrecimento do ponto, quanto

mais escuro, maior a intensidade

difratada I (hkl). A intensidade é indicada

em unidades arbitrárias, os programas

que processam o dados digitais de

imagens de difração de raios X,

atribuem uma caixa virtual, centrada nos

pontos negros e somam os pixels, de

forma que a intensidade fica expressa

numa unidade arbitrária (ua).

I (hkl)  F(hkl)2
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A partir da determinação dos parâmetros de cela unitária (a,b,c e alfa, beta e gama)

podemos indexar cada ponto da imagem. Este processo significa que iremos atribuir

um índice hkl para cada ponto na imagem. Podemos pensar assim, cada ponto preto

da imagem é uma reflexão de uma família de planos de índices hkl. Por isso sempre

expressamos a intensidade e fator de estrutura em função do hkl.

Outro aspecto que devemos destacar, é

que cada ponto na imagem apresenta

um ângulo de difração , que obedece a

lei de Bragg. O ângulo zero é o ângulo

do feixe direto, normalmente impedido

de chegar até o detector por ser muito

intenso, assim coloca-se um anteparo,

que gera a sombra branca na imagem

de difração ao lado.
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Fator de Estrutura

I (hkl)  F(hkl)2



O fator de estrutura para uma reflexão de índices hkl é dada por:

Tal equação é válida se considerarmos que os átomos não vibram devido à

temperatura. Considerando-se a vibração dos átomos na cela unitária, temos que o

fator de estrutura cairá, seguindo a equação abaixo:

Onde Bj é o fator de temperatura para cada átomo.

F(hkl) =   fj exp [2i (hxj + kyj + lzj)] 
j=1

N

Onde N é o número de átomos  na cela unitária.

F(hkl) =   fj exp [2i (hxj + kyj + lzj)].exp[-Bj(sen /)2] 
j=1

N

Fator de Temperatura
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A temperatura leva a um aumento do volume ocupado pela densidade eletrônica,

devido à vibração térmica. Tal aumento do volume tem um efeito atenuante na

intensidade de raios X espalhados, ou seja, há uma diminuição do fator de estrutura.

No diagrama esquemático abaixo, vemos o efeito da vibração térmica no fator de

estrutura em função do sen /, para 3 valores distintos de B.

B= 2 Å2

B= 4 Å2

B= 0 Å2

sen / 
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p
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j(
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/
)2
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Fator de Temperatura



Num arquivo PDB o fator de temperatura é indicado na coluna seguinte ao fator de

ocupação, e é expresso em unidades de Å2. Abaixo vemos a representação de parte

de um arquivo PDB para um resíduo de Lisina (Lys).

ATOM     13  N   LYS      4      31.862  26.704  11.968  1.00 31.70           N  

ATOM     14  CA LYS      4      32.922  25.698  11.926  1.00 31.75           C  

ATOM     15  C   LYS      4      32.836  24.946  13.264  1.00 28.01           C  

ATOM     16  O   LYS      4      32.990  23.724  13.312  1.00 29.52           O  

ATOM     17  CB  LYS      4      34.297  26.343  11.849  1.00 33.23           C  

ATOM     18  CG  LYS      4      34.553  27.139  10.620  1.00 41.92           C  

ATOM     19  CD  LYS      4      34.679  26.228   9.406   1.00 49.51           C  

ATOM     20  CE  LYS      4      34.707  26.991   8.046   1.00 52.92           C  

ATOM     21  NZ  LYS      4      33.361  27.499   7.593   1.00 54.78           N 
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Fator de Temperatura

B médio para átomos da

cadeia principal

B = 30,25 Å2

B médio para átomos da

cadeia lateral

B = 46,47 Å2



Analisando-se o fator de temperatura indicados abaixo, vemos uma característica que

é comum em resíduos de cadeia longa, como a lisina. O fator de vibração térmica dos

átomos da cadeia lateral, apresentam flexibilidade maior do que os átomos da cadeia

principal.

ATOM     13  N   LYS      4      31.862  26.704  11.968  1.00 31.70           N  

ATOM     14  CA LYS      4      32.922  25.698  11.926  1.00 31.75           C  

ATOM     15  C   LYS      4      32.836  24.946  13.264  1.00 28.01           C  

ATOM     16  O   LYS      4      32.990  23.724  13.312  1.00 29.52           O  

ATOM     17  CB  LYS      4      34.297  26.343  11.849  1.00 33.23           C  

ATOM     18  CG  LYS      4      34.553  27.139  10.620  1.00 41.92           C  

ATOM     19  CD  LYS      4      34.679  26.228   9.406   1.00 49.51           C  

ATOM     20  CE  LYS      4      34.707  26.991   8.046   1.00 52.92           C  

ATOM     21  NZ  LYS      4      33.361  27.499   7.593   1.00 54.78           N 
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Fator de Temperatura

B médio para átomos da

cadeia principal

B = 30,25 Å2

B médio para átomos da

cadeia lateral

B = 46,47 Å2



O fator de temperatura médio para os átomos da cadeia principal da Lys fica em 30,25

Å2, enquanto para os átomos da cadeia lateral, temos um fator de temperatura mais

de cinquenta por cento maior, 46,47 Å2.

ATOM     13  N   LYS      4      31.862  26.704  11.968  1.00 31.70           N  

ATOM     14  CA LYS      4      32.922  25.698  11.926  1.00 31.75           C  

ATOM     15  C   LYS      4      32.836  24.946  13.264  1.00 28.01           C  

ATOM     16  O   LYS      4      32.990  23.724  13.312  1.00 29.52           O  

ATOM     17  CB  LYS      4      34.297  26.343  11.849  1.00 33.23           C  

ATOM     18  CG  LYS      4      34.553  27.139  10.620  1.00 41.92           C  

ATOM     19  CD  LYS      4      34.679  26.228   9.406   1.00 49.51           C  

ATOM     20  CE  LYS      4      34.707  26.991   8.046   1.00 52.92           C  

ATOM     21  NZ  LYS      4      33.361  27.499   7.593   1.00 54.78           N 
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Fator de Temperatura
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O fator de temperatura é um indicativo da vibração média de um átomo com relação à

sua posição de equilíbrio. Podemos determinar a amplitude da vibração média de um

átomo, a partir da equação abaixo, onde consideramos que a vibração é isotrópica.

Bj = 8 2 u2 u = (Bj/8
2)1/2

ATOM     13  N   LYS      4      31.862  26.704  11.968  1.00 31.70           N  

ATOM     14  CA LYS      4      32.922  25.698  11.926  1.00 31.75           C  

ATOM     15  C   LYS      4      32.836  24.946  13.264  1.00 28.01           C  

ATOM     16  O   LYS      4      32.990  23.724  13.312  1.00 29.52           O  

ATOM     17  CB  LYS      4      34.297  26.343  11.849  1.00 33.23           C  

ATOM     18  CG  LYS      4      34.553  27.139  10.620  1.00 41.92           C  

ATOM     19  CD  LYS      4      34.679  26.228   9.406   1.00 49.51           C  

ATOM     20  CE  LYS      4      34.707  26.991   8.046   1.00 52.92           C  

ATOM     21  NZ  LYS      4      33.361  27.499   7.593   1.00 54.78           N 

B médio para átomos da

cadeia principal

B = 30,25 Å2

B médio para átomos da

cadeia lateral

B = 46,47 Å2

Amplitude da Vibração Térmica

11



Quando os raios X incidem sobre um cristal, o mesmo gera feixes difratados, esta

radiação difratada é resultado da interação dos campos elétricos dos raios X com a

nuvem eletrônica dos átomos no cristais. Assim podemos afirmar, que a interpretação

do padrão de difração de raios X, fornece informação sobre a parte eletrônica do

cristal, mas especificamente, sobre a densidade eletrônica do cristal. Tal grandeza

física, indicada por (xyz), e cuja as unidades são e/Å3 (e é a carga do elétron), pode

ser usada para localizar a posição dos átomos na cela unitária. Seu cálculo é expresso

pela série de Fourier abaixo:

(xyz) = (1/V)   F(hkl) exp [-2i (hx + ky+ lz)] 
h   k    l

V é o volume da cela unitária

Densidade Eletrônica
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O fator de estrutura, na equação abaixo, está na forma complexa, ou seja, apresenta

módulo e fase, como indicado no diagrama abaixo.

(xyz) = (1/V)   F(hkl) exp [-2i (hx + ky+ lz)] 
h   k    l

Real

Imaginário

(hkl)

F(hkl)

F(hkl) = F(hkl) exp [i(hkl)]

 = 2’

F(hkl) = F(hkl) exp [2i’(hkl)]
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Densidade Eletrônica



Substituindo a expressão compacta do fator de estrutura, por um termo com o módulo

e a fase, temos a seguinte equação.

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

Real

Imaginário

(hkl)

F(hkl)

F(hkl) = F(hkl) exp [i(hkl)]

 = 2’

F(hkl) = F(hkl) exp [2i’(hkl)]
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Densidade Eletrônica



Manipulando-se a equação temos:

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

Real

Imaginário

(hkl)

F(hkl)

F(hkl) = F(hkl) exp [i(hkl)]

 = 2’

F(hkl) = F(hkl) exp [2i’(hkl)]
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Para determinarmos a densidade eletrônica, para cada posição xyz, temos que saber

os módulos do fator de estrutura e a fase ’.

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

Real

Imaginário

(hkl)

F(hkl)

F(hkl) = F(hkl) exp [i(hkl)]

 = 2’

F(hkl) = F(hkl) exp [2i’(hkl)]
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Densidade Eletrônica



Num experimento típico de difração de raios X, temos o registro das intensidades para

cada reflexão hkl, sabemos que a intensidade de cada reflexão I(hkl) é proporcional ao

módulo do fator de estrutura, como segue:

I(hkl)  F(hkl)2

Na figura ao lado a intensidade é

representada pelo grau de

enegrecimento do ponto de difração,

quanto mais escuro, maior a

intensidade do feixe difratado.

Problema da Fase
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Contudo, nenhuma informação sobre a fase pode ser obtida diretamente do

experimento de difração de raios X. Para o cálculo da função densidade eletrônica é

necessário o termo de fase. A solução da fase é chamada solução do problema da

fase.
(xyz) = (1/V)   F(hkl) exp {-2i [(hx + ky+ lz) - ’(hkl)]} 

h   k    l

18

Problema da Fase

Densidade eletrônica (x,y,z) de uma cristal de proteína.

Ao lado temos um mapa de

densidade eletrônica, representado

em azul. Esses mapas são gerados

a partir das informações sobre os

fatores de estrutura e são mostrados

os valores acima de um valor de

referência. Assim, vemos no mapa,

a região que apresenta (x,y,z)

acima de um dado valor.



A figura ao lado mostra uma imagem de

oscilação de um cristal de proteína,

coletado no Laboratório Nacional de Luz

Síncrotron (LNLS) (www.lnls.br). Ao

realizarmos a coleta de dados difração

de raios X, obtemos informações sobre

as intensidades difratadas para cada

reflexão I(hkl), sendo que a intensidade

é proporcional ao módulo do fator de

estrutura (F(hkl)2), como mostrado ao

lado. A informação sobre as fases dos

raios X difratados é perdida no processo

de registro do padrão de difração. Em

um experimento típico de raios X, o

resultado é o conjunto de intensidades

para cada reflexão.
I(hkl)  F(hkl)2
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Como a informação sobre a fase de cada reflexão é perdida no processo de registro

da informação, necessitamos para o cálculo da função densidade eletrônica ((xyz) )

do termo de fase. A obtenção da fase (’) para os fatores de estrutura é chamada

solução do problema da fase.

Os método de substituição molecular para a solução do problema da fase para cristais

de macromoléculas biológicas será discutido na presente aula.

(xyz) = (1/V)   F(hkl) exp {-2i [(hx + ky+ lz) - ’(hkl)]} 
h   k    l
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O crescimento do número de estruturas de proteínas resolvidas, gerou uma vasta

base de dados estruturais, armazenadas no PDB (Protein Data Bank)

(www.rcsb.org/pdb).

Substituição Molecular

21
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Partindo-se do pressuposto, que proteínas que compartilham alta identidade na

estrutura primária, apresentam o mesmo enovelamento, Rossmann propôs em 1962

um método chamado de substituição molecular. Para resolução do problema da

fase, a partir do uso desse método, precisamos das coordenadas atômicas de uma

estrutura com alta identidade sequencial com a estrutura a ser resolvida. Nesse

método, as informações sobre a fase de uma proteína, com estrutura 3D

desconhecida, são usadas como informação inicial. A síntese do método é uma

procura em seis dimensões, com o objetivo de orientar o modelo de busca na cela

unitária da estrutura a ser resolvida.

Substituição Molecular
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As principais aplicações do método de substituição molecular no estudo de

macromoléculas biológicas são as seguintes:

Resolução de estruturas de proteínas com alta identidade sequencial;

Estruturas de proteínas obtidas o mutação sítio dirigida;

A mesma proteína cristalizada em grupos espaciais distintos;

Resolução da estrutura de proteínas complexadas com ligantes
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O fluxograma a seguir ilustra o principais passos na resolução de uma estrutura de

proteína a partir do método de substituição molecular. Para o uso do método da

substituição molecular, recomenda-se realizar uma procura no PDB usando-se a

sequência de aminoácidos da estrutura a ser determinada e selecionar, entre as

estruturas resolvidas, a que apresentar mais alta identidade. Há outros fatores a

serem considerados tais como:

resolução dos dados de difração do modelo;

presença ou não de ligantes e

estado oligomérico.
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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
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A procura de rotação e translação é uma busca com 6 graus de liberdades, se

realizarmos as duas buscas concomitantemente teremos um alto custo computacional.

Consideremos que temos 10 posições para cada ângulo e 10 posições para cada eixo

de translação. Teremos neste caso 106 cálculos, dividindo-se em busca de rotação

primeiro e em seguida a busca de translação teremos 103 cálculos para rotação e 103

cálculos para translação, ou seja, 2000 cálculos, uma redução considerável. Suponha

que cada cálculo demore 1 s de CPU, para o cálculo dividindo-se a busca em rotação

e translação teremos 2000 s, pouco mais de meia hora, para a procura concomitante

teremos 1.000.000 de segundos 277,77 horas (mais de 11 dias!!!).
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A função de Patterson é usada no método de substituição molecular. Fisicamente a

função de Patterson representa o conjunto de vetores interatômicos de uma molécula

cristalizada. Os picos de uma função de Patterson ocorrem para os valores que

representam vetores interatômicos. A função matemática abaixo indica uma forma

possível para seu cálculo.

Na equação acima S representa o vetor do espaço recíproco, u um vetor no espaço

direto, F(S) o fator de estrutura e V o volume da cela unitária. Vê-se claramente que

não é necessário informações sobre a fase dos fatores de estrutura.

Função de Patterson
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x

z'

z

yx'

y'
α





Os programas de substituição molecular

fazem busca em seis dimensões, três

delas angulares. Um sistema possível

de representação das rotações, está

indicado na figura ao lado. O sistema de

Euler, onde a rotação do ângulo alfa é

realizada em torno do eixo z de um

sistema de coordenadas ortogonal. A

rotação do ângulo , é realizada em

torno do novo eixo y, a última rotação de

ângulo  é realizada em torno do eixo z’.

O programa de substituição molecular

AMoRe (CCP4, 1994) usa o sistema

euleriano de ângulos. Para cada ângulo

é calculada uma função numérica

chamada de função rotação.

Ângulos de Euler
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A função rotação (FR) é

conceitualmente simples, podemos

pensar que é uma convolução no

espaço rotacional. Na orientação

relativa que sobrepõe o modelo de

busca com o cristal, o produto de duas

funções de Patterson apresentarão um

pico. Na procura de rotação calculamos

a função de rotação para diversos

ângulos, varrendo uma região do

espaço, essa região será menor para

grupos espaciais de mais alta simetria.

Mesmo para grupo espacial triclínico P1,

não é necessário varrer 360o de todos

os ângulos.

Função Rotação
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A função rotação (FR) é calculada para os ângulos alfa, beta e gama. Os valores

angulares que geram a função de rotação com mais alto valor indicam a posição

correta. A função de rotação relaciona os mapas de Patterson para os fatores de

estrutura observados e calculados, sendo que a matriz de rotação R é aplicada para

cada conjunto de ângulos às coordenadas atômicas do modelo. As coordenadas

atômicas, resultantes da aplicação da matriz de rotação, são usadas para calcular um

novo conjuntos de fatores de estrutura calculados, e um novo valor para a função

rotação. A função rotação é dada pela equação abaixo:

Onde P(u) e Pr(ur ) representam as funções de Patterson para os fatores de estrutura

observados e para os calculados, usando-se as coordenadas atômicas giradas. A

integração é realizada no volume U do mapa de Patterson. Em resumo, usamos a

função rotação para encontrarmos a orientação relativa do modelo de busca no

retículo cristalino.
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REMARK Written by O version 5.10.2

REMARK Sun Feb 25 14:05:51 1996

REMARK Walter F. de Azevedo Jr.

CRYST1   72.307   73.069   54.284  90.00  90.00  90.00

ORIGX1      1.000000  0.000000  0.000000        0.00000

ORIGX2      0.000000  1.000000  0.000000        0.00000

ORIGX3      0.000000  0.000000  1.000000        0.00000

SCALE1      0.013830  0.000000  0.000000        0.00000

SCALE2      0.000000  0.013686  0.000000        0.00000

SCALE3      0.000000  0.000000  0.018422        0.00000

ATOM      1  CB  MET     1     103.933 112.272  94.785  1.00 50.37   6

ATOM      2  CG  MET     1     104.548 112.540  96.126  1.00 55.72   6

ATOM      3  SD  MET     1     106.336 112.671  95.934  1.00 62.79  16

ATOM      4  CE  MET     1     106.542 114.250  95.159  1.00 54.71   6

ATOM      5  C   MET     1     103.199 114.420  93.762  1.00 47.20   6

ATOM      6  O   MET     1     102.995 114.577  92.561  1.00 51.55   8

ATOM      7  HT1 MET     1     102.092 112.026  92.841  1.00  0.00   1

ATOM      8  HT2 MET     1     100.857 112.905  93.606  1.00  0.00   1

ATOM      9  N   MET     1     101.710 112.330  93.759  1.00 48.54   7

ATOM     10  HT3 MET     1     101.467 111.494  94.328  1.00  0.00   1

ATOM     11  CA  MET     1     102.732 113.140  94.479  1.00 47.79   6

ATOM     12  N   GLU     2     103.906 115.275  94.503  1.00 44.44   7

ATOM     13  H   GLU     2     104.333 114.933  95.316  1.00  0.00   1

ATOM     14  CA  GLU     2     104.085 116.695  94.178  1.00 40.49   6

ATOM     15  CB  GLU     2     104.531 117.459  95.428  1.00 43.49   6

ATOM     16  CG  GLU     2     103.464 117.597  96.515  1.00 52.62   6

Fcalc (hkl) = { [ fj cos (2 (hxj + kyj + lzj) ]
2

+

[ fj sen (2 (hxj + kyj + lzj) ]
2 }1/2 

j=1

N

j=1

N

{

Xj + Yj + Zj

A partir das coordenadas atômicas

podemos determinar os fatores de

estrutura, usando-se a equação ao lado.
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A substituição molecular é uma busca em 6 dimensões, após encontrar uma solução,

ou um conjunto de soluções possíveis na busca de rotação, passamos à segunda

fase, a procura de translação. Os ângulos encontrados numa solução são aplicados

ao modelo de busca. Esse novo modelo de busca será transladado, com objetivo de

encontrar a posição no modelo de busca no retículo cristalino. A busca é realizada ao

longo dos eixos x, y e z. Usa-se um passo nessa busca, que normalmente não é muito

menor que 1 Å. Uma forma possível dessa busca é o cálculo do R-factor para diversas

posições de translação ao longo dos eixos x, y e z. O R-factor mede a concordância

entre os fatores de estrutura calculado (Fcalc) e observados (Fobs) , como mostra a

equação abaixo.

Este processo é normalmente lento, quando comparado com outros métodos de busca

de translação.

Função Translação
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Modelo alfa(o) beta(o) gama(o) Tx Ty Tz CC

1 0 0 0 0 0 0 0,12

2 10 0 0 0 0 0 0,05

.......

O coeficiente de correlação é um indicador estatístico, que assume valores entre -1 e

1. Para valores próximos a 1 temos alta correlação entre os dois conjuntos de dados,

para valores próximos de zero não temos correlação, valores próximos de -1 indicam

correlação negativa. Para seu uso em cristalografia, este é calculado usando-se os

fatores de estrutura calculados (Fcalc) e os fatores de estrutura observados (Fobs). Os

Fcalc são obtidos diretamente das coordenadas atômicas do modelo de busca, e os

Fobs do experimento de difração de raios X. As coordenadas atômicas do modelo de

busca são submetidas a rotações e translações. Para cada nova posição é calculado o

Fcalc e um novo coeficiente de correlação. Esta informação é armazenada, assim no

final temos uma listagem com as seguintes informações.

Coeficiente de Correlação
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O coeficiente de correlação é dado pela seguinte equação:

CC = 

 ab – ( a  b)/N

{ [  a2 – ( a)2/N ]1/2   } { [  b2 – ( b)2/N ]1/2 }

Os termos a e b podem ser os fatores de estrutura, a = Fobs e b = Fcalc,

no programa de substituição molecular AMoRe a e b também são calculados 

usando-se as intensidades observadas(Iobs) e calculadas (Icalc).
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Há diversos programas para substituição molecular. O Programa AMoRe (CCP4,

1994), do pacote CCP4, usa as coordenadas atômicas (arquivo PDB) e os dados de

difração de raios X como entrada.

As etapas principais da substituição molecular são descritas a seguir:

Procura por modelos de busca

Seleção de modelos de busca

Procura de rotação

Procura de translação

Refinamento de corpo rígido

Programa AMoRe
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