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Protein Data Bank
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A base de dados Protein Data Bank é o maior repositório de informação sobre

a estrutura tridimensional de macromoléculas biológicas.
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Há mais de 160 mil estruturas depositadas no PDB, a maioria obtida a partir

da técnica de cristalografia por difração de raios X. As estruturas são

armazenadas usando-se um código alfanumérico de 4 dígitos.

Protein Data Bank



Abaixo temos um exemplo de como acessar a estrutura tridimensional da

quinase dependente de ciclina 2 (cyclin-dependent kinase 2) (CDK2). O código de

acesso é 2A4L, que deve ser digitado no campo abaixo.
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Protein Data Bank



Depois de digitarmos e clicamos em Go temos acesso às informações da CDK2, como

mostrado abaixo.
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Para realizar o download das coordenadas atômicas, clicamos em Download Files>

PDB Format, como mostrado abaixo.
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Protein Data Bank



Abaixo temos a descrição de cada campo de um arquivo PDB que armazena

as coordenadas atômicas. As linhas com coordenadas iniciam com “ATOM “

para proteínas ou “HETATM” para átomos de outras moléculas.
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Leitura de Informações do Protein Data Bank



Colunas 60-64 para o fator de vibração térmica line[61:65]

Coluna para elemento químico line[76:77]
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Leitura de Informações do Protein Data Bank



Programa: readpdb01.py

Abaixo temos o código de um programa para abrir um arquivo PDB e mostrar as

linhas com átomos na tela. Teste o código para o arquivo 2a4l.pdb .

pdbFileIn = input("\nType
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the PDB file name => ")

fo = open(pdbFileIn,"r")

pdb = fo.readlines()

for line in pdb:

print(line, end="")

fo.close()

Loop para mostrar as linhas do arquivo PDB



Programa: readpdb02.py

Abaixo temos o código de um programa para abrir um arquivo PDB e mostrar as

linhas que iniciam com “ATOM  “ na tela, ou seja, para os átomos de proteína.

pdbFileIn = input("\nType

fo = open(pdbFileIn,"r")
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the PDB file name => ")

pdb = fo.readlines()

for line in pdb:

if line[0:6] == "ATOM ":

print(line, end="")

fo.close()

Loop para mostrar as linhas do

arquivo PDB



Programa: readpdb03.py

Abaixo temos o código de um programa para abrir um arquivo PDB e mostrar

as linhas que iniciam com “ATOM “. O programa conta o número de átomos e mostra

o resultado na tela.

pdbFileIn = input("\nType the PDB file name => ")

fo = open(pdbFileIn,"r")

pdb = fo.readlines()

count =  0

for line in pdb:

if line[0:6] == "ATOM  ":

count += 1

print(line, end="")

print("\nNumber of protein atoms: ",count)

fo.close()
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Loop para mostrar e contar as linhas do

arquivo PDB



print("\nFor ligands and water molecules")

for line in pdb:

if line[0:6] == "HETATM":

print(line, end="")

fo.close()

Programa: readpdb04.py

Abaixo temos o código de um programa para abrir um arquivo PDB e mostrar a parte

proteica e não proteica (ligantes e moléculas de água).

Loop para mostrar as linhas do

arquivo PDB (ligantes e água)
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Loop para mostrar as linhas do

arquivo PDB (proteínas)

pdbFileIn = input("\nType the PDB file name => ")

fo = open(pdbFileIn,"r")

pdb = fo.readlines()

print("\nFor proteins")

for line in pdb:

if line[0:6] == "ATOM ":

print(line, end="")



Trabalho3

1) Faça um programa para ler um arquivo PDB e mostrar de forma separada a parte

proteica, os ligantes e as moléculas de água. Cada parte será gravada num

arquivo de saída no formato PDB (três arquivos). Tenha cuidado com a

parte do código que separa os ligantes das moléculas de água. Veja o slide

7 (line[17:20]). Os nomes dos arquivos de saída serão dados pelo usuário. O

programa será chamado read_write_pdb01.py.

13

2) Faça um programa para ler um arquivo PDB e gerar uma esfera com todos

os átomos que estão a uma distância fixa do centro do ligante. Pesquise na

internet a equação para distância euclidiana entre dois pontos. Os átomos serão

escritos num arquivo PDB de saída com nome dado pelo usuário. O usuário

entra a distância em Å . O programa será chamado read_write_pdb02.py.

Teste os códigos para o arquivo 2a4l.pdb .
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