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As proteínas dependem da adoção de uma estrutura tridimensional específica
para executarem corretamente suas funções biológicas. A compreensão do processo
que conduz uma proteína do estado desnaturado até a sua conformação nativa
constitui um dos mais desafiadores enigmas da biologia molecular. Sabe-se, no
entanto, que a conformação nativa está associada a um baixo nível de energia livre do
sistema. Tal informação permite que a predição dessa estrutura seja feita através do
emprego de meta-heurísticas de otimização. Neste trabalho, propomos um método
baseado em Evolução Diferencial para lidar com essa classe de problemas. Para
auxiliar na exploração do espaço de soluções, utilizamos os princípios de redes
complexas para avaliar as conformações da cadeia polipeptídica e direcionar o
algoritmo para regiões em que as estruturas são compactas. Além do aspecto estático
do enovelamento, exploramos também suas características dinâmicas, buscando
identificar um mecanismo capaz de explicar os vários fenômenos descritos pela
cinética e a termodinâmica desse processo. Como hipótese, apontamos o sincronismo
entre o movimento oscilatório dos planos peptídicos como um dos princípios físicos
básicos responsáveis pela estruturação da cadeia polipeptídica.

Os conceitos

inerentes a esse novo modelo foram estabelecidos a partir de um paralelo entre o
processo de enovelamento e a dinâmica de uma rede de osciladores de fase
acoplados, descrita pelo modelo de Kuramoto. O acoplamento entre os planos
peptídicos pode explicar o caráter de campo médio da força que impele a sequência
de aminoácidos a se auto-organizar em uma estrutura tridimensional única.
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Proteins depend on a specific three-dimensional structure to properly perform
their biological functions. Understanding the process that leads a protein from the
denatured state to the native state is one of the most challenging puzzles of molecular
biology. It is known, however, that the native conformation is associated with a low
level of free energy. Such information allows the prediction of this structure to be made
through the use of metaheuristic optimization. In this work is proposed a methodology
based on Differential Evolution to handle this class of problems. To assist in the
exploration of the solution space, the complex networks approach was applied to
evaluate the conformations in order to direct the algorithm to regions where the
structures are compact, with a large number of interactions between amino acids.
Besides the static aspect of folding, their dynamic characteristics were also explored
with the purpose of identifying a mechanism able to explain various phenomena
described by the kinetics and thermodynamics of this process. As a hypothesis, it is
proposed that the synchronization between the oscillatory motion of the peptide planes
is one of the basic physical principles responsible for define the protein spatial
structure. The concepts behind this new model are based on a parallel between the
folding process and the dynamics of a network of coupled phase oscillators, described
by the Kuramoto model. The coupling between the peptide planes may explain the
character of the mean field force which drives the amino acid sequence to self-organize
into a single three dimensional structure.
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1 INTRODUÇÃO

As proteínas são macromoléculas que desempenham um papel fundamental
em vários processos bioquímicos no organismo de seres vivos. Elas são compostas
por uma ou mais cadeias polipeptídicas, originárias da formação de ligações
covalentes entre os aminoácidos. Essencialmente, a sequência de aminoácidos
(estrutura primária) determina como a proteína se dobrará em uma determinada
conformação tridimensional nativa (estrutura terciária), a fim de executar sua função
biológica (CAMPBELL; FARELL, 2011).
Os desenvolvimentos teórico e experimental, necessários para a compreensão
do processo de enovelamento de proteínas, experimentaram um rápido progresso nas
últimas décadas (BARTLETT; RADFORD, 2009). Apesar disso, a área de biologia
molecular ainda busca explicações para fenômenos básicos que ocorrem ao longo
desse processo. Especificamente, os maiores enigmas parecem estar relacionados à
determinação dos reais mecanismos responsáveis pelo enovelamento, bem como à
tradução da informação contida na sequência linear de aminoácidos em uma estrutura
tridimensional única

(DILL et al., 2007). Inicialmente tratados como problemas

correlatos, eles logo passaram a ser abordados individualmente, em virtude do alto
grau de especialização requerido na busca por suas soluções. Enquanto o primeiro
problema trata do aspecto dinâmico do enovelamento, envolvendo a cinética e a
termodinâmica do processo, o segundo trata da estrutura estática final da proteína,
i.e., da identificação de sua conformação nativa.
Com relação ao primeiro problema, um dos trabalhos pioneiros que apontou
caminhos para desvendar o mistério relacionado ao processo de enovelamento foi
realizado por Christian Anfinsen e colaboradores (ANFINSEN et al., 1961).

Seus

experimentos feitos com a ribonuclease, enzima que catalisa a hidrólise do RNA,
mostraram a capacidade da proteína desnaturada de readquirir a sua forma
tridimensional original de maneira espontânea. Desse fato, concluiu-se que toda a
informação necessária para que as proteínas globulares alcancem sua estrutura nativa
está contida na sua própria sequência de aminoácidos (ANFINSEN; SCHERAGA,
1975).
Cyrus Levinthal (1968) argumentou que o número de conformações possíveis
de serem adotadas pela cadeia polipeptídica tornaria impraticável uma busca aleatória
pela conformação nativa, em um período de tempo razoável, dando origem ao
chamado “Paradoxo de Levinthal” (KARPLUS, M., 1997). Em sua própria resposta ao
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paradoxo, ele propôs que a conformação final da proteína deveria ser alcançada por
um caminho cinético preferencial (Folding Pathway).
Modelos inspirados na mecânica estatística deram origem a uma nova visão da
cinética do enovelamento das proteínas (BRYNGELSON et al., 1995; ONUCHIC;
WOLYNES, 2004). Um desses modelos adotou o conceito de hipersuperfície de
energia (Energy Landscape), no qual a relação entre o número de conformações
acessíveis e o nível de energia livre do sistema adquiriu uma forma parecida com a de
um funil. O processo de enovelamento deixou de ser associado a um caminho único,
passando a ocorrer paralelamente por várias rotas, ao longo da superfície rugosa de
energia.
Com relação ao segundo problema, referente à predição da estrutura de
proteínas (PSP, do inglês Protein Structure Prediction), ainda não foram descobertas
as regras que possibilitariam, a partir da informação constante na sequência de
aminoácidos, a determinação de sua organização espacial a um custo computacional
razoável. As técnicas empregadas atualmente para determinar a conformação nativa
de uma proteína, baseadas na cristalografia por raios-X e ressonância magnética
nuclear (RMN), são insuficientes para lidar com as grandes quantidades de dados de
genomas disponíveis. Estima-se que o número de sequências de DNA no GenBank
dobre a cada 18 meses, desde 1982. Em dezembro de 2013, o número de sequências
depositadas atingiu a marca de 164 milhões. Na mesma data, encontramos menos de
100 mil estruturas de proteínas resolvidas experimentalmente no RCSB Protein Data
Bank (PDB).
A existência de complementaridade entre as duas perspectivas, i.e, da
estrutura nativa e da dinâmica do enovelamento, reforça a necessidade do
conhecimento das diversas abordagens adotadas para a suas descrições e
tratamentos. Progressos em quaisquer dessas áreas poderiam ter grande repercussão
na busca por uma solução ampla para o problema do enovelamento de proteínas.
Nesse contexto, descobertas acerca do mecanismo de enovelamento poderiam
reduzir o tempo de busca no espaço de conformações, bem como melhorar a
qualidade dos resultados obtidos pelos algoritmos criados para a identificação da
conformação nativa. Da mesma forma, espera-se que o desenvolvimento de métodos
computacionais específicos e a análise dos resultados por eles produzidos ajudem na
identificação de um mecanismo que explique o processo que leva uma proteína a
adotar rapidamente uma conformação específica no seu estado nativo.
A descrição da estrutura espacial de uma proteína depende fundamentalmente
da correta definição dos diversos ângulos de torção assumidos pelos aminoácidos ao
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longo cadeia polipeptídica. O grande número de graus de liberdade existentes dificulta
a determinação dessa conformação, por meio de uma busca exaustiva pelo espaço de
soluções. O aumento da capacidade de processamento dos computadores, aliado ao
desenvolvimento de novos algoritmos, possibilitou o emprego de metodologias in silico
para a resolução desse problema. Tais metodologias são tratadas segundo duas
abordagens principais: homologia e ab initio. Na abordagem por homologia (KOPP;
SCHWEDE, 2004), a estrutura tridimensional da proteína-alvo é obtida através da
combinação da informação presente em segmentos de estruturas de proteínas,
devidamente mapeadas por métodos experimentais, e armazenadas em bancos de
dados de proteínas. A segunda abordagem procura realizar uma busca inteligente no
espaço de conformações (BONNEAU; BAKER, 2001), utilizando a hipótese
termodinâmica, formulada por Anfinsen, de que a estrutura nativa da proteína
corresponde ao mínimo global de sua energia livre (ANFINSEN; SCHERAGA, 1975).
A evolução dessas abordagens pode ser percebida a cada edição do Critical
Assessment of Techniques for Protein Structure Prediction (CASP), na qual a
comunidade científica reúne-se a cada dois anos, para aplicar as novas técnicas
computacionais

desenvolvidas

a

estruturas

de

proteínas

resolvidas

experimentalmente, antes delas serem divulgadas ao público. Uma avaliação do último
encontro (10ª. Edição), ocorrido em 2012, confirma a melhora substancial dos modelos
gerados, sendo agora usual que os métodos ab initio modelem com acurácia a
estrutura de proteínas pequenas, com até 100 aminoácidos (MOULT et al., 2013).
Apesar dos avanços relatados, uma solução definitiva para o problema do
enovelamento parece ainda distante. Nesse sentido, o artigo da revista Science (2005)
elenca o problema do enovelamento entre os 125 maiores problemas científicos ainda
não resolvidos. Essa constatação demonstra a relevância do problema para os
diversos campos das ciências que ainda esperam por uma compreensão mais
detalhada desse processo, segundo seu caráter multidisciplinar e de grande
complexidade. Em especial, tal conhecimento é extremamente desejável, por
apresentar um grande potencial para o desenvolvimento de proteínas com novas
funções, ou de fármacos a serem empregados no tratamento de doenças associadas
à instabilidade de proteínas, como, por exemplo, o “Mal de Alzheimer” e as
encefalopatias espongiformes (CARRELL; GOOPTU, 1998).

1.1 CONTRIBUIÇÕES
Neste trabalho, abordamos o problema do enovelamento em seus diferentes
aspectos. Em especial, desenvolvemos uma metodologia baseada em algoritmos
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evolutivos para lidar com o problema da predição de estruturas de proteínas. O
emprego da hipótese termodinâmica torna possível mapear o problema da predição de
estruturas em um problema de otimização. Para realizar a procura pela conformação
nativa, optamos por utilizar a classe de algoritmos de Evolução Diferencial (ED), que é
um método de busca direto e estocástico, baseado no paradigma evolutivo, proposto
em sua versão original por Storn e Price (1997).
Adotamos os princípios de redes complexas para estabelecer a relação entre a
estrutura estática de proteínas e sua dinâmica, capturada em simulações de dinâmica
molecular. Para tanto, analisamos a capacidade de alguns índices de diferenciar entre
estruturas desnaturadas e estruturas nativas.

O coeficiente de ordem relativa foi

escolhido para definir diferentes estratégias de evolução dos elementos da população,
mediante a adaptação dos parâmetros de controle do algoritmo ED.
Além das contribuições relativas à predição de estruturas, examinamos
também a parte dinâmica do enovelamento, com o objetivo de identificar algum
princípio físico que seja capaz de explicar fenômenos relacionados à cinética e à
termodinâmica desse processo. Como resultado, apresentamos a hipótese de que o
sincronismo entre os movimentos oscilatórios dos planos peptídicos pode ser um
elemento importante do mecanismo que impele a sequência de aminoácidos a se
auto-organizar em uma conformação única. Para ilustrar os conceitos inerentes ao
novo modelo proposto, traçamos um paralelo entre o processo de enovelamento e a
dinâmica de uma rede de osciladores de fase acoplados, descrita pelo modelo de
Kuramoto. Com base nessa proposta, mostramos que a superação do paradoxo de
Levinthal decorre da formação de agrupamentos de aminoácidos sincronizados.

1.2 OBJETIVOS
Esta tese possui como objetivo a proposição de soluções para o problema do
enovelamento de proteínas. Como dito anteriormente, foi desenvolvida uma
metodologia computacional, baseada em algoritmos evolutivos, que abordará o
problema de predição de estruturas. Aliado a isso, propomos um novo mecanismo
capaz de explicar os aspectos dinâmicos do processo de enovelamento.

Como objetivos específicos, podemos dividir o trabalho nos seguintes itens:


Criar uma metodologia baseada em Evolução Diferencial, para predição de
estruturas de proteínas usando o modelo molecular;



Validar o algoritmo proposto, utilizando sequências reportadas na literatura;
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Identificar e avaliar características do enovelamento, que possam ser utilizadas
pelo algoritmo proposto no auto-ajuste de seus parâmetros;



Identificar características da população de soluções, que permitam a escolha de
estratégias adaptativas;



Comparar abordagens de recombinação dos indivíduos da população;



Comparar o desempenho obtido entre o método proposto e outras metodologias
evolucionárias, em termos de tempo computacional e qualidade das soluções
fornecidas;



Identificar princípios gerais que possam explicar o processo de enovelamento.

1.3 ESTRUTURA DA TESE
No capítulo 2, são apresentados os conhecimentos necessários para o estudo
das proteínas, bem como os conceitos fundamentais utilizados para a compressão de
sua forma de organização e representação. O capítulo 3 aborda o processo de
enovelamento, detalhando as principais forças envolvidas e os modelos existentes
para explicá-lo. Ainda nesse capítulo, introduzimos o problema de predição de
estruturas e fazemos um breve histórico das metodologias empregadas para lidar com
essa classe de problemas. O capítulo 4 apresenta o algoritmo de Evolução Diferencial
e discute sobre seus operadores e as estratégias de evolução existentes. No capítulo
5, são apresentados os conceitos sobre redes complexas, que serão utilizados na
definição de uma nova proposta para o ajuste dos parâmetros do algoritmo ED de
forma adaptativa. O capítulo aborda ainda a noção de sincronismo bem como
apresenta o modelo de Kuramoto necessários para a elaboração da hipótese que
descreve o mecanismo de enovelamento. No capítulo 6, analisamos a capacidade de
alguns índices da teoria de redes complexas serem utilizados na orientação do
algoritmo ED, na busca pela conformação nativa. No capítulo 7, apresentamos a nova
metodologia proposta, detalhando a representação da solução e a função de custo
utilizada. No capítulo 8, fornecemos os resultados obtidos pela aplicação da
metodologia proposta no capítulo anterior a um conjunto teste de proteínas. No
capítulo 9, analisamos os resultados obtidos com o emprego de uma técnica de
processamento de sinais dentro de um conjunto de simulações de dinâmica molecular,
com o objetivo de avaliar a existência de sincronismo no comportamento dinâmico de
algumas proteínas selecionadas para teste. Nesse capítulo propomos um novo modelo
para o processo de enovelamento, baseado no sincronismo. Por fim, no capítulo 10,
apresentamos as principais conclusões deste trabalho, bem como os possíveis
caminhos a serem percorridos, dando prosseguimento à pesquisa até então realizada.
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2 PROTEÍNAS

As proteínas são macromoléculas compostas por uma ou mais cadeias
polipeptídicas, originárias da formação de ligações covalentes (ligações peptídicas)
entre 20 tipos diferentes de aminoácidos naturais. A cadeia polipeptídica, em
condições fisiológicas específicas, adota uma conformação dita nativa, o que torna as
proteínas aptas ao desempenho de um grande número de funções no organismo de
seres vivos. Além de participarem como catalisadoras em processos de síntese e
degradação, elas são responsáveis também pelo transporte de diferentes tipos de
moléculas, como, por exemplo, de oxigênio dos pulmões para os tecidos. Proteínas
desempenham também funções vitais junto ao sistema imunológico, na identificação
de agentes patogênicos, ou ainda na regulação de processos celulares (NELSON;
COX, 2008).
Os aminoácidos proteinogênicos são as unidades constituintes das proteínas.
Eles apresentam uma estrutura bem definida (Figura 1), com um carbono central (
ligado a um grupo amino (

), a um grupo carboxila (

)

), a um átomo de

hidrogênio e a cadeia lateral (R) (BRANDEN; TOOZE, 1999).

Figura 1. Estrutura geral dos aminoácidos.
A cadeia lateral é responsável por determinar a identidade do aminoácido,
dividida em cinco classes: grupos R apolares e alifáticos, grupos R aromáticos, grupos
R não carregados e polares, grupos R carregados positivamente ou básicos, e grupos
R carregados negativamente ou ácidos. Os aminoácidos são identificados por
abreviações de três letras, derivadas do seu nome em inglês, ou por um símbolo
apenas de uma letra. A Tabela 1 apresenta os 20 aminoácidos existentes na natureza
e seus respectivos códigos.
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Tabela 1. Relação dos 20 aminoácidos naturais e seus respectivos códigos
Aminoácido
Código
Aminoácido
Código
Ácido Aspártico ASP

D

Isoleucina

ILE

I

Ácido Glutâmico GLU

E

Lisina

LYS

K

A

Leucina

LEU

L

Alanina

ALA

Arginina

ARG R

Metionina

MET M

Asparagina

ASN

N

Prolina

PRO P

Cisteína

CYS

C

Serina

SER

S

Fenilalanina

PHE

F

Tirosina

TYR

Y

Glicina

GLY G

Treonina

THR

T

Glutamina

GLN Q

Triptofano

TRP W

Histidina

HIS

H

Valina

VAL

V

Aminoácidos individuais unem-se para dar origem a uma proteína, através da
formação de ligações covalentes (ligação peptídica) (Figura 2). Tais ligações têm
origem na reação entre o grupo carboxila e o grupo amina de dois diferentes
aminoácidos.

Figura 2. Formação da ligação peptídica.
A cadeia principal da proteína surge da repetição da sequência dos átomos NC -C. Por convenção, a cadeia polipeptídica possui um sentido determinado, sendo
seu início no grupo amino terminal, e o fim o grupo carboxila terminal.
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2.1 ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL
A estruturação de uma proteína é estudada de maneira hierárquica
(CAMPBELL; FARELL, 2011). A estrutura primária é definida como a sequência linear
de aminoácidos que estabelece a cadeia polipeptídica e permite a individualização das
proteínas (Figura 3).

Sua síntese baseia-se em um processo composto de duas

etapas: a transcrição e a tradução (VOET; VOET; PRATT, 2012). Inicialmente, a
informação genética codificada na sequência de nucleotídeos da molécula de DNA é
transcrita para uma molécula de RNA mensageiro. Na segunda etapa, que ocorre nos
ribossomos, a mensagem é decodificada em um polipeptídeo, segundo a
correspondência entre trincas de nucleotídeos (códons) e aminoácidos. Esse fluxo de
informação que transita pelo DNA  RNA  proteína é conhecido como o “dogma
central” da biologia molecular.

Figura 3. Estrutura primária da proteína glucagon.

A estrutura secundária apresenta-se na forma de padrões de conformações
locais, sendo as hélices- e folhas- os elementos de estrutura secundária mais
frequentemente encontrados em proteínas (Figura 4).

Figura 4. Hélice- parcial da proteína glucacon e folhas- da estrutura parcial da
enzima Carboxipeptidase A.
Os aminoácidos presentes nas estruturas de hélices- assumem um padrão de
repetição dos valores dos ângulos  e , próximos a -60 graus. Cada volta da hélice
possui 3,6 aminoácidos, com as ligações de hidrogênio ligando os grupos carboxila,
do aminoácido i, e amina, do aminoácido i+4. Folhas- são estruturas que alinham
lado a lado diferentes regiões da proteína, ao estabelecer ligações de hidrogênio
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entre os grupos CO e os grupos NH de aminoácidos distantes na cadeia polipeptídica.
As folhas podem ser paralelas ou antiparalelas, dependendo do sentido das fitas que
as compõem.
A estrutura terciária define o arranjo tridimensional de todos os átomos
constituintes da proteína (Figura 5). Também fazem parte dessa estrutura as
conformações das cadeias laterais e as posições de qualquer grupo prostético, como,
por exemplo, íons metálicos.

Figura 5. Estrutura Terciária Lisozima-T4, em destaque folhas-beta em verde e
hélices-alfa em vermelho.

As proteínas podem apresentar mais de uma cadeia polipeptídica (Figura 6). A
estrutura quaternária surge do arranjo estabelecido entre essas cadeias por meio de
interações não covalentes.

Figura 6. Estrutura quaternária da hemoglobina humana.

2.2 REPRESENTAÇÃO
A grande complexidade inerente ao problema de predição da estrutura de
proteínas incentivou a adoção de modelos simplificados para o seu tratamento e
representação. Dentre esses modelos, destaca-se o emprego do modelo em rede
(lattice), conhecido como HP (LAU; DILL, 1989). Nessa abordagem, as interações
hidrofóbicas são consideradas a principal força no processo de enovelamento, o que
permite o enquadramento dos vinte (20) aminoácidos existentes em duas classes de
resíduos: Hidrofóbicos (H) e hidrofílicos, portanto Polares (P).
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A representação da cadeia polipeptídica é feita em uma malha bi ou
tridimensional, na qual os aminoácidos são posicionados em seus vértices (Figura 7),
respeitando-se a sequência de aminoácidos. O modelo adota a hipótese do colapso
hidrofóbico, na qual a força diretora de enovelamento estaria associada ao
agrupamento dos resíduos hidrofóbicos no interior da proteína. A função que
representa o potencial de interações entre resíduos neste caso é extremamente
simplificada, estando diretamente relacionada ao número de interações entre dois
resíduos hidrofóbicos vizinhos e não consecutivos na cadeia primária. A conformação
com energia mínima é obtida, a partir de um núcleo compacto que maximize esses
contatos.

Figura 7. Conformação de uma proteína no modelo HP 2D.
Por outro lado, o modelo molecular (full-atom) é adotado, quando se deseja
representar estruturas atômicas completas de proteínas. Nesse modelo são utilizados
basicamente dois sistemas de coordenadas: cartesianas ou internas. No sistema de
coordenadas cartesianas, os átomos de uma proteína são representados através de
pontos no espaço tridimensional. Essa é a forma de codificação adotada por arquivos
no

formato

PDB,

contendo

a

estrutura

espacial

de

proteínas

resolvidas

experimentalmente. Essa representação também é utilizada para o cálculo da energia
potencial da molécula que leva em conta as interações entre seus átomos, mediante a
consideração das distâncias interatômicas.
No

sistema

de

coordenadas

internas,

conhecido

como

matriz-Z,

o

posicionamento de cada átomo é feito em relação a outros átomos presentes na
molécula. A conformação da cadeia polipeptídica é expressa por uma série de
comprimentos e ângulos de ligação, assim como por meio de ângulos de torção
(LEACH, 2001). A liberdade de rotação associada a esses ângulos é determinante
para que as proteínas possam adotar as mais variadas conformações no espaço
tridimensional.
Por convenção, o ângulo de torção da ligação entre o carbono  e o carbono
da carbonila ( α

) é chamado de psi

nitrogênio da amida ( α

e o ângulo entre o carbono  e o

) é chamado de phi ( ) (Figura 8).
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Figura 8. Definição dos ângulos diedrais  e  com destaque do plano peptídico.
O caráter parcial de dupla ligação nas ligações peptídicas restringe a sua
rotação, resultando em uma unidade peptídica planar quase rígida. O ângulo de torção
da ligação peptídica, denominado ômega

para manter o arranjo planar, assume

valores próximos de zero (cis) ou 180° (trans). As cadeias laterais também apresentam
até quatro ângulos de torção que definem suas conformações

A

adoção dessa representação é conveniente, por permitir a manipulação da estrutura
da proteína sem que haja a quebra de sua geometria molecular. Assim, uma única
rotação de um ângulo de torção envolve o deslocamento de um grande número de
átomos, preservando suas ligações. Além disso, o emprego do sistema de
coordenadas internas possibilita também a simplificação da codificação da estrutura
da proteína, ao serem considerados fixos os valores do alongamento das ligações e
da deformação de seus ângulos. A intensidade da ligação entre os átomos faz com
que esses parâmetros requeiram muita energia para deslocá-los, em relação a seus
valores de equilíbrio.
O biofísico indiano Ramachandran criou um diagrama que detalha os valores
dos pares de ângulos diedrais  e , que são estericamente permitidos
(RAMACHANDRAN, G. N.; RAMAKRISHNAN; SASISEKHARAN, 1963). Da análise do
diagrama, deduz-se que a maior parte das combinações dificilmente poderia ser
adotada, uma vez que provocaria colisões entre átomos que tentassem ocupar a
mesma posição no espaço. Tal fato indica que o choque estérico é um fator importante
na limitação do espaço de busca pela estrutura final de uma proteína. Na Figura 9,
temos um exemplo do diagrama gerado pela ferramenta Procheck (JORGENSEN et
al., 1983), que mostra os pares de ângulos para os resíduos do receptor de
acetilcolina (PDB 1A11). As regiões em vermelho correspondem a combinações de
ângulos mais favoráveis.

11

Figura 9. Combinações de pares de ângulos  e  no Diagrama de Ramachandran
para o receptor de acetilcolina (PDB 1A11).
2.3 CLASSIFICAÇÃO
Os bancos de dados biológicos podem ser divididos em primários ou
secundários, em função do tipo de dados que armazenam. Em um banco de dados
primário encontramos informações biológicas originais acerca das sequências de DNA
ou dos aminoácidos componentes de proteínas. Os bancos de dados secundários
guardam informações processadas de banco de dados primários. Podemos citar,
como exemplo de banco de dados secundário, o Structure Classification of Protein
(SCOP) (MURZIN et al., 1995), que utiliza dados sobre estruturas tridimensionais de
macromoléculas, originadas de experimentos de cristalografia por raios-x e de RMN,
reunidas no Protein Data Bank. Reconhecendo as limitações de um sistema
totalmente automatizado para realizar tarefas de classificação, o SCOP emprega um
processo manual de inspeção visual e de comparação entre estruturas para cumprir
seu objetivo de fornecer uma descrição das relações estruturais e evolutivas entre
proteínas. Os dados armazenados pelo SCOP versão 1.75 são divididos em sete
níveis hierárquicos: classe, dobra, superfamília, família, domínio proteico, espécie e
domínio. As proteínas são agrupadas em famílias quando apresentam uma clara
relação evolucionária. Quando a origem evolucionária é somente provável, mas com
características funcionais e estruturais que sugerem uma origem comum, as proteínas
são reunidas nas mesmas superfamílias. Proteínas que possuem o mesmo tipo de
dobra são agrupadas juntas quando apresentam grandes similaridades estruturais,
sobretudo quando se identificam estruturas secundárias arranjadas da mesma forma.
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Além disso, as proteínas podem ser enquadradas em uma ou mais das sete seguintes
classes: all- , all-β, /β, +β, pequenas proteínas, proteínas multi-domínio ( e β) e
proteínas de membranas.

2.3.1 Classe all-
Proteínas pertencentes a essa classe são compostas quase exclusivamente
por arranjos de hélices- (Figura 10). Os arranjos formados apresentam 284 tipos
diferentes de dobras.

Figura 10. Estrutura (PDB 1ENH) e classificação da proteína engrailed homeodomain
no SCOP. Classe: all-; Dobra: DNA/RNA binding; Super Família: Homeodomain-like
e Família: Homeodomain.

2.3.2 Classe all-
Proteínas

classificadas

como

all-β

apresentam

em

sua

composição

principalmente folhas- antiparalelas (Figura 11). Os arranjos formados apresentam
174 tipos de dobras diferentes.

Figura 11. Estrutura (PDB 1SI5) e classificação da proteína hepatocyte growth factor
(HGF) no SCOP. Classe: all-; Dobra: Trypsin-like; Super Família: Trypsin-like e
Família: Eukaryotic proteases.
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2.3.3 Classe /
Proteínas pertencentes a essa classe caracterizam-se por apresentar um
grande número de folhas-paralelas (Figura 12), em alternância com hélices-,
distribuídas em 147 tipos diferentes de dobras.

Figura 12. Estrutura (PDB 1RLM) e classificação da proteína ybiV no SCOP. Classe:
/; Dobra: HAD-Like; Super Família: HAD-Like e Família: Predicted hidrolases.
2.3.4 Classe +
Proteínas enquadradas nessa classe apresentam um grande número de folhasanti-paralelas e hélices- segregadas em diferentes regiões (Figura 13), sendo tal
arranjo mapeado em 376 tipos diferentes de dobras.

Figura 13. Estrutura (PDB 1TT8) e classificação da chorismate lyase no SCOP.
Classe: +; Dobra: chorismate lyase-Like; Super Família: chorismate lyase-Like e
Família: chorismate lyase.
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3 ENOVELAMENTO PROTÉICO

Apesar de estar baseada em conceitos da física e da química, a imensa
complexidade gerada pelas interações intra e intermoleculares, associada a efeitos
entrópicos, impede-nos de compreender completamente o processo de enovelamento.
No entanto, sabemos que esse fenômeno é governado por diferentes tipos de forças
que se estabelecem a partir das interações entre os próprios aminoácidos, bem como
entre os aminoácidos e o meio no qual a proteína está inserida (BRANDEN; TOOZE,
1999).
A espontaneidade do enovelamento é explicada pela termodinâmica, uma vez
que o sistema evolui na direção do estado termodinamicamente mais estável, isto é,
de mais baixa energia livre (JACKSON, M., 2006). A energia livre de Gibbs é uma
grandeza associada à energia disponível para a realização de trabalho não expansivo
por um sistema. Sua variação pode ser determinada mediante a seguinte equação

(1)
sendo,

a variação de energia livre de Gibbs;

temperatura absoluta e

a variação de entalpia;

a

a variação de entropia.

No processo de enovelamento, a minimização da energia livre decorre do
balanceamento entre os efeitos entrópicos e entálpicos (Figura 14). No estado
desnaturado as proteínas apresentam um alto grau de entropia conformacional.
Enquanto a alteração na entalpia decorre da variação da energia nas ligações
presentes entre estados diferentes, a variação da entropia está associada a mudanças
nos graus de liberdade da conformação da proteína, bem como a alterações na
organização molecular do solvente ao seu redor.
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Entropia da Conformação
(-TDS>>0)

Efeito Hidrofóbico
(-TDS<<0)

Ligações de Hidrogênio
(DH<0)

Van der Waals
(DH<<0)

Energia Livre
(DG)

Figura 14. Forças presentes no processo de enovelamento.

O resultado líquido das interações tornam as proteínas marginalmente
estáveis, i.e., o

entre os estados desnaturado e enovelado é pequeno, da ordem de

5 a 15 kJ/mol (LATTMAN; ROSE, 1993).

3.1 FORÇAS DE INTERAÇÃO
Sabe-se que as interações fracas (não covalentes) contribuem muito para a
estabilização da cadeia peptídica no estado nativo (KARSHIKOFF, 2006). A adoção
desse tipo de interação fraca permite que as proteínas tenham sua estrutura mais
facilmente modificada, o que acaba por exercer um papel importante na sua atividade
biológica. Dentre essas interações, destacam-se o efeito hidrofóbico, as ligações de
hidrogênio e a força de van der Waals, como as principais responsáveis pelo processo
de enovelamento das proteínas em sua estrutura terciária (FINKELSTEIN; PTITSYN,
2002). O efeito hidrofóbico é reconhecido como a principal causa do início do processo
de enovelamento. Ele surge da interação entre as moléculas do soluto e as moléculas
de água, ao forçar os aminoácidos hidrofóbicos a se agruparem, promovendo a
expulsão das moléculas de água do interior da proteína. O presença do soluto em
solução aquosa tende a perturbar a rede de ligações de hidrogênio presente na água.
Com o rompimento dessa rede, forma-se uma camada de solvatação ao redor do
soluto, que produz uma diminuição imediata da entropia do solvente. A difusão de
partes da molécula da proteína resulta na formação de um núcleo hidrofóbico, que
reduz a superfície exposta ao solvente. Com isso, a camada de solvatação torna-se,
então, menor, produzindo um aumento favorável da entropia.
Interações entre átomos sofrem a influência de forças de atração e de
repulsão, em maior ou menor grau de acordo com a distância de separação entre suas
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nuvens eletrônicas (NELSON; COX, 2008). Variações aleatórias nas posições dos
elétrons ao redor do núcleo geram dipolos temporários. Essa polaridade pode induzir
dipolos em moléculas próximas, gerando uma força atrativa (Força de van der Waals).
No entanto, quando a distância de separação torna-se curta, a força de repulsão tende
a aumentar, resultado da sobreposição de orbitais de elétrons. Esse comportamento é
descrito por meio do potencial de Lennard-Jones (LJ).
As ligações de hidrogênio estabelecem interações atrativas de forma não
covalente entre um átomo de H, deficiente em elétrons, e um par eletrônico disponível
em grupos OH e NH (CAMPBELL; FARELL, 2011). Sua origem eletrostática revela ser
essa ligação um caso especial de interação dipolo-dipolo. O correto enovelamento de
uma proteína promove a formação de um grande número de ligações de hidrogênio, o
que lhe garante um papel relevante na estabilização da estrutura nativa. Ainda assim,
essas interações são consideradas fracas, uma vez que é necessário somente 2 a 6
kJ/mol para elas serem quebradas, enquanto para romper uma ligação covalente é
necessário 356 kJ/mol (PETSKO; RINGE, 2004).

3.2 MODELOS DE SOLVENTE
A interação entre a proteína e o solvente possui um papel fundamental na
definição das características relacionadas à estrutura, à dinâmica e às funções a
serem desempenhadas. Os métodos computacionais devem incorporar esses efeitos
aos modelos para tornar mais acurada a descrição da termodinâmica e da cinética
envolvidas no processo de enovelamento. Basicamente, existem dois modelos
diferentes a serem considerados para a descrição dos efeitos de solvatação: os
modelos implícitos e os modelos explícitos (FEIG, 2009). A escolha por um desses
modelos depende da relação entre a eficiência computacional e o nível de exatidão
que se deseja adotar na análise dos sistemas.
Nos modelos explícitos, considera-se nos cálculos o movimento individual das
moléculas de água. Acrescidas de forma explícita, essas moléculas de solvente
aumentam os graus de liberdade a serem considerados no tratamento total do sistema
molecular. Apesar de oferecer uma descrição mais realista dos efeitos energéticos, em
muitos casos, o custo mais elevado torna o emprego dessa abordagem inviável para a
predição de grandes proteínas. Dentre os modelos explícitos mais utilizados
destacam-se os seguintes modelos: SPC (JORGENSEN et al., 1983) e TIP3P, TIP4P
e TIP5P (BERENDSEN; GRIGERA; STRAATSMA, 1987).
Por outro lado, é possível manter um bom nível de precisão com um custo
computacional menor, utilizando os modelos implícitos, no qual o solvente é
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representado como um contínuo dielétrico. Para reproduzir os efeitos do solvente sem
a necessidade de representar suas moléculas de forma discreta, os modelos implícitos
utilizam estimativas da energia livre de solvatação calculadas a partir da noção do
trabalho realizado para transferir a molécula de uma posição do vácuo para uma
posição em solução (JARAMILLO; WODAK, 2005). Dentre os modelos implícitos
existentes, destaca-se a aproximação Born Generalizada (GB) (CHEN; BROOKS III;
KHANDOGIN, 2008).

3.3 MECANISMOS DE ENOVELAMENTO
Vários modelos foram criados para descrever o processo de enovelamento e
assim explicar resultados experimentais obtidos para diferentes classes de proteínas.
No modelo de difusão-colisão, criado por Karplus e Weaver (1994), a molécula da
proteína é dividida em partes, sendo que a informação contida na sequência de cada
parte seria suficiente para que ela se enovelasse de maneira autônoma. Tal modelo
prevê a existência de micro-domínios, entendidos como segmentos embrionários da
estrutura secundária, que se movem por difusão até se encontrarem e colidirem uns
contra os outros de forma produtiva. O processo ocorre por meio de etapas de
aglutinação, através da formação independente entre os elementos da estrutura
secundária e da estrutura terciária. A Engrailed Homeodomain (En-HD) é um exemplo
de proteína cujo enovelamento é bem representado por esse modelo (MAYOR et al.,
2003).
A descoberta de que algumas proteínas adotam somente dois estados
(desnaturado ou enovelado), sem a formação de intermediários, orientou a criação do
modelo de Nucleação-Condensação (NC)(FERSHT, 1997). Para esse modelo, o
enovelamento ocorre através da formação concomitante da estrutura secundária e
terciária, ao redor de um núcleo de enovelamento ainda não totalmente estruturado
(ABKEVICH; GUTIN; SHAKHNOVICH, 1994). Contribuem para a estabilidade desse
núcleo a formação em paralelo de interações locais, entre resíduos adjacentes, bem
como interações de longo alcance, entre resíduos distantes na sequência de
aminoácidos. No estado de transição, a proteína adquire características da estrutura
final no estado nativo, mas ainda com alguma distorção.
A concepção do modelo de Nucleação-Condensação pareceu ter colocado em
xeque algumas afirmações feitas pelo modelo de Difusão-Colisão (DC) (JACKSON, S.
E., 1998). No entanto, estudos posteriores identificaram famílias de proteínas para as
quais foram observadas no seu enovelamento características tanto do modelo de
Nucleação-Condensação, quanto do modelo de Difusão-Colisão (GIANNI et al., 2003).
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A escolha por um dos dois modelos dependeria essencialmente da estabilidade dos
elementos de sua estrutura secundária. A proteína PDZ2, por exemplo, enovela-se
passando por dois estados de transição. Durante o primeiro estado de transição, foram
identificadas características de enovelamento que estariam ligadas ao mecanismo de
Nucleação-Condensação. Durante o segundo estado, as características encontradas
pertenceriam ao modelo de Difusão-Colisão. Em vista dessa família de proteínas, os
modelos “clássicos” passaram a ser vistos como manifestações extremas dos
fenômenos observados (GIANNI et al., 2007).
A disponibilização de experimentos mais sensíveis, capazes de realizar
medidas em faixas de tempo mais curtas, aliada a novos estudos teóricos
desenvolvidos para esse campo, permitiram a criação de modelos mais detalhados do
processo de enovelamento. A proposta clássica do caminho único passou a ser vista
como uma simplificação do mecanismo molecular de enovelamento. Sob a nova
perspectiva, o processo de enovelamento passou a ocorrer por meio de rotas
paralelas, em uma superfície de energia rugosa (ONUCHIC et al., 1996). Na chamada
teoria do funil, a largura do topo do funil representa o conjunto de conformações
desnaturadas acessíveis a uma proteína no início do processo de enovelamento. A
partir de cada uma dessas conformações iniciais menos estáveis, é possível atingir a
conformação

nativa,

percorrendo

um

dos muitos caminhos

alternativos

de

enovelamento. À medida que o enovelamento progride, o número de conformações
acessíveis diminui e as diferentes trajetórias se aglutinam em um caminho único, em
direção ao estado nativo. Ao mesmo tempo, o nível de energia dessas conformações
diminui até atingir o seu valor mínimo, quando se teria alcançado a conformação
nativa.

3.4 PREDIÇÃO DE ESTRUTURAS
A determinação da conformação adotada pela cadeia polipeptídica de uma
proteína ainda depende do emprego das técnicas experimentais de cristalografia por
raios-x e de RMN. Limitações, quanto ao custo elevado e à grande complexidade
desses experimentos, fomentaram o desenvolvimento de metodologias in silico. O
crescimento exponencial da capacidade de processamento dos computadores tornou
possível a obtenção de modelos de estruturas com grande acurácia. Os métodos de
predição adotam uma das seguintes abordagens: Homologia, Threading e os métodos
ab initio.
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3.4.1 Homologia
A modelagem por homologia utiliza informações contidas em estruturas
identificadas por técnicas experimentais, armazenadas e disponíveis para consulta em
bancos de dados de proteínas (KOPP; SCHWEDE, 2004). Tal técnica baseia-se na
suposição de que proteínas homólogas, que possuem um ancestral em comum,
apresentam estruturas tridimensionais similares. Atribui-se essa hipótese à tendência
de preservação da estrutura tridimensional da proteína ancestral, a partir da adição,
deleção ou substituição de aminoácidos de sua sequência (LESK; CHOTHIA, 1980).
Apesar de apresentar bons resultados, o emprego dessa abordagem possui
algumas restrições (SCHLICK et al., 2011). Para que esse método possa ser utilizado,
é necessário que exista uma proteína homóloga identificada, e que ela apresente um
bom alinhamento, no mínimo 30% de identidade entre a sua sequência de
aminoácidos e a sequência da proteína-alvo (XIANG, 2006). Uma vez estabelecido
esse alinhamento, podem ser utilizadas as informações presentes na estrutura da
proteína de referência, a partir da identificação de fragmentos estruturais preservados,
para a construção do modelo tridimensional. Após essa etapa, é necessário ainda
realizar a otimização do modelo gerado para tratar as interações desfavoráveis. Por
fim, a validação deve analisar os parâmetros esteroquímicos do modelo e a qualidade
do empacotamento global da proteína (SANTOS FILHO; ALENCASTRO, 2003).

3.4.2 Threading
A abordagem por threading baseia-se na evidência de que muitas proteínas
apresentam o mesmo padrão de dobras, ainda que suas sequências de aminoácidos
não sejam similares (LEMER; ROOMAN; WODAK, 1995). Assim, sendo limitado o
número de dobras existentes, busca-se identificar a melhor conformação a partir do
ajuste entre sequências e estruturas, dentre um conjunto de alternativas. O resultado
final desse método depende da adoção de um critério de avaliação para esse ajuste
(TRAMONTANO, 2007). Uma vez que se espera que os moldes e a estrutura final
sejam apenas semelhantes, não são empregadas funções detalhadas de energia para
esse cálculo. No seu lugar, prefere-se a adoção de funções empíricas, baseadas na
estatística de interações entre pares de aminoácidos.
Merece destaque o fato de que a aplicação dessa técnica pode ser feita,
mesmo que o nível de similaridade entre a sequência da proteína alvo e as sequências
de proteínas depositadas seja inferior a 30% (JOHN; SALI, 2003). Dessa forma,
superam-se as limitações impostas para métodos baseados em homologia, sendo
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possível obter um bom alinhamento com estruturas depositadas no PDB, ainda que o
nível de identidade entre as sequências esteja abaixo de 25% (XU; JIAO; YU, 2008).
3.4.3 Ab initio
A abordagem ab initio não apresenta as mesmas restrições de uso das
abordagens baseadas em conhecimento, sendo necessário apenas conhecer a
sequência de aminoácidos constituintes da proteína (BONNEAU; BAKER, 2001).
Nessa metodologia, a hipótese termodinâmica formulada por Anfinsen, de que a
estrutura nativa da proteína corresponde ao mínimo global de sua energia livre, torna
possível mapear o problema de predição em um problema de otimização. A busca por
uma solução é realizada a partir da minimização de uma função de avaliação que
descreve tanto as interações internas da proteína, quanto a influência exercida pelo
meio no qual ela está inserida. Assim, torna-se crítico adotar uma função de energia
potencial, resultante do somatório de diferentes termos da mecânica molecular, como,
por exemplo, a adotada pelo CHARMM (Chemistry at Harvard Macromolecular
Mechanics), descrita pela seguinte equação

(2)

sendo,

representa as coordenadas cartesianas do sistema;
,
,
e
são as constantes de força de ligação, Urey-Bradley, de
ângulo, de torção e imprópria respectivamente;
, , , e são o comprimento de ligação, a distância 1-3 Urey-Bradley, o
ângulo de ligação, ângulo diedral e o ângulo impróprio de torção, respectivamente;
, ,
,
e
representam o valor de equilíbrio para os termos
anteriores;
é a distância entre os átomos i e j;
é a distância de equilíbrio entre os átomos i e j;
é a energia de LJ no ponto de equilíbrio entre os átomos i e j;
é a carga individual para o átomo i e
é a constante dielétrica.
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Além dos métodos de otimização, técnicas determinísticas, como, por exemplo,
as simulações por Dinâmica Molecular (DM), também fazem uso da função de energia
potencial. Por meio dessa técnica, procura-se reproduzir o comportamento de um
sistema de muitos corpos, utilizando um modelo físico. No caso das proteínas, o
conjunto de trajetórias para os átomos do sistema molecular é gerado pela solução
simultânea das equações de movimento de Newton (KARPLUS, M.; PETSKO, 1990).
Dada uma temperatura T, calcula-se uma velocidade inicial de distribuição dos
átomos, conforme a energia cinética total do sistema. A partir do gradiente do
potencial, a segunda lei de Newton é então empregada para calcular a força de ação
sobre cada átomo. A evolução temporal do sistema é retratada nos resultados desses
cálculos, ao detalhar as posições e velocidades atômicas para cada incremento
temporal. As primeiras simulações, realizadas na década de 1970, descreveram o
comportamento do Inibidor da Tripsina Pancreática Bovina (BPTI) (MCCAMMON;
GELIN; KARPLUS, 1977).
Técnicas estocásticas, como, por exemplo, o Método de Monte Carlo (MC)
(METROPOLIS et al., 1953; SKOLNICK; KOLINSKI, 2007), utilizam o valor da energia
potencial para aceitar ou rejeitar os movimentos direcionados a conformações com
baixo nível de energia. Para esse método, o processo de busca inicia-se a partir de
uma conformação inicial com energia potencial (U0). Após realizar modificações na
cadeia polipeptídica, a energia (U1) dessa nova conformação é calculada. Se U0>U1, a
mudança realizada é aceita, e o processo de busca prossegue. Caso contrário, utilizase o critério de Metropolis para decidir se a nova conformação deve ser rejeitada ou
não. Assim, mesmo que U0<U1, ainda existe a probabilidade de tal mudança ser
aceita, o que permitiria que o método escapasse de pontos mínimos locais durante o
processo de busca.

3.4.4 Algoritmos Bio-inspirados
A hipótese termodinâmica permite mapear o problema de predição de
estruturas em um problema de otimização. Assim, o valor de energia potencial,
calculada a partir das interações internas e externas de uma proteína, orienta a busca
pela conformação nativa. Em especial, algoritmos evolutivos são empregados no
desenvolvimento de metodologias ab initio destinadas a lidar com o PSP. Algoritmos
Evolutivos são meta-heurísticas de otimização genéricas inspiradas em princípios de
processos evolutivos biológicos. A busca por soluções é realizada por meio do
emprego dos mecanismos de seleção natural, baseados na competição entre
indivíduos e na sobrevivência dos mais aptos. Ao longo desse processo, indivíduos de
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uma população são submetidos a variações aleatórias, recombinados e selecionados
para competir entre si. Tais métodos surgiram para lidar com problemas de
otimização, que não podiam ser resolvidos através de métodos analíticos tradicionais,
os quais pressupunham a existência de funções objetivo lineares ou diferenciáveis
(FOGEL, 2000). A evolução natural de populações de soluções candidatas, por meio
da adoção de abordagens estocásticas, dispensa essa exigência, possibilitando a
realização de uma busca inteligente em espaços de soluções, mesmo para problemas
de alta complexidade.
Uma das técnicas mais utilizadas é o Algoritmo Genético (AG) (HOLLAND,
1992), no qual a evolução de uma população de soluções, representadas como
cromossomos, ocorre através do emprego de mecanismos de reprodução, mutação,
seleção natural e recombinação com a finalidade de convergir a população para a
solução procurada. Um dos primeiros estudos, que detalha o emprego dessa classe
de algoritmos ao PSP, foi apresentado por Dandekar e Argos (1992). Nesse trabalho,
a informação sobre a estrutura da proteína é codificada, utilizando a direção de
orientação de vetores de um sistema em rede tetraédrica. A função de avaliação é
composta por termos que promovem o emparelhamento correto dos aminoácidos e
penalizam a formação de estruturas com choques estéricos.

Com o objetivo de

simplificar o processo de busca no PSP, o AG passou a ser empregado com o modelo
em rede (HP) 2D (UNGER; MOULT, 1993b) e 3D (UNGER; MOULT, 1993a). Tal
modelo baseia-se no fato de que a interação hidrofóbica é a força guia do
enovelamento, o que resulta em estruturas nativas com um grande número de
resíduos hidrofóbicos não expostos ao solvente, concentrados em um núcleo
compacto.
Outras linhas de pesquisa exploram o modelo full-atom, no qual o cromossomo
codifica os ângulos diedrais,

e

da cadeia principal de uma proteína (SCHULZE-

KREMER, 1993), ou ainda, introduzindo também no cromossomo, os ângulos

das

suas respectivas cadeias laterais (PEDERSEN; MOULT, 1997). Uma perspectiva
diferente para o cálculo das estruturas tridimensionais de proteínas passou a aliar
dados experimentais ao uso do AG (BAYLEY et al., 1998). As estruturas são preditas
a partir das restrições de distâncias estabelecidas em experimentos com RMN e
refinadas pela técnica de AG. Outra técnica, a de espalhamento de Raios X, também
adotou o AG para auxiliar na determinação experimental de estruturas de proteínas
(CHACON et al., 2000). Estudos posteriores propuseram o uso de AG em um modelo
de otimização multiobjetivo, através da divisão da função de energia potencial em dois
grupos de equações, separando os termos referentes às ligações químicas dos termos
que representam as interações fracas (DAY et al., 2002). Mais recentemente, o AG
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passou a fazer parte de técnicas híbridas, nas quais as combinações de algoritmos
permitem a exploração de diferentes características ao longo da busca pelas melhores
estruturas de proteínas (ZHANG et al., 2010) (ABUAL-RUB et al., 2012).
Apesar do uso intensivo do AG, outras técnicas bio-inspiradas também foram
utilizadas para tratar do problema de predição das estruturas de proteínas, conforme
pode ser visto nos casos relatados a seguir.
Proposto por Kennedy e Eberhart (1995), o algoritmo de Otimização por
Enxame de Partículas (Particle Swarm Optimization (PSO)) é uma técnica de
otimização estocástica inspirada no comportamento observado em bandos de
aves. Segundo esse método, uma população de partículas (soluções) movimenta-se
pelo espaço de busca, sendo a posição e a velocidade de cada partícula atualizadas a
cada iteração. Assim, o movimento das partículas é orientado pela troca informações
sobre as melhores soluções encontradas a partir da maximização (ou minimização)
de uma função objetivo. Duas forças atuam no direcionamento de um indivíduo até a
convergência do enxame: uma força que atrai as partículas para a melhor localização
encontrada pela própria partícula (pbest), e a outra que as aproxima da
melhor solução encontrada dentre as partículas do enxame (gbest). Uma variação
PSO original, chamada de Constriction-typed PSO (CPSO), foi aplicada ao PSP
(MEISSNER; SCHNEIDER, 2007). Sua principal modificação incorpora um fator

de

constrição e controle da magnitude das velocidades das partículas. Tal fator
possibilitaria uma convergência mais rápida do algoritmo, além de permitir que o
enxame mantenha sua capacidade de realizar movimentos amplos pelo espaço de
busca. Para reduzir a complexidade do problema, os autores limitaram a amplitude
dos ângulos de torção de regiões da cadeia polipeptídica, de acordo com a predição a
priori feita para a estrutura secundária. As cadeias laterais não foram consideradas na
análise do problema. Em um trabalho mais recente (HERNANDEZ; VAZQUEZ;
JUAREZ, 2010), o algoritmo PSO foi utilizado para tratar do PSP em um modelo fullatom. Sua implementação em um ambiente de computação distribuída utilizou o
campo de força ECEPP/3, para realizar o cálculo da energia potencial das estruturas
geradas.
Princípios do Artificial Immune Systems (AIS) foram empregados no PSP em
uma formulação multiobjetivo conhecida como Immune Pareto Archived Evolutionary
Strategy (I-PAES) (CUTELLO; NARZISI; NICOSIA, 2006). O algoritmo proposto adota
operadores de clonagem e hipermutação para gerar novas soluções candidatas. A
cada iteração, uma solução candidata e uma versão mutada são comparadas pela
dominância. A aceitação é simples, se uma solução domina a outra. Se não há
dominância, a solução candidata é comparada com a população de soluções não
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dominadas, previamente arquivada. Se a comparação falhar em favorecer uma
solução sobre a outra, opta-se pela solução que resida na região menos aglomerada
do espaço.
Mais recentemente, o Bee Algorithm que se baseia no comportamento de
coleta de alimento demonstrado por colônias de abelhas também foi empregado ao
PSP (BAHAMISH; ABDULLAH; SALAM, 2008). Para essa técnica, cada fonte de
alimento representa uma conformação da proteína codificada em uma representação
full-atom. Para o cálculo da energia potencial das conformações geradas, foi utilizado
o campo de força ECEPP/2. A colônia envia as abelhas operárias para fazer a busca
por alimento em várias direções, a fim de explorar uma grande área. Identificada uma
boa fonte de alimento, i.e., a região adjacente das conformações com menor nível de
energia, ela passa a ser explorada por um maior número de abelhas.

25

4 EVOLUÇÃO DIFERENCIAL

Problemas de otimização buscam minimizar ou maximizar uma função objetivo
, através da escolha sistemática de valores para um vetor
de um conjunto viável
soluções

. A função objetivo

a um valor real

conjunto de variáveis

dentro

associa cada uma das

. Uma solução é dita ótima quando é encontrado o

, para o qual

. A Evolução Diferencial

(ED) é um método de busca direta e estocástica, baseado no paradigma evolutivo,
proposto em sua versão original por Storn e Price (1997). Dentre suas características
destacam-se a robustez, a eficiência e a adaptabilidade, além do fato de exigir
somente dois parâmetros a serem ajustados. A ED otimiza um problema através da
melhoria iterativa de uma população de soluções candidatas, chamadas de agentes. A
recombinação e a mutação dessas soluções, através de uma estratégia simples,
levam à geração de um novo conjunto de soluções. Uma nova solução gerada
substitui um indivíduo da população, caso apresente um melhor valor de aptidão.

4.1 ALGORITMO
O algoritmo inicia com a geração de uma população inicial aleatória de
soluções

,

, onde

. Para cada agente

, são

escolhidos aleatoriamente três outros diferentes indivíduos da população ,

e ·, a

fim de compor um novo vetor intermediário
ser o

Um dos indivíduos,

, enquanto os outros dois formam o vetor-diferencial

é escolhido para
, que irá realizar

uma perturbação naquele primeiro vetor, de acordo com a seguinte equação

(3)

sendo,

a constante de peso diferencial, com valor no intervalo [0,2]. Para

simplificar serão omitidos todos os indices , do agente e do vetor de perturbação.

A etapa seguinte consiste na execução da recombinação entre as
componentes de cada indivíduo

da população e de seu respectivo vetor

, para

gerar um novo indivíduo . Os valores de cada uma das dimensões do novo individuo
são definidos de acordo com a seguinte regra, designada como crossover:
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ou

,
(4)

sendo, i  [1,...,D],
D, a dimensão máxima do problema;
, valor inteiro aleatório sorteado do intervalo [1,...,D];
, valor aleatório com distribuição uniforme,

;

, a probabilidade de crossover definida a priori.

Por fim, realiza-se o cálculo do valor de aptidão para o novo indivíduo gerado .
Caso ele possua um valor menor, ou igual, de aptidão que
será substituido por

, o individuo

na população de soluções.

A descrição em pseudocódigo do algoritmo ED é apresentada nos quadros a
seguir. Os parâmetros utilizados são os seguintes: NP é o tamanho da população, CR
é a probabilidade de crossover; F é a constante de peso diferencial e D é a dimensão
máxima do problema.
Evolução Diferencial( , , )
1. Inicialize a população de indivíduos de forma aleatória;
2. Enquanto o critério de saída não for atingido, faça {
3.

Para cada indivíduo

4.

CriarDescendente(

5.
6.

da população faça {

Caso

);

, substitua

}

7. }
Fim Evolução Diferencial
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por ;

A sub-rotina de criação dos descendentes é descrita a seguir.

CriarDescendente(
)
1. Selecione aleatoriamente os vetores

e

, dentre os indivíduos da

população;
2. Calcule

;
 [1,...,D];

3. Selecione aleatoriamente um valor

4. Para cada dimensão i [1,...,D] faça {
5.

Sortear

6.

Caso (

ou

) faça {

7.
8.

} Se não, faça

;

9. }
10. Retorna ;
Fim CriarDescendente
4.2 ESTRATÉGIAS DE EVOLUÇÃO
As regras do algoritmo de Evolução Diferencial podem ser adaptadas, a fim de
incorporar novas estratégias de evolução para uma população de interesse (STORN,
R; PRICE; LAMPINEN, 2005). A forma de escolha de um indivíduo específico para ser
o vetor-base, ou o número de diferenças utilizado para perturbar aquele vetor, são
exemplos de variações possíveis. Uma notação foi especialmente elaborada por Storn
e Price, para descrever as estratégias incorporadas em cada caso específico. A
notação da estratégia é
ED///
Onde,
 – identifica o vetor-base escolhido;
 – especifica o número de vetores-diferença usados na perturbação do
vetor-base;
 – especifica o tipo de cruzamento adotado.

A identificação do vetor base,

, designada por  poderia ser o melhor

agente da população, best, ou um agente escolhido aleatóriamente, rand. Quanto ao
tipo de cruzamento , o mais usual é o dito binomial que perturba o vetor base
segundo uma distribuição binomial, como mostrada na Eq. (4) e usado neste trabalho.
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Com o uso dessa notação, podemos descrever diferentes variações de
estratégias adotadas na composição do algoritmo. Por exemplo, caso tenha sido
escolhido como vetor-base o melhor indivíduo da população

, com o cruzamento

binominal, teremos a seguinte notação:

ED/Best/1/Bin

(5)

Podemos ainda utilizar duas diferenças ponderadas para perturbar o vetorbase, conforme descrito nas equações seguintes:
ED/Rand/2/Bin

(6)

ED/Best/2/Bin

(7)

4.3 SELEÇÃO DE PARÂMETROS
A especificidade de cada problema torna complexa a tarefa de criação de uma
regra universal para a escolha dos parâmetros de controle do algoritmo ED. A própria
literatura relativa a esse tema apresenta várias alegações e contra-alegações, que
potencialmente podem confundir os interessados na aplicação de alguma estratégia
específica, especialmente para problemas de grande complexidade. Além disso, falta
à maioria dessas alegações uma justificativa experimental que as sustente, uma vez
que algumas funções-objetivo podem ser sensíveis à escolha adequada desses
parâmetros (DAS; SUGANTHAN, 2011).
Uma abordagem possível para melhorar a qualidade dos resultados produzidos
seria fazer a alteração desses parâmetros ao longo da execução do algoritmo,
enquanto o problema ainda está sendo resolvido. Como exemplo, recentemente
verificou-se que a seleção aleatória do parâmetro

(constante de peso diferencial), a

partir do intervalo [0,5; 1] para cada vetor de diferença ou para cada uma de suas
dimensões técnicas, chamadas de dither e jitter respectivamente, pode melhorar
significativamente o comportamento de convergência, especialmente para as funções
objetivo ruidosas (STORN, R; PRICE; LAMPINEN, 2005).
Durante o processo de otimização, algoritmos evolutivos como o Algoritmo
Genético procuram realizar a alternância entre a explotação de uma região próxima a
um ótimo local identificado, e a exploração por novas regiões promissoras. O operador
de crossover possibilita que os melhores indivíduos selecionados passem suas
características para as próximas gerações, em maior ou menor grau. Isso permite
conduzir a população para regiões próximas de um ótimo local, aumentando a
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semelhança entre esses indivíduos. O operador de mutação possui uma grande
importância na dispersão dos indivíduos da população. A modificação efetuada por
esse operador deve conduzir à exploração de outras áreas do espaço de busca.
No algoritmo ED clássico, os operadores possuem características diferentes e,
por essa razão, adotam condutas igualmente diversas. A mutação surge da adição a
um terceiro indivíduo da diferença ponderada entre dois vetores. Tal particularidade
provoca um fenômeno identificado como “Contour Matching” (CM), por meio do qual o
tamanho do passo a ser dado e sua direção, definidos pelo vetor de diferença,
conduzem a população à explotação de uma região promissora, uma vez que ela
tenha sido identificada (STORN, R; PRICE; LAMPINEN, 2005). Ainda segundo os
autores, outra consequência do CM seria a transferência do ponto de busca entre
bacias de atração, i.e, de um mínimo local a outro.
Para complementar a estratégia gerada pela mutação, o algoritmo ED emprega
o operador de crossover. Conhecido também como recombinação discreta, esse
operador constrói um único vetor candidato, a partir de valores copiados de dois
vetores diferentes. A probabilidade de crossover (CR) controla a expectativa de
incorporação de novas características nos membros da população. O parâmetro CR
com baixos valores indica que um pequeno número de características será trocado a
cada geração, causando um movimento ortogonal em relação aos eixos do sistema de
coordenadas. Por outro lado, CR com valores elevados permite que a maior parte das
características do vetor mutante possa ser herdada pelos indivíduos da população.

4.4 APLICAÇÃO À PREDIÇÃO DE ESTRUTURAS
Apesar de o uso de meta-heurísticas ser amplamente difundido no tratamento
de problemas de otimização, poucos artigos apresentam o algoritmo ED como o
principal meio de busca no tratamento do PSP, limitando-se à aplicação em modelos
HP (BITELLO; LOPES, 2006; LOPES; BITELLO, 2007; SANTOS; DIÉGUEZ, 2011) e
ao tratamento de estruturas de loops (LI, 2009). O fato de essa técnica de otimização
ser relativamente nova (criada em 1995) pode explicar o reduzido número de casos de
emprego de ED nessa classe de problemas. Seu uso passou a ser mais difundido
somente a partir de 1997, por meio da participação em competições que promoviam a
escolha dos melhores algoritmos evolutivos para a resolução de problemas reais.
Outro fator importante para explicar seu baixo emprego é o aumento do interesse por
técnicas baseadas em conhecimento em detrimento de métodos de otimização,
observado nos últimos anos (SCHLICK et al., 2011).

30

5 REDES COMPLEXAS E SINCRONISMO

Nas duas últimas décadas, houve uma rápida adoção dos princípios de redes
complexas por diversos ramos da ciência. O interesse por essa abordagem surgiu de
sua capacidade de representar sistemas não triviais do mundo real, a partir da
interrelação entre seus componentes básicos, além de oferecer instrumentos para sua
caracterização e análise (STROGATZ, 2001). A biologia molecular também incorporou
essa forma de modelagem ao estudo de proteínas, permitindo o mapeamento do
relacionamento entre elementos da cadeia polipeptídica (GREENE, 2012).
Formalmente os sistemas são descritos por um grafo
vértices formam o conjunto
conjunto

, sendo que

e M arestas, ligando dois elementos de , formam o

(ALBERT; BARABÁSI, 2002). A ordem e o tamanho de um grafo

correspondem, respectivamente, ao número de vértices que o compõem e ao número
de arestas que ligam seus vértices.
Dois vértices são ditos vizinhos se eles estão em extremidades opostas de uma
mesma aresta. Determinada a vizinhança ou adjacência entre dois vértices e , é
possível estabelecer um conjunto de adjacências

. Uma

matriz de adjacências pode ser utilizada para representar uma rede. No caso de um
grafo com

vértices, utiliza-se uma matriz

, na qual cada elemento

da

matriz é definido de acordo com a seguinte regra:
•

, caso exista uma aresta entre os vértices e do grafo;

•

, caso contrário.

Diferentes índices são utilizados para qualificar e quantificar a topologia das
redes obtidas da análise desses sistemas. Dentre os índices mais utilizados podemos
citar o grau de um vértice

, que indica o número de arestas ligadas a ele, definido

como
(8)
sendo

, o número total de vértices e

o elemento da matriz de adjacências,

.
O comprimento do menor caminho (

) que une dois vértices e é dado pelo

menor número de arestas que unem e . Na Eq. (9), o menor caminho médio

é

definido a partir da média do número de arestas no menor caminho entre todos os
pares vértices da rede.
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(9)

Na Eq. (10), o coeficiente de agregação

quantifica a densidade de arestas

na vizinhança de um vértice , ao estabelecer uma razão entre o número máximo
possível de conexões entre os vizinhos desse vértice e o número real de conexões
existentes, denominado

. Dado que o grau do vértice i é

, o maior número de

arestas entre seus vizinhos ocorre quando todos os pares de vizinhos de i possuem
uma aresta entre si, i.e, quando todas as

arestas estão presentes.

(10)

O coeficiente de agregação da rede inteira é definido a partir da média dos
coeficientes de todos os vértices da rede, segundo a equação

(11)

5.1 REDES ALEATÓRIAS
Erdös e Rényi (1959) desenvolveram um dos primeiros modelos de redes
aleatórias empregadas no estudo de redes complexas. No modelo de redes aleatórias,
o número de vértices é fixado em

e cada par de vértices possui uma probabilidade

de estar interligado por uma aresta. Considerando-se que os vértices da rede aleatória
tenham em média
visitar em média

ligações, pode-se afirmar que a partir de um vértice podemos
outros vértices afastados a uma distância de um passo. Supondo

que a média de passos para alcançar n vértices seja , poderemos visitar, em média,
vértices dando n passos. Logo, para alcançar os

vértices da rede é necessária,

em média, a quantidade de passos aproximada dada pela seguinte equação

(12)

As redes aleatórias possuem um baixo valor de coeficiente de agregação, uma
vez que a probabilidade de que os vizinhos de um vértice estejam conectados é
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exatamente p, conforme descrito na Eq. (13), a mesma de que quaisquer outros dois
vértices estejam conectados.

(13)

5.2 REDES DE PEQUENO MUNDO
As redes de pequeno mundo, propostas por Watts e Strogatz (1998),
distinguem-se por possuírem uma pequena distância média entre vértices e um alto
índice de agregação. O algoritmo empregado para obtenção de uma rede com essa
topologia divide-se em duas etapas:


Parte-se de um anel com
seus



vértices, no qual cada elemento está conectado aos

primeiros vizinhos, i.e,

em cada direção;

Ao visitar cada uma das ligações existentes, decide-se pela reconexão de acordo
com probabilidade , não sendo permitido o estabelecimento de arestas duplas e
nem autoconexões.

Por exemplo, para uma rede que possui N=10 vértices, sendo cada um deles
ligado aos seus 4 vizinhos mais próximos, sendo 2 vizinhos em cada direção. Segundo
Watts e Strogatz (1998), quando p=0 temos uma rede regular com
; sendo p=1 temos uma rede aleatória, com

e

e
.

5.3 REDES LIVRES DE ESCALA
A topologia das redes livres de escala diferencia-se pelo fato da distribuição
dos graus de seus vértices
qual o expoente

seguir uma lei de potência da forma

, na

adota valores entre 2 e 3 (ALBERT; BARABÁSI, 2002). Desse

modo, os vértices apresentam uma grande disparidade de graus, sendo que muitos
vértices apresentam um número pequeno de conexões e poucos vértices, conhecidos
como hubs, possuem um grande número de conexões. O modelo apresentado por
Albert e Barabási propõe que o crescimento de uma rede desse tipo segue o princípio
da ligação preferencial, ao estabelecer que quanto maior o grau de um vértice, maior a
probabilidade de que um novo vértice se ligue a ele na próxima iteração do processo
de crescimento. Uma característica importante dessa topologia é sua tolerância a
falhas, uma vez que a remoção aleatória de um vértice teria um baixo impacto na rede
ao atingir com maior probabilidade vértices com um baixo grau.
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5.4 REDES DE CONTATOS
O estudo da estrutura de proteínas adotou os princípios da teoria de redes para
criar modelos que descrevam as interações entre os elementos da cadeia
polipeptídica. As propostas existentes para a criação desses modelos baseiam-se em
diferentes regras de definição de seus vértices e de suas arestas (BAGLER; SINHA,
2005) (JIAO et al., 2013) (VENDRUSCOLO et al., 2002). A definição dos vértices e
das arestas, entretanto, pode obedecer a diferentes regras. Cada um dos vértices
pode representar um aminoácido completo ou somente os carbonos alfa

da

cadeia polipeptídica. É possível determinar a existência das arestas a partir da
proximidade entre átomos, de acordo com um valor de raio de corte máximo para a
distância de separação entre eles no espaço tridimensional.

Assim, existiria um

contato ou uma aresta quando pelo menos um átomo de um aminoácido

estiver

próximo de um átomo de um aminoácido , dentro do raio de corte. Pode-se também
utilizar como critério a distância entre os centros de massa dos diferentes
aminoácidos, ou ainda a distância entre seus carbonos alfa.
A modelagem de proteínas a partir de sua rede de contatos foi utilizada com
sucesso em diversos estudos. Essa técnica foi empregada na identificação de
resíduos importantes para a estruturação do núcleo de enovelamento, descrito pela
teoria de nucleação-condensação (VENDRUSCOLO et al., 2002). A topologia das
redes de interações, obtidas a partir da estrutura nativa de proteínas selecionadas,
apresentou propriedades que permitiram classificá-las como redes de pequeno
mundo.
A tentativa de se caracterizarem proteínas com tipos diferentes de dobras, a
partir das interações entre átomos de aminoácidos distintos, foi tema de outro trabalho
(GREENE; HIGMAN, 2003). A análise da geometria das redes de contatos obtidas
dos diferentes grupos revelou características de redes de pequeno mundo. O exame
do padrão de distribuição das interações de longas distâncias sugeriu a existência de
características topológicas de redes livres de escala, ao identificar que alguns poucos
aminoácidos se diferenciavam por apresentarem um grande número de contatos.
Merece destaque ainda o fato de que métodos de análise da dinâmica de
proteínas, como, por exemplo, os modelos de rede elástica livres de parâmetros
(pfGNM e pfANM) (YANG; SONG; JERNIGAN, 2009), utilizam um padrão de
interações entre aminoácidos menos usual, segundo o qual todos os aminoácidos
interagem entre si. Dessa forma, não há uma distância de corte para se definir a
existência de interações entre os resíduos; no entanto, seus efeitos são ponderados
pelo inverso do quadrado da distância de separação entre eles na estrutura nativa.
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5.5 ORDEM DE CONTATO
Plaxco e colaboradores (1998) propuseram um parâmetro topológico
denominado ordem de contato relativa (OCR), destinado a quantificar o grau de
importância da relação entre contatos locais, quando os resíduos em contato estão
separados por poucas unidades na sequência de aminoácidos de uma proteína, e
contatos não-locais, quando a separação entre resíduos é grande.
A OCR é obtida a partir da média da distância entre todos os pares de resíduos
e em contato, normalizada pelo número total de resíduos da sequência, de acordo
com seguinte equação

(14)

sendo,
proteína e

o número total de contatos;

o número total de resíduos na

é a separação na sequência entre os resíduos

e

que estão em

contato topológico.
Os autores consideraram que os pares de resíduos

e

estão em contato

quando a distância no espaço tridimensional entre eles for no máximo de 6Å. A partir
dessa equação, eles constataram que valores elevados de OCR estão associados a
estruturas de proteínas nas quais os resíduos de aminoácidos interagem com um
número maior de resíduos distantes na cadeia polipeptídica. Por outro lado, proteínas
com baixos valores de OCR adotam preferencialmente contatos de curto alcance.
Outra característica importante identificada para o parâmetro OCR é a
existência de correlação entre seus valores e a taxa de enovelamento de uma proteína
(FAÍSCA; BALL, 2002). Nesse caso, proteínas com baixos valores de OCR tendem a
se enovelar mais rapidamente do que proteínas com valores de OCR mais elevados.
Isso poderia explicar o fato de proteínas formadas somente por hélices- enovelaremse mais rapidamente do que proteínas compostas por muitas folhas-.

5.6 SINCRONISMO
De uma maneira geral, a sincronização pode ser entendida como a capacidade
de auto-organização em que dois ou mais sistemas dinâmicos autossustentados
ajustam seus ritmos para a adoção de um comportamento coordenado, devido à
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influência mútua de baixa intensidade (PIKOVSKY; ROSENBLUM; KURTHS, 2003).
Tal fenômeno não-linear encontra-se disseminado na natureza, com aplicações
descritas em diferentes campos de estudos, como, por exemplo, na biologia, no
modelo de comportamento das células cardíacas (MICHAELS; MATYAS; JALIFE,
1987); na química, na formação de padrões espaço-temporais em reações químicas
(KURAMOTO, 2003); na neurociência, ao tratar do comportamento dos neurônios
(VARELA et al., 2001); ou na física, com aplicações na área de supercondutores,
através de redes de junções Josephson (DANIELS; DISSANAYAKE; TREES, 2003).
Seu primeiro registro histórico pode ser encontrado em uma carta encaminhada
pelo cientista holandês Christiaan Huygens ao seu pai, no século XVII. Nessa carta,
ele relata um fenômeno observado em seu quarto, enquanto se recuperava de uma
enfermidade, envolvendo dois relógios de pêndulo. Chamou-lhe a atenção o fato de
que o movimento dos pêndulos tendia a se sincronizar em antifase, independente da
posição em que eles eram colocados inicialmente. Testes revelaram ainda que a
separação dos relógios, que se encontravam sobre uma base comum, causava o
desaparecimento do fenômeno. No entanto, bastava colocá-los juntos novamente,
para que o sincronismo voltasse a ocorrer. A explicação apresentada por Huygens
para o comportamento observado era a de que existia a transmissão do movimento
entre os pêndulos por meio do suporte que sustentava os dois relógios.
Descoberto pelos cientistas russos Pliss e Abramovich, no final da década de 1940, a
sincronização mútua de sistemas eletromecânicos é outro exemplo importante do
mesmo fenômeno (BLEKHMAN, 2000). Ele pode ser percebido quando dois ou mais
rotores desbalanceados propulsionados por motores são colocados sobre uma base
vibratória. O ajuste para uma frequência de rotação comum ocorre a partir da
interação entre os rotores, por meio da vibração transferida à base que suporta todos.
Qualitativamente a sincronização do sistema de rotores pode ser explicada a partir de
sua similaridade com o movimento de oscilação (PIKOVSKY; ROSENBLUM;
KURTHS, 2003). O comportamento do rotor pode ser determinado de forma única por
duas variáveis, o ângulo e velocidade de rotação. O espaço de fases do rotor é uma
superfície cilíndrica. A rotação causada por um torque constante corresponde ao
movimento de um ponto na curva fechada naquele cilindro. Essa curva possui as
mesmas propriedades de neutralidade marginal para perturbações, ao longo da
trajetória do ciclo limite de um oscilador autossustentado.
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5.7 MODELO DE KURAMOTO
Na década de 1960, o tema sincronismo foi retomado por Winfree (1967), em
trabalhos que exploraram o comportamento de conjuntos de osciladores biológicos.
Seus resultados mostraram que tais sistemas experimentam transições abruptas,
levando-os de um estado de incoerência ao estado de sincronismo completo. A
adoção de simplificações para a formulação original de Winfree, propostas por
Kuramoto, incentivou o estudo da sincronização em conjuntos de osciladores
(KURAMOTO, 1975). Segundo esse novo modelo, a evolução da fase para uma
população de N osciladores acoplados globalmente passa a obedecer à seguinte
equação diferencial de primeira ordem (STROGATZ, 2000)

di
K N
 i   sen( j  i ).
dt
N j 1

(15)

Na equação, i e i representam a fase e a frequência natural do i-ésimo
oscilador e K define o valor para a intensidade de acoplamento. A Eq. (15) revela que
o sincronismo entre os osciladores depende fundamentalmente da distribuição de suas
frequências naturais, do grau de acoplamento entre eles, assim como do modo de
propagação dos sinais de um oscilador a outro.
Kuramoto analisou ainda a emergência do comportamento coletivo com a
resolução do modelo em função de R e , i.e., da coerência do conjunto de osciladores
e da fase global, respectivamente. O comportamento médio passou a ser descrito pela
seguinte equação

1 N i j
Re   e .
N j 1
i

(16)

O parâmetro R tem seu valor definido entre zero e um, extremos indicativos do
comportamento de deriva e de sincronismo global dos osciladores, respectivamente.
Usando esses valores, a Eq. (15) pode ser reduzida, conforme descrita por Strogatz
(2000)

di
 i  KR sen(  i ).
dt
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(17)

Kuramoto demonstrou também que o valor crítico de acoplamento necessário
para a emergência do sincronismo está vinculado à distribuição das frequências
naturais dos osciladores. O parâmetro de ordem R, para valores de K<Kc, tem como
solução única estável R=0, o que indica um regime em que os osciladores estão se
movendo de forma incoerente. Por outro lado, para valores de K>Kc, R torna-se
proporcional a K-Kc e assume valores maiores do que zero, possibilitando o
surgimento do sincronismo, conforme pode ser vista na Figura 15.

Figura 15. Comportamento do parâmetro R em função da intensidade de acoplamento
K.
Para alguns sistemas, o valor da intensidade de acoplamento K é dependente
do seu próprio estado dinâmico. Nesse caso, quanto maior a fração de osciladores
sincronizados, maior será o valor desse índice. Filatrella (2010) traduz essa
propriedade pela adoção de um parâmetro z, que descreve a tendência de reforço do
acoplamento com a evolução do sistema para níveis maiores de sincronismo, sendo
K0  Rz, e z>0. A incorporação desse parâmetro produz uma variação para o modelo
de Kuramoto, descrita a partir dos valores de campo médio pela seguinte equação
N
di
 i  K0 R z  sen(  i ).
dt
j 1

(18)

Considerando valores de z>1, o sistema passa a apresentar transições
equivalentes a transições de fase de primeira ordem.

5.8 SINCRONISMO EM TOPOLOGIAS COMPLEXAS
O modelo de Kuramoto pressupõe uma forma específica de acoplamento,
representada por um grafo não ponderado e globalmente conectado, conhecida como
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campo médio. Watts (1999) analisou as consequências da adoção de outras
topologias diferentes da proposta originalmente, mais adequadas à representação de
sistemas reais. Do estudo com diversas geometrias de acoplamento, ele concluiu que
mesmo redes de pequeno mundo, com um número reduzido de conexões de longa
distância, podem atingir o sincronismo. Ele observou também que o valor crítico de
acoplamento

c,

acima do qual passa existir o sincronismo, torna-se maior à medida

que o grafo representando as conexões torna-se menos aleatório.
Outro trabalho acerca do sincronismo em redes de pequeno mundo procurou
caracterizar o comportamento do sistema frente a variações da probabilidade de
reconexão p e da intensidade de acoplamento K (HONG; CHOI; KIM, 2002).
Resultados de simulações, com redes de tamanho variando de 100 a 3.200
elementos, mostraram que o sincronismo parcial emerge para qualquer probabilidade
p diferente de zero. Além disso, verificou-se que o nível de sincronismo dos sistemas
com essa topologia saturava para p  0,5. Os autores sugeriram que a adoção desse
valor para construção de redes seria vantajosa do ponto de vista econômico, pois seria
possível obter coerência global com um menor gasto de recursos, ao se reduzir o
número de conexões de longo alcance. Foi confirmado que o valor crítico

c

aumenta

com a diminuição de p, sendo maior para redes de pequeno mundo do que para redes
globalmente conectadas.
Um estudo realizado para determinar a formação de padrões de sincronismo
em redes aleatórias e livres de escala forneceu uma nova perspectiva sobre esse
fenômeno emergente (GÓMEZ-GARDEÑES; MORENO; ARENAS, 2007). A análise
concentrou-se nos aspectos global e local do sincronismo. Para tanto, os autores
propuseram um novo parâmetro chamado de rlin , destinado a medir a criação local de
padrões de sincronismo. Esse novo parâmetro representaria a fração de todos os
possíveis links sincronizados na rede.

A evolução detalhada da dinâmica dos

padrões, obtidos por simulações numéricas, mostrou que redes complexas podem
utilizar mecanismos diferentes para atingir o estado de sincronismo global. Em redes
aleatórias, um grande número de pares de osciladores sincronizados forma-se em um
primeiro momento. Posteriormente, eles agrupam-se por meio de um processo rápido
de aglutinação, ao se aumentar a intensidade de acoplamento. No caso de redes livres
de escala, os osciladores são incorporados ao maior aglomerado, praticamente um a
um, a partir de um núcleo contendo uma quantidade grande de vértices da rede. Essa
diferença de comportamento foi atribuída ao caráter heterogêneo das redes livres de
escala e ao papel desempenhado por seus hubs. Os resultados obtidos, nesse mesmo
trabalho, mostraram que ainda quando os valores do parâmetro de ordem estão
próximos de zero, no regime de incoerência entre os osciladores, o sistema se auto-
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organiza em direção ao sincronismo. Verificou-se também que a evolução
microscópica do padrão de sincronismo é mais rápida em redes aleatórias, sendo este
tipo de rede mais “sincronizável” localmente do que o observado em redes livres de
escala.
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6 ANÁLISE DA TOPOLOGIA DE PROTEÍNAS

Proteínas possuem um intricado padrão de interação entre seus aminoácidos
que pode ser modelado pela teoria de redes complexas. A utilização de diferentes
índices permite uma caracterização mais completa das estruturas de distintas classes
de proteínas.

6.1 MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização dos testes foram selecionadas 1043 estruturas de proteínas,
armazenadas no RCSB Protein Data Bank (http://www.rcsb.org/pdb/home). O
emprego de ferramentas de busca disponíveis nesse repositório permitiu a
identificação e coleta dos arquivos contendo dados das estruturas 3D de proteínas que
atendem às seguintes condições: As estruturas pertencem a quatros diferentes
classes do SCOP: All-, All-, /, +, com tamanhos variando de 50 a 150 resíduos
de aminoácidos, com uma resolução menor que 2,5Å. Os arquivos selecionados
passaram por uma verificação prévia a fim de excluir as estruturas que apresentassem
faltas de átomos, numeração incorreta dos resíduos de aminoácidos ou quaisquer
outros problemas em sua descrição que pudessem dificultar a correta determinação da
rede de contatos. A Tabela 2 apresenta o número de estruturas utilizadas para o
cálculo dos índices para cada uma das quatro classes.

Tabela 2. Número de estruturas selecionadas por classe para realização dos testes
Classes
All-
All-



Nr. de Estruturas
281
289
236
237

A rede de contatos entre os átomos de diferentes aminoácidos foi determinada
utilizando o programa “ncont” do pacote CCP4 (WINN et al., 2011). A mínima distância
considerada para definir a existência de uma interação foi de 6Å. Os cálculos do
coeficiente de agregação e do caminho médio foram realizados pelo toolbox “complex
network” disponível para o uso no Matlab (MUCHNIK et al., 2007). Para o cálculo da
OCR foi desenvolvido um programa no Matlab, utilizando uma sub-rotina, na
linguagem Perl, criada pela equipe do Baker Laboratory da Universidade de
Washington (PLAXCO; SIMONS; BAKER, 1998).
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6.2 COEFICIENTE DE AGREGAÇÃO
As características encontradas confirmam os resultados citados na literatura
(GREENE; HIGMAN, 2003) de que redes de contatos de estruturas nativas de
proteínas possuem valores de caminho médio (Eq. (9)) relativamente curtos, entre 2 e
4, e valores de coeficiente de agregação (Eq. (11)) entre 0,5 e 0,6. Dessa forma, as
estruturas analisadas apresentam características topológicas que permite classificá-las
como sendo redes de pequeno mundo. Os valores, discriminados por classe, podem
ser visto na Tabela 3. A título de comparação, redes aleatórias com o mesmo número
aproximado de vértices apresentam um valor de coeficiente de agregação muito
menor, da ordem de 0,035.

Tabela 3. Valores do coeficiente de agregação médio (C) e do caminho médio (l)
calculados para as estruturas relacionadas na Tabela 2.
Classes
All-
All-
+
/

Agr Médio (C)
0,5906
0,5657
0,5477
0,5677

Caminho Médio (l)
31,265
29,677
30,766
29,893

Distribuição
Figura 16
Figura 17
Figura 18
Figura 19

Com base nos dados da Tabela 3, percebe-se que a classe all- apresenta o
maior valor médio para o coeficiente de agregação. Tal resultado era esperado uma
vez que as conexões locais, que se formam entre aminoácidos das hélices, tornam as
proteínas mais densamente interconectadas (Figura 16). Da mesma forma, espera-se
que proteínas com um percentual de folhas  em sua estrutura devam apresentar
valores menores para o coeficiente de agregação. Pode-se confirmar esse padrão,
observando os detalhes da distribuição dos valores calculados para cada classe
(Figura 16 a Figura 19). Chama a atenção o fato da classe + apresentar o menor
valor médio desse índice. Acredita-se que tal fato deve-se à forma de organização dos
elementos da estrutura secundária das proteínas dessa classe, uma vez que elas
apresentam um grande número de folhas beta anti-paralelas e hélices alfa segregadas
em diferentes regiões.
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Figura 16. Distribuição do coeficiente de agregação para 281 proteínas da classe all-.
Quase 160 exibiram valores de coeficientes de agregação no intervalo de 0,56 a 0,59.

Figura 17. Distribuição do coeficiente de agregação para 289 proteínas da classe all-.
Em torno de 250 apresentaram valores de coeficientes de agregação no intervalo de
0,54 a 0,59.
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Figura 18. Distribuição do coeficiente de agregação para 236 proteínas da classe +.
Quase 210 proteínas apresentaram valores de coeficientes de agregação no intervalo
de 0,52 a 0,56.

Figura 19. Distribuição do coeficiente de agregação para 237 proteínas da classe /.
A maior parte das estruturas, 194, apresentou valores de coeficientes de agregação no
intervalo de 0,55 a 0,57.

6.3 ORDEM DE CONTATO RELATIVA
Foi cálculo do parâmetro de OCR (Eq.(19)) para as mesmas estruturas
escolhidas das quatro classes de proteínas relacionadas na Tabela 2. Os valores
médios obtidos podem ser vistos na Tabela 4.
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Tabela 4. Valores de OCR média calculados para as estruturas relacionadas na
Tabela 2
Classes
All-
All-



OCR Média
0,081
0,1470
0,1251
0,1034

Distribuição
Figura 20
Figura 21
Figura 22
Figura 23

Espera-se que esse parâmetro apresente valores mais elevados quando as
interações se estabelecerem entre resíduos distantes na sequência de aminoácidos. A
classe all- apresentou o menor valor médio uma vez que essas proteínas são
constituídas por hélices, com um grande número de interações locais entre resíduos
próximos (Figura 20). Diferentemente do observado para o coeficiente de agregação,
a OCR apresenta uma maior aptidão para diferenciar as estruturas nativas das três
outras classes analisadas. A composição das estruturas baseadas somente em folhas
 garantiu o maior valor médio às proteínas pertencentes da classe All- (Figura 21). A
combinação dos dois tipos de arranjos locais, encontradas nas estruturas das
proteínas das duas últimas classes, determinou que elas apresentassem valores
intermediários para a OCR.

Figura 20. Distribuição da OCR para 281 proteínas da classe all-.
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Figura 21. Distribuição da OCR para 289 proteínas da classe All-.

Figura 22. Distribuição da OCR para 236 proteínas da classe +.
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Figura 23. Distribuição da OCR para 237 proteínas da classe /.

6.4 SIMULAÇÃO DE DINÂMICA MOLECULAR
A fim de avaliar a capacidade de discriminação entre estruturas desnaturadas e
nativas pelo coeficiente de agregação e pela OCR, serão utilizados os dados de uma
simulação de dinâmica molecular para a proteína cyanovirin-N (BEWLEY et al., 1998).
A proteína cyanovirin-N possui atividade antiviral, sendo capaz de inativar várias
linhagens do HIV. Os arquivos com dados das estruturas geradas ao longo da
simulação de desnaturação, realizada à temperatura de 498K e com duração de 2ns,
foram

obtidos

do

banco

de

dados

do

Projeto

Dynameomics

(http://www.dynameomics.org). Sua estrutura (PDB 2EZN) (Figura 24(a)), resolvida por
RMN, contém 101 resíduos, organizados em dois domínios com o mesmo motivo,
entre os resíduos de 1 a 50, e entre os resíduos de 51 a 101.
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(a)

(b)

Figura 24. (a) Estrutura nativa da proteína cyanovirin-N (PDB 2EZN) (b) Os valores
para RMSD ao longo de 2ns da simulação de DM de desnaturação.

A diferença entre a estrutura no estado nativo e qualquer outra estrutura, em
um determinado instante de tempo, pode ser avaliada pelos valores médios de RMSD
calculados ao longo de toda a simulação. Na Figura 24 (b), observa-se que houve um
aumento acentuado desse parâmetro do início da simulação até o instante de 0,6ns.
A estabilização do seu valor em torno de 10Å demonstra que houve a desestruturação
completa da proteína.
Foram utilizadas as conformações adotadas pela cadeia polipeptídica da
proteína ao longo dessa mesma simulação, para determinar os coeficientes de
agregação a cada instante de tempo, mostrados no gráfico da Figura 25, e o valor
desse índice que era de 0,56 no instante zero, atingiu seu valor máximo em 0,3ns. A
partir desse instante, esse índice voltou a cair, atingindo o valor de 0,52 em 1,7ns. O
comportamento descrito desqualifica o uso do coeficiente de agregação como um
parâmetro para auxiliar na busca pela conformação nativa.
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Figura 25. Variação do valor do coeficiente de agregação ao longo de 2ns da
simulação de DM.
Outro parâmetro, o caminho médio, também apresenta um comportamento
inesperado, conforme pode ser visto na Figura 26. Inicialmente, houve um aumento do
seu valor, o que seria coerente com a perda das conexões no caminho que liga
aminoácidos distantes. No entanto, a partir de 0,3ns, o valor do caminho médio volta a
cair, atingindo seu menor valor 2,96 em 1,2ns.

Figura 26. Variação do valor do caminho médio ao longo de 2ns da simulação de DM.
De outra forma, a OCR (Figura 27) parece ser o melhor parâmetro para
descrever as mudanças que ocorrem durante a simulação de desnaturação. A redução
do seu valor, do inicio da simulação até 0,21ns, reflete de forma coerente as
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mudanças observadas com a desnaturação da proteína através da redução do número
de contatos entre os aminoácidos. Dado que a proteína já estaria completamente
desestruturada a partir daquele instante, o valor do índice mantém-se sempre abaixo
do valor inicial, com um número pequeno de contatos efetivos.

Figura 27. Variação do valor da OCR ao longo de 2ns da simulação de DM.

6.5 ESTIMATIVA DE OCR
Pode-se obter resultados mais característicos para valores de OCR do que os
apresentados na Tabela 4, mediante um maior detalhamento das estruturas dos PDBs
que compõem cada uma das classes de interesse. Para tanto, é preciso dirigir-se para
níveis mais específicos no esquema de classificação do SCOP.

Dessa forma, a

estrutura de uma sequência de aminoácidos deve ser atribuída, quando possível, a um
tipo determinado de dobra, a uma superfamília ou a uma família específica. A partir
desses níveis de classificação, obtém-se uma faixa mais restrita para os valores de
OCR. Para realizar essa identificação, empregamos métodos probabilísticos, como,
por exemplo, o modelo oculto de Markov, através da consulta ao WebService
HMMER3 (FINN; CLEMENTS; EDDY, 2011), disponível em (http://hmmer.janelia.org).
Estruturas classificadas em uma única família, por exemplo, GreA transcript cleavage
protein, N-terminal domain family (Figura 28), apresentam PDBs com valores de OCR
próximos.
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Figura 28. Linhagem da proteína GreA, classificada segundo sua classe, dobra,
superfamília e família.
A Tabela 5, apresenta os valores calculados de OCR a partir das coordenadas
das estruturas armazenadas nos quatro arquivos PDBs 1GRJ, 2ETN, 2EUL e 2F23,
associadas à família GreA transcript cleavage protein do SCOP, pertencentes a
diferentes tipos de bactérias. Os resultados obtidos confirmam que os valores de OCR
para esses quatro arquivos são bastante próximos entre si, sendo o valor médio de
0,1150 e o desvio de apenas 0,003.

Tabela 5. Valores de OCR para as estruturas de quatro proteínas, o valor médio de
OCR e o desvio padrão ()
PDB
1GRJ
2ETN
2EUL
2F23

OCR
0,1175
0,1108
0,1167
0,1148
0,1150
0,0030



Caso uma proteína não possa ser agrupada em uma família específica, ainda
assim é possível realizar uma pesquisa de similaridade, por meio do alinhamento entre
sua

sequência

de

aminoácidos

e

sequências

de

proteínas

resolvidas

experimentalmente. Essa é outra funcionalidade oferecida pelo WebService HMMER3.
Uma vez identificada uma sequência similar, pode-se calcular o seu valor de OCR e
atribuí-lo à proteína alvo.
A seguir, como exemplo, aplicou-se essa técnica às sequências que serão
utilizadas para o teste da metodologia de predição proposta neste trabalho. A estrutura
do receptor colinérgico (AchR), armazenada no PDB 1A11, apresenta um OCR de
0,084. Para sua sequência de aminoácidos (Figura 29), encontrou-se uma estrutura
armazenada no PDB 1EQ8, com um nível de identidade de 95% e OCR de 0,091.
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Figura 29. Alinhamento entre as sequências das proteínas 1A11 e 1EQ8
O mesmo procedimento aplicado

às demais proteínas permitiu que

identificássemos para a estrutura 1WQC, que apresenta um OCR de 0,112, a
sequência da proteína vinculada ao PDB 1WQD (Figura 30), que apresenta um OCR
de 0,1217.

Figura 30. Alinhamento entre as sequencias das proteínas 1WQC e 1WQD

A proteína glucacon, representada pelo arquivo PDB 1GCN, com um valor de
OCR de 0,0784, teve sua sequência alinhada à sequência do peptídeo inibidor
gástrico (GIP) (Figura 31), descrito pelo arquivo PDB 2L70, que apresenta um OCR de
0,0777.

Figura 31. Alinhamento entre as sequências das proteínas 1GCN e 2L70.

Outra abordagem que pode auxiliar no cálculo aproximado do valor de OCR é
utilizar alguma técnica para identificar o tipo mais provável de estrutura secundária,
adotada por cada um dos aminoácidos da sequência em análise. Como exemplo
dessa classe de programas, cita-se o SSpro 4.0 (Protein Secondary Structure
Prediction with Homology Analysis) (POLLASTRI et al., 2002). O SSpro faz parte de
uma suíte de aplicativos denominada SCRATCH (CHENG et al., 2005), que combina
diferentes técnicas de aprendizagem de máquina (redes neurais e SVM), fragmentos
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de sequências extraídas de bancos de dados de proteínas (PDB), bem como funções
de energia distintas, para fazer previsões sobre a estrutura de proteínas.
O seguinte exemplo ilustra o resultado da utilização do SSpro. Fornecida a
sequência de aminoácidos para o receptor colinérgico (AchR) (PDB 1A11)
GSEKMSTAISVLLAQAVFLLLTSQR, o algoritmo apresenta a seguinte predição para a
estrutura secundária CCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCC, sendo (H) Hélice-Alfa,
(E) Folha-Beta e (C) outras.
Esse resultado indica que existe uma boa probabilidade de a estrutura dessa
proteína ser constituída de uma única hélice. Com essa informação, seria possível
determinar um valor aproximado de OCR, a partir da estrutura de uma hélice de
tamanho semelhante.
Para a toxina (Om-toxins) (PDB 1WQC), cuja sequência é dada por
DPCYEVCLQQHGNVKECEEACKHPVE, o resultado é a seguinte predição
CCCEHHEHHHTTCHHHHHHHHHCCCC. Nesse caso, revela-se a existência de duas
pequenas hélices separadas por uma volta (turn), apontada pela letra T.
Para

o

glucagon

(PDB

1GCN)

cuja

sequência

é

dada

por

HSQGTFTSDYSKYLDSRRAQDFVQWLMNT, tem-se a seguinte predição
CCCCCECCCHHHHHCHHHHHHHHHHHHCC, o que indica a existência de uma
hélice estendendo-se pela maior parte da estrutura.

Como visto, os resultados obtidos mostram que é possível estimar um valor
aproximado de OCR, a partir de estruturas similares a estruturas das proteínas alvo,
por meio da identificação e alinhamento das sequências de proteínas, bem como a
partir da predição da estrutura secundária definida para seus aminoácidos. Para
proteínas mais complexas, o valor de OCR é estimado a partir do valor da classe do
SCOP em que a proteína alvo pode ser classificada.
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7 MÉTODO PARA PREDIÇÃO DE ESTRUTURAS

Nesta seção, será apresentado o método COADE (Contact Order Adaptive
Differential Evolution) desenvolvido para realizar a predição da estrutura completa de
proteínas, baseada no algoritmo de Evolução Diferencial. Com o uso desse algoritmo
em um modelo full-atom para o PSP, espera-se obter as mesmas características de
robustez e performance, identificadas no processo de otimização de uma ampla classe
de problemas (DAS; SUGANTHAN, 2011). Para atender a essas expectativas, esse
método deve realizar com grande eficiência o balanceamento entre a explotação da
região próxima a um ótimo identificado e a exploração de novas regiões promissoras.
Para identificar essas regiões, as soluções geradas pelo algoritmo são comparadas
através do valor de energia potencial, calculado por meio de uma função de campo de
força do pacote de modelagem TINKER (PONDER; RICHARDS, 1987).

7.1 POPULAÇÃO INICIAL
Os indivíduos da população inicial tiveram a amplitude dos ângulos diedrais
limitada pela adoção de uma regra baseada na predição da estrutura secundária para
a proteína de interesse, utilizando o programa SSpro 4.0 (POLLASTRI et al., 2002). O
resultado da predição gerada pelo SSpro é então repassado ao programa principal
como um dado de entrada. O processo de formação da população inicial prossegue
com a seleção aleatória de um par de ângulos, para cada um dos resíduos da cadeia
polipeptídica, dentro do intervalo de restrição estabelecido em função da estrutura
secundária prevista (Tabela 6). Os valores do intervalo escolhidos são típicos das
estruturas secundárias, identificadas no Diagrama de Ramachandran.

Tabela 6. Estrutura secundária e correspondente restrição nos ângulos diedrais


H (Hélice Alfa)
E (Folha Beta)
Outros

-75
-130
-180


-55
-110
0

-50
110
-180

-30
130
180

7.2 FUNÇÕES DE ENERGIA
Para o cálculo do valor de energia potencial, foram utilizadas as rotinas do
pacote de modelagem molecular chamado TINKER. A escolha dessa suíte facilitou a
integração com o programa Matlab, sendo possível chamá-la diretamente via linha de
comando e receber os valores pela mesma interface, como um conjunto de strings. O
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TINKER reúne um conjunto de programas específicos, destinados ao estudo da
dinâmica e mecânica molecular, com atributos especiais para biopolímeros (PONDER;
RICHARDS, 1987). Com seu uso, é possível escolher um dos vários tipos de funções
de campo de força implementados para o cálculo da energia potencial das
conformações geradas, como, por exemplo, AMBER (WANG et al., 2004), CHARMM
(MACKERELL; BANAVALI; FOLOPPE, 2000), MM2 (ALLINGER, 1977), MM3
(ALLINGER; YUH; LII, 1989) e OPLS (JORGENSEN; MAXWELL; TIRADO-RIVES,
1996). Neste trabalho, optou-se por utilizar a versão 22 do CHARMM (Chemistry at
HARvard Macromolecular Mechanics) que foi criada e ajustada para a descrição de
interações de proteínas, além de ser frequentemente usada com modelos implícitos de
solvente. A função de energia do CHARMM é composta pela soma de diversas
funções da mecânica molecular separadas em dois grupos: átomos ligados
covalentemente (potencial de vibração do ângulo, estiramento da ligação química,
torção dos ângulos diedros, Urey-Bradley (UB) e impróprios), e átomos não ligados
covalentemente (potencial de LJ e potencial eletrostático). Termo relativo às
interações entre soluto e solvente foram incorporadas às equações do campo de força
através da adoção de um modelo de solvatação implícito, baseado na abordagem de
Born generalizada, conhecido como HCT (CHEN; BROOKS III; KHANDOGIN, 2008).
Para fazer uso das rotinas do TINKER, é necessário que os átomos da
estrutura de interesse adotem o sistema de coordenadas padrão do programa,
baseado em coordenadas cartesianas. Para tanto, o passo inicial é traduzir o conjunto
de ângulos de torção que descrevem a proteína, mediante o emprego de uma rotina
chamada “INTXYZ”. Posteriormente, utiliza-se outra rotina “ANALYZE”, para efetuar os
cálculos da energia potencial.
No valor de saída fornecido pelo programa, estão discriminados os
componentes que foram considerados no cálculo da energia potencial total (
Tabela 7).
Tabela 7. Exemplo de saída do programa de cálculo de energia
Total Potential Energy :
Energy Component Breakdown :
Bond Stretching
Angle Bending
Urey-Bradley
Improper Dihedral
Torsional Angle
Van der Waals
Charge-Charge
Continuum Solvation
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0,1748D+11 Kcal/mole
Kcal/mole
Interactions
419,5183
652
3347,8087
1183
448,5818
494
877,4447
117
327,6532
1747
0,1748D+11
51388
-129,0045
130532
-409,5965
133568

7.3 REPRESENTAÇÃO DA SOLUÇÃO
Neste trabalho, adotou-se o uso de coordenadas internas para codificar as
soluções geradas. Essa forma de representação de uma proteína pressupõe algumas
simplificações na geometria das ligações químicas, ao considerar fixos distâncias e
ângulos entre os átomos componentes dos aminoácidos. Mesmo com tais limitações,
o seu uso apresenta algumas vantagens, uma vez que métodos de otimização podem
realizar buscas no espaço de soluções através da simples alteração dos ângulos de
torção. Com isso, evitam-se movimentações da cadeia que gerem estruturas com
formas atípicas ou com colisões estéricas.
Dessa forma, para o algoritmo ED, a proteína é representada por um vetor de
variáveis contendo todos os ângulos diedrais da cadeia principal, bem como os
ângulos de suas cadeias laterais. O vetor é subdividido em subvetores que têm início
em uma posição diferente para cada um dos

aminoácidos da sequência tratada.

Cada subvetor apresenta até sete valores reais no intervalo [-180°, 180°],
simbolizando os ângulos diedrais da cadeia principal e da cadeia lateral do aminoácido
específico (Figura 32). O ângulo de torção da ligação peptídica  foi fixado na posição
trans 180° no modelo aqui adotado, não sendo permitida sua alteração.

Cadeia
Principal

1
2

Cadeia
Lateral

3
4
5
6



7

Aminoácidos
1
2 ...
...
...
...
...
...
...
180°

180°

180°

Figura 32. Subvetores da representação adotada para uma proteína com n
aminoácidos e constante 
A solução final apresentada pelo algoritmo, descrevendo a estrutura terciária
da proteína a partir do conjunto de ângulos diedrais (

e

) e dos ângulos das

cadeias laterais dos aminoácidos ( ), é traduzida para coordenadas cartesianas e
armazenada em um arquivo digital no formato PDB.
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7.4 CADEIAS LATERAIS
O posicionamento incorreto das cadeias laterais pode provocar a sobreposição
de átomos de diferentes aminoácidos da cadeia polipeptídica. O tratamento
inadequado dessas interações desfavoráveis pode ter uma influência direta no
desempenho do algoritmo ED. Algumas propostas de soluções para esse problema
como, por exemplo, a minimização de energia através da dinâmica molecular discreta
(RAMACHANDRAN, S. et al., 2011), são inviáveis por apresentarem um custo
computacional muito elevado. Uma abordagem possível é limitar os ângulos adotados
pelas cadeias laterais a um conjunto discreto de estados de baixa energia, conhecidos
como rotâmeros. A escolha desses ângulos, não apenas na geração da população
inicial, como também nas gerações subsequentes do processo evolutivo, deve ser
feita a partir de uma biblioteca de rotâmeros que apresentam valores dependentes,
tanto do tipo específico de cada aminoácido, quanto de faixas de valores para os
ângulos diedrais adotados junto à cadeia principal para uma dada conformação
específica (DUNBRACK; COHEN, 1997). Uma das dificuldades impostas pela adoção
isolada dessa solução surge do problema de como combinar corretamente esse
ângulos, uma vez que um grande número de valores é fornecido como resposta para
cada um dos aminoácidos quando de uma consulta à biblioteca.
Neste trabalho, adotou-se para o tratamento desse problema o programa
SCWRL4 (ROUX; KARPLUS, 1988). A partir dos dados da cadeia principal de cada
uma das soluções gerada pelo algoritmo ED, o programa SCWRL4 combina o
resultado de diferentes algoritmos, destinados à detecção de colisão e à minimização
da energia total do modelo, a fim de selecionar o melhor conjunto de ângulos junto a
uma biblioteca própria de rotâmeros, mediante a aplicação de técnicas de
programação dinâmica e de construção de grafos.

A estrutura completa, com os

valores preditos para o posicionamento das cadeias laterais, é retornada diretamente
através de um arquivo no formato PDB.

7.5 PARÂMETRO DE CONTROLE DO ALGORITMO ED
Com o objetivo de auxiliar na busca por soluções para o problema de predição,
mostrou-se anteriomente que o uso do valor de OCR pode ser uma alternativa para
orientar o algoritmo ED. Esse índice permite ajustar o parâmetro de peso diferencial
(F) do algoritmo ED, por meio da comparação entre o valor de OCR definido para a
proteína alvo e o valor de OCR calculado para as soluções geradas pelo método ao
longo da simulação. Com esse ajuste do parâmetro de controle do ED, torna-se
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possível explorar o espaço em busca de soluções mais compactas, ainda que as
conformações encontradas apresentem um baixo nível de energia. Da mesma forma,
esse índice permite a explotação de regiões com níveis mais elevados de energia,
caso as conformações encontradas apresentem valores de OCR distantes dos valores
estimados inicialmente.
Conforme visto no capítulo 7, estima-se o valor de OCR para uma determinada
proteína a partir de sua classificação em uma das famílias do SCOP, ou ainda com
base no resultado do alinhamento de sua sequência de aminoácidos com relação à
sequência de proteínas com a estrutura 3D resolvidas, através da consulta ao
WebService do programa HMMR3. Durante a execução do algoritmo, o mecanismo
adaptativo desenvolvido utiliza esse valor para realizar o balanceamento entre a
exploração e a explotação de áreas promissoras. Dessa forma, a cada iteração do
algoritmo ED, deve-se calcular o valor de OCR, para cada uma das soluções geradas.
Posteriormente, determina-se a distância entre o valor de OCR da melhor solução
obtida até aquela etapa e o valor estimado de OCR para a proteína alvo. Calcula-se
também a distância do valor de OCR para cada uma das soluções geradas e o valor
estimado de OCR para a proteína. A razão entre essas distâncias é utilizada para se
definir o parâmetro de mutação F. Com base nessa regra, quando houver um número
grande de soluções com o valor da ordem de contato distante do valor definido para a
proteína, adotaremos um valor elevado para o parâmetro F, o que permite a
exploração do espaço de soluções. Caso contrário, será adotado um valor
proporcionalmente menor para F, a fim de explotarmos as regiões em torno das
melhores soluções já encontradas. O valor de F é dado pela seguinte equação



OCRBest  OCREstimado
F  max  lmin ,1 
NP
1

OCRpop  OCREstimado

NP pop 1




,



(19)

onde, lmin é o valor mínimo definido para o parâmetro F, OCRBest é o valor de OCR
calculado para a melhor solução encontrada, OCRpop é o valor calculado para cada
indivíduo da população de soluções, variando de 1 a NP, e OCREstimado é o valor de
OCR estimado para a estrutura da proteína alvo, conforme descrito no capítulo 7. O
modelo proposto para o cálculo de F alinha-se com a ideia de que o valor de OCRBest
tende a aproximar-se mais rapidamente do valor de OCREstimado, do que a média dos
valores de OCRpop, o que gera valores elevados de F. À medida que a simulação
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avança, existe a tendência de os valores de OCRpop aproximarem-se do valor OCRBest
e consequentemente do valor de OCREstimado, reduzindo gradativamente o valor de F.
7.6 FLUXOGRAMA
Na Figura 33, temos o diagrama de fluxo do algoritmo de Evolução Diferencial,
utilizado no método COADE, proposto para a predição de estruturas de proteínas.
Começo

Sequência
de
Aminoácidos

Predição Estrutura
Secundária

SCRATCH
(SSpro)

SCWRL4
Geração da
população
inicial

Biblioteca
Rotâmeros

Calcular Função
Objetivo da
população

CHARMM
v22

Mutação
Crossover

Calcular Função
Objetivo, Seleção
Def parâmetro F,
conforme Eq. (19)

Não

Critério de
parada
satisfeito?
Sim
Fim

Figura 33. Fluxograma do método COADE proposto para a predição de estruturas
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8 ESTUDO DE CASOS – PREDIÇÃO DE ESTRUTURAS

Nesta seção, serão descritos os experimentos realizados e apresentados os
resultados obtidos, a partir da aplicação do algoritmo proposto a um conjunto teste de
proteínas. O desenvolvimento e a implementação dos algoritmos foram realizados no
ambiente interativo do programa Matlab (versão 7.11). A opção por esse pacote foi
feita, levando-se em consideração a facilidade de programação, aliada ao grande
número de recursos disponíveis para a criação de gráficos, a análise de dados e a
manipulação de arquivos, inclusive no formato PDB. A possibilidade de integração
entre o programa desenvolvido e o Tinker, através da captura do valor de energia
calculado, foi outra facilidade decorrente do uso do Matlab. As simulações dos
modelos criados foram realizadas em um computador desktop Dual Core (I5), com
8Gb de memória RAM e sistema operacional Windows XP x64.

8.1 CONFIGURAÇÃO
Para cada polipeptídeo, foram realizados três testes com diferentes formas de
escolha do parâmetro de peso diferencial F. Para o primeiro teste, o parâmetro F foi
fixado em 0,8. No segundo teste, o parâmetro F variou entre 0,5 e 1, de acordo com a
técnica Dither. Para o terceiro teste, baseado na proposta adaptativa COADE, o valor
do parâmetro lmin foi definido em 0,5, o que levou o parâmetro F a variar entre 0,5 e 1.
Os critérios e valores dos parâmetros utilizados neste trabalho foram sugeridos na
seção “Practical Advice”, do site dos criadores do algoritmo ED, disponível em
www1.icsi.berkeley.edu/~storn/code.html.
a) O número de indivíduos da população foi definido em 40;
b) O parâmetro probabilidade de crossover CR foi fixado em 0,9;
c) A estratégia DE/rand/1/Bin foi empregada em todos os testes;
d) Como critério de parada, o número máximo de avaliações para cada uma das
proteínas do conjunto de teste, foi adotado como sendo 40.000 para 1A11;
60.000 para 1WQC e 80.000 para o 1GCN.

8.2 MÉTODO DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
A qualidade das soluções apresentadas pelo método computacional proposto
foi determinada, a partir da análise da similaridade entre a estrutura predita e a
estrutura nativa conhecida de uma proteína, obtida experimentalmente.

Essa

comparação pode ser feita por métricas como o Root Mean Square Deviation (RMSD),
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que utilizam as coordenadas cartesianas dos átomos alinhados da cadeia principal das
duas estruturas, conforme a seguinte equação



1 n
RMSD 
 a i  bi
n i 1

),
2

(20)

sendo, i 1,...,n o índice dos átomos da cadeia principal; ai e bi vetores de posição
cartesiana do átomo das respectivas estruturas a e b.

8.3 CONJUNTO DE TESTES
A validação do algoritmo proposto deverá ser efetuada a partir da comparação
entre a estrutura nativa de proteínas, obtida por métodos experimentais, e as
estruturas finais de menor nível de energia e de menor RMSD, geradas pelo algoritmo
ED. Para compor o conjunto de testes, foram selecionados polipeptídeos com no
máximo 30 aminoácidos, a partir da literatura disponível acerca do problema de
predição de estruturas de proteínas (Tabela 8).

Tabela 8. Conjunto de polipeptídeos selecionados para teste
PDB

Proteína

1A11
AchR
1WQC Om-toxin
1GCN glucagon

N° de
Aminoácidos

c

l

OCR

25
26
29

0,736
0,686
0,704

2,417
2,215
3,042

0,0843
0,1115
0,073

8.3.1 PDB 1A11
O receptor colinérgico (AchR) é uma proteína integral de membrana composta
por 25 aminoácidos dispostos ao longo de uma hélice. Depositada no PDB com o
código 1A11, sua estrutura foi resolvida através da técnica de RMN (Figura 34)
(OPELLA et al., 1999).

Figura 34. Sequência de aminoácidos e estrutura do receptor colinérgico (PDB 1A11)
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A rede formada pelos contatos entre os aminoácidos desse polipeptídeo pode
ser vista na Figura 35. A descrição estatística dessa rede apresenta um coeficiente de
agregação 0,736, caminho médio de 2,417 e OCR de 0,0843.

Figura 35. Rede de contatos para a estrutura PDB 1A11, com valor de OCR de 0,0843

8.3.2 PDB 1WQC
Este polipeptídeo é uma toxina obtida da purificação do veneno de escorpiões
Opisthacanthus Madagascariensis (OM toxin). Cerca de 70% de sua sequência
corresponde a duas hélices com 17 resíduos. Depositada no PDB com o código
1WQC, sua estrutura foi resolvida através da técnica de RMN (Figura 36) (CHAGOT et
al., 2005).

Figura 36. Sequência de aminoácidos e estrutura para a toxina OM (PDB 1WQC)
A rede formada pelos contatos entre os aminoácidos desse polipeptídeo pode
ser vista na Figura 37. A descrição estatística dessa rede apresenta um coeficiente de
agregação 0,686, caminho médio de 2,215 e OCR de 0,1115.
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Figura 37. Rede de contatos para a estrutura PDB 1WQC, com valor de OCR de
0,1115.
8.3.3 PDB 1GCN
O hormônio pancreático glucagon adota principalmente uma conformação
helicoidal, com 14 resíduos estabilizados por interações hidrofóbicas. Depositada no
PDB com o código 1GCN, sua estrutura foi resolvida através da técnica de difração de
raios-x, com a resolução de 3Å (Figura 38) (SASAKI et al., 1975).

Figura 38. Sequência de aminoácidos e estrutura do hormônio glucagon (PDB 1GCN).
A rede formada pelos contatos entre os aminoácidos para a proteína 1GCN
pode ser vista na Figura 39. A descrição estatística dessa rede apresenta um
coeficiente de agregação 0,704, caminho médio de 3,042 e OCR de 0,073.

Figura 39. Rede de contatos para a estrutura PDB 1GCN, com valor de OCR de 0,073.
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8.4 RESULTADOS
As Tabelas 8 a 10 apresentam os resultados obtidos com a aplicação do
algoritmo de Evolução Diferencial ao problema de predição de estruturas, tendo por
base o conjunto de polipeptídeos identificados na Tabela 8. Durante os testes, o
algoritmo foi executado 20 vezes para cada um desses polipeptídios. A melhor solução
de cada rodada foi selecionada para fazer parte do conjunto das melhores soluções
geradas pelo algoritmo. Desse conjunto, foram identificadas as melhores soluções
gerais, de acordo com os critérios de menor energia e menor CRMSD, que,
juntamente com o valor médio de energia e o valor médio de CRMSD do conjunto,
são apresentados nas tabelas a seguir.
8.4.1 PDB 1A11
A Tabela 9 apresenta os resultados obtidos para a predição da estrutura do
receptor colinérgico (AchR). A conformação identificada com o menor nível de energia
possui o valor de -14,1 Kcal/mol.

Tabela 9. Resultados obtidos para o receptor colinérgico (AchR), utilizando o
parâmetro F: (a) fixo, (b) variando segundo a técnica Dither, ou (c) definido de acordo
com a Eq. 19.
ENERGIA
PDB
PARÂMETROS
RESULTADOS
RMSD (Å)
(Kcal/mol)
Menor
Energia
F
0.8
1,49
3,45
Menor
RMSD
CR
0.9
1,07
17,18
(a)
Média
1,25
13,01
Desvio
0,17
8,26

1A11

F
CR

Dither
0.9

Menor Energia
Menor RMSD
Média
Desvio

1,18
1,09
1,34
0,31

-1,52
13,11
5,43
7,63

F
CR

Adaptativo
0.9

Menor Energia
Menor RMSD
Média
Desvio

1,16
1,04
1,35
0,33

-14,10
0,76
-3,73
6,34

(b)

(c)

Outra conformação com um nível de energia um pouco maior (0,76 Kcal/mol)
apresentou o menor RMSD de 1,04Å (Figura 40).
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Figura 40. Superposição da estrutura predita pelo algoritmo com o valor de
RMSD=1,04Å (roxo), em relação à estrutura depositada no PDB 1A11 (verde)(Modelo
1).
8.4.2 PDB 1WQC
A Tabela 10 apresenta os resultados obtidos para a predição da estrutura da
toxina OM. A conformação identificada com o menor nível de energia possui o valor de
-251,5 Kcal/mol.

Tabela 10. Resultados obtidos para a toxina OM, utilizando o parâmetro F: (a) fixo, (b)
variando segundo a técnica Dither, ou (c) definido de acordo com a Eq. 19.
ENERGIA
PDB
PARÂMETROS
RESULTADOS RMSD (Å)
(Kcal/mol)
Menor Energia
F
0.8
3,62
-210,05
Menor RMSD
CR
0.9
2,76
-147,52
(a)
Média
3,61
-163,51
Desvio
0,25
47,22

1WQC

F
CR

Dither
0.9

Menor Energia
Menor RMSD
Média
Desvio

3,49
2,73
3,38
0,18

-218,86
-112,52
-166,59
51,23

F
CR

Adaptativo
0.9

Menor Energia
Menor RMSD
Média
Desvio

3,24
2,61
2,99
0,23

-251,49
-140,24
-195,04
44,09

(b)

(c)

A conformação identificada com o menor valor de RMSD de 2,61Å apresentou
um nível de energia de -140Kcal/mol (Figura 41).
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Figura 41. Superposição da estrutura predita pelo algoritmo com o valor de
RMSD=2,61Å (roxo), em relação à estrutura depositada no PDB 1WQC (verde)
(Modelo 1)
8.4.3 PDB 1GCN
A Tabela 11 apresenta os resultados obtidos para a predição da estrutura do
hormônio glucagon. A conformação identificada com o menor nível de energia possui
o valor de 886 Kcal/mol.

Tabela 11. Resultados obtidos para o hormônio glucagon, utilizando o parâmetro F: (a)
fixo, (b) variando segundo a técnica Dither, ou (c) definido de acordo com a Eq. 19.
RMSD
ENERGIA
PDB
PARÂMETROS
RESULTADOS
(Å)
(Kcal/mol)
Menor
Energia
F
0.8
3,56
891,14
Menor
RMSD
CR
0.9
2,84
936,93
(a)
Média
3,64
1044,51
Desvio
0,36
272,79

1GCN

F
CR

Dither
0.9

Menor Energia
Menor RMSD
Média
Desvio

3,19
2,84
3,13
0,29

903,90
1087,06
1018,21
104,51

F
CR

Adaptativo
0.9

Menor Energia
Menor RMSD
Média
Desvio

2,86
2,80
3,34
0,66

886,27
930,40
967,56
94,25

(b)

(c)

A Figura 42 apresenta a superposição entre a estrutura predita com o RMSD de
2,8 Å e a estrutura depositada no PDB 1GCN.
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Figura 42. Superposição da estrutura predita pelo algoritmo com o valor de RMSD de
2,8Å (roxo), em relação à estrutura depositada no PDB 1GCN (verde)

A utilização de diferentes estratégias na definição do parâmetro de controle de
mutação F resultou na identificação de conformações finais bem distintas. Constata-se
que o método adaptativo COADE, proposto neste trabalho, identificou as
conformações com o valor mais baixo de energia nos três casos de teste. Além de
identificar a melhor estrutura, é possível perceber que a média do conjunto de
soluções encontradas por esse método apresenta um nível de energia mais baixo do
que os dos demais métodos, o que demonstra uma melhora no desempenho do
algoritmo com a utilização dessa estratégia. A fim de obter esses resultados, acreditase que a adaptação do parâmetro F, ao longo da evolução do algoritmo, foi decisiva
para realizar uma melhor amostragem do espaço de conformações, levando o
algoritmo a efetuar a busca em regiões mais promissoras, na quais as conformações
possuem

um

número

correto

de

interações

entre

os

aminoácidos

e,

consequentemente, menores níveis de energia.
Da análise dos resultados, vê-se que as predições feitas pelo programa SSpro
contribuíram decisivamente para a obtenção dos valores baixos de energia, ao ajudar
a limitar o espaço de variação dos ângulos diedrais, em especial nos dois primeiros
casos de teste. Para o último polipeptídeo, as conformações preditas finais
apresentaram um nível relativamente elevado de energia, quando comparadas com o
valor de energia da estrutura depositada no PDB. Nesse caso, o SSpro não consegui
definir uma classificação única para os aminoácidos da parte inicial do polipeptídeo,
impedindo que o algoritmo reduzisse seu espaço de busca. Esse fato aparentemente
teve reflexo no resultado final do algoritmo de predição, produzindo nesse caso
resultados próximos entre as três abordagens de fixação do parâmetro F.
Por fim, ressalta-se que os resultados dos testes apresentados nas tabelas
anteriores confirmam a dificuldade de tratamento do problema de buscar o valor
mínimo de energia, com o emprego de uma função objetivo baseada em equações de
campo de força. A tentativa de simular as interações existentes no interior da proteína,
e dela com o seu meio, parecem esbarrar na natureza irregular da superfície de
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energia, sobre a qual é realizada a busca pelas conformações.

Tal fato aparece

explicitamente nos casos identificados de conformações associadas a um menor nível
de energia que, contudo, se distanciam da estrutura nativa.

8.5 COMPARAÇÃO COM MÉTODOS DIVERSOS
Existem algumas dificuldades para se avaliarem de forma justa os diferentes
métodos de predição descritos na literatura. Usualmente, opta-se por realizar as
comparações de seus resultados, utilizando somente o valor de RMSD calculado para
superposição entre estruturas preditas e estruturas nativas depositadas no PDB.
Para realizar a comparação com os resultados obtidos neste trabalho,
selecionamos os seguintes métodos da literatura acerca do problema de predição de
estruturas, uma vez que utilizaram algumas das proteínas presentes em nosso
conjunto de testes. O Algoritmo Multiobjetivo baseado em Tabelas (AEMT) é um
método que trata a predição de estruturas como um problema de otimização
multiobjetivo (BERENDSEN; GRIGERA; STRAATSMA, 1987). As diferentes soluções
envolvem a otimização simultânea de partes da equação do campo de força,
separadas em dois tipos de componentes de energia. No primeiro grupo, descrevemse interações entre átomos ligados covalentemente e, no segundo grupo, detalham-se
as interações não ligadas. Esse algoritmo trabalha com subpopulações armazenadas
separadamente em tabelas, de acordo com diferentes critérios de seleção. Dois
indivíduos são selecionados de forma aleatória, a partir dessas diferentes tabelas,
para dar origem a um novo indivíduo. Dependendo de sua aptidão, esse novo
indivíduo é incorporado a uma das tabelas.
Custódio (2008) desenvolveu uma metodologia para predição de estruturas,
baseada em uma técnica de substituição parental por crowding e implementada para
algoritmos genéticos. O valor de energia calculado por meio do campo de força
GROMOS96 serviu para determinar a aptidão de uma dada conformação. A
metodologia contemplou também um modelo simplificado para a energia de livre
solvatação. Verma et al. (2006) adotaram a técnica de otimização Basin Hopping, que
submete o sistema a repetidos ciclos de busca local, partindo-se de pontos escolhidos
de forma aleatória, na vizinhança de pontos previamente identificados. Ao fim de cada
ciclo, uma nova conformação é aceita, caso a diferença de energia para a
conformação corrente seja menor do que um valor limite definido a priori. Para tanto,
os autores empregam um campo de forças, chamado PFF01, desenvolvido
especialmente para a aplicação ao problema de predição de estruturas. Além de
possuir um termo específico para descrever a formação de ligações de hidrogênio, o
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PFF01 ainda considera as interações com o solvente, mediante a adoção de um
modelo baseado na mínima área da superfície acessível ao solvente. Jayaram et al.
(2012) desenvolveram uma suite de programas para realizar a predição de estruturas
full-atom, chamada de Bhageerath. Dentre as tarefas realizadas pelas ferramentas
criadas pelos autores, cita-se a predição de estruturas secundárias, a geração de
estruturas para teste, a remoção de choques estéricos e o refinamento das estruturas
usando o método de Monte Carlo. Shan et al. (2001) combinaram a abordagem por
threading com o algoritmo Psi-Blast para pesquisa e identificação em bancos de
templates, a fim de aumentar a taxa de reconhecimento de dobras e aumentar a
acurácia do alinhamento dessa metodologia. A

Tabela 12 resume os valores de

RMSD, obtidos segundo os métodos descritos nas referências para os polipeptídeos
que foram escolhidos para teste.

Tabela 12. Resultados obtidos por diferentes métodos para as proteínas do conjunto
de teste.
RMSD (Å)
Método (Referência)
1A11
1WQC
1CGN
COADE
1,04
2,61
2,8
(BERENDSEN; GRIGERA;
STRAATSMA, 1987)
1,13
(VERMA et al., 2006)
3,2
(CUSTÓDIO, 2008)
3,22
2,19
(JAYARAM et al., 2012)
2,5
(SHAN; WANG; ZHOU, 2001)
3,37
8.6 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Chamou a atenção a identificação de estruturas energeticamente equivalentes
ao longo da simulação realizada neste trabalho, mas que apresentavam grandes
diferenças no valor de RMSD. Essas estruturas geradas pelo algoritmo evidenciam a
existência de um descompasso entre o nível de energia e a proximidade com a
conformação nativa. Para ilustrar esse fato, mostra-se na Figura 43, como exemplo, a
relação de energia vs. RMSD de 200 conformações preditas pelo algoritmo para a
toxina OM (PDB 1WQC).
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Figura 43. Relação energia vs. RMSD de 200 conformações geradas pelo algoritmo
ED para a toxina OM (PDB 1WQC).

Não se pode esquecer que, com essa classe de métodos de predição
baseados em algoritmos de otimização, procura-se minimizar o valor de energia
associada a uma conformação. A adoção de um critério único pode levar a sérias
distorções na comparação entre os algoritmos. Uma vez que não estamos lidando com
o valor de energia livre de Gibbs, mas com o valor de energia potencial, tal parâmetro
de comparação deve ser visto com reserva, uma vez que existe a possibilidade real de
um algoritmo apresentar um desempenho melhor e, mesmo assim, gerar uma solução
final com um valor maior de RMSD.
Exemplos retirados da Figura 43 deixam claro o problema existente com
relação ao uso desse parâmetro. Qual critério deve ser usado para definir a melhor
solução, quando existe uma conformação com RMSD de 3,27Å e energia de -14,68
Kcal/mol, e outra conformação com RMSD de 3,26Å e energia de -251 kcal/mol? Em
outro exemplo, nota-se claramente que, na região em torno de -240 Kcal/mol, o valor
de RMSD das conformações pode variar entre 2,9 e 4,2Å.
De modo análogo, outros trabalhos mostram evidências do problema aqui
identificado. Apesar de não apresentar os valores de energia calculados para as
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conformações, Custódio (2008) comenta que seu algoritmo identificou uma diferença
de energia entre as conformações de menor RMSD e de menor energia para a
crambina (PDB 1CRN), da ordem 90Kcal/mol. A conformação de menor energia
apresentava um RMSD de 10,3 Å, enquanto a conformação de menor RMSD tinha o
valor de 6,7Å. Em outro trabalho, Cutello (2006) identificou o mesmo padrão de
energia nas conformações geradas pelo algoritmo I-PAES para as proteínas crambina
(1CRN), Rop (PDB 1ROP) e uteroglobina (PDB 1UTG).
Uma

vez

que

níveis

mais

baixos

de

energia

não

correspondem

necessariamente a melhores soluções, questiona-se a adequação das funções de
energia potencial para guiar a busca pela conformação nativa. O principal problema
parece estar relacionado à função objetivo utilizada, descrita por meio de equações do
campo de força molecular, ainda insuficientes para capturar o complexo conjunto de
interações responsável pela evolução do estado de uma proteína, limitando, assim,
sua capacidade de discriminar entre a estrutura nativa e as estruturas decoys
(METROPOLIS et al., 1953). No entanto, espera-se que os métodos baseados em
campos de força apresentem um rápido aperfeiçoamento nos próximos anos, com o
ajuste dos modelos atuais e a incorporação de novos efeitos, que permitam a
reprodução com maior fidelidade das interações essenciais à correta predição
(SKOLNICK; KOLINSKI, 2007).
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9 SINCRONISMO EM PROTEÍNAS

Nas últimas décadas, diferentes modelos tentaram desvendar o processo de
formação das estruturas secundárias e terciárias durante o enovelamento de
proteínas. No entanto, falta ainda identificar um mecanismo simples, capaz de
esclarecer como a cadeia polipeptídica rapidamente alcança sua estrutura nativa.
Como contribuição para uma possível solução, este trabalho propõe a
incorporação aos modelos existentes do sincronismo como um novo efeito,
relacionado ao condicionamento do comportamento de oscilação dos planos
peptídicos, estabelecido por meio da interação entre os aminoácidos de uma proteína.
Neste trabalho, introduzimos a hipótese de que a sincronização do movimento dos
planos peptídicos é um princípio físico que deve ser considerado nos modelos
destinados a explicar diversos fenômenos, ao estabelecer a relação entre a dinâmica e
a estrutura das proteínas. Para descrever o processo de enovelamento, utilizamos o
modelo de Kuramoto que descreve a dinâmica de uma população de osciladores de
fase acoplados.

9.1 OSCILADORES EM PROTEÍNAS
Para que o modelo de Kuramoto possa ser usado para explicar o emergente
comportamento coletivo, deve-se identificar quais estruturas em uma proteína
poderiam exercer o papel de osciladores. Uma vez que serão analisadas mudanças
conformacionais, é mais apropriado representar as proteínas através do sistema de
coordenadas internas, definindo os comprimentos das ligações, os ângulos de
valência e os ângulos de torção da cadeia principal. A força da ligação entre os
átomos faz com que o alongamento das ligações e a deformação de seus ângulos
requeiram muita energia para deslocá-los de seus valores de equilíbrio (LEACH,
2001). Dessa forma, para compreender os mecanismos relacionados às modificações
estruturais, a investigação se concentrará no estudo da complexa inter-relação entre
os ângulos de torção da cadeia principal e as interações de origem não covalentes.
Cada um dos aminoácidos possui dois graus de liberdade, sendo os ângulos de
rotação ao redor das ligações N-C e C–C conhecidos, respectivamente, como  e

. Por outro lado, a ligação peptídica apresenta caráter parcial de dupla ligação, o
que restringe a livre rotação em torno da ligação N-C e faz com que os átomos H-N-CO estejam em uma conformação que dá origem ao chamado plano peptídico. O
comportamento individual do plano peptídico é expresso pela variação dos ângulos ,
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do i-ésimo aminoácido, e , do i+1-ésimo aminoácido, o que identifica tal estrutura
como sendo o sistema oscilante que procurávamos.
Baker e Blackburne (2005) afirmaram que existem na natureza estruturas
moleculares que se comportam como pêndulos. Citando o exemplo do etano, eles
explicam que subcomplexos dentro de uma molécula agem como pêndulos de torção.
Sob certas condições, os movimentos de torção podem apresentar uma grande
amplitude, levando-o a um novo estado de oscilação em torno de um novo ângulo de
equilíbrio. Em tais situações, a energia potencial torna-se não linear e aproxima-se da
energia potencial de um pêndulo real. As interações eletromagnéticas entre os átomos
constituintes da molécula dão origem a esse potencial.
Com base nesses argumentos, esta tese propõe um modelo simplificado para
descrever a estrutura da cadeia principal de uma proteína. A fim de capturar a
essência da complexa dinâmica conformacional, estabeleceu-se a correspondência
entre o comportamento dinâmico dos planos peptídicos e o movimento de pêndulos
reais. Entretanto, cada um dos pêndulos está submetido a um conjunto de forças
individualizado, resultante da interação eletromagnética entre os aminoácidos e
associada ao estado do próprio sistema. Os pêndulos estão conectados a um suporte
comum, de modo a permitir o acoplamento entre eles. A sincronização decorre da
realimentação negativa, com a transferência de energia entre os pêndulos, quando
eles estão fora de fase. O modelo mecânico completo para uma proteína pode ser
visto na Figura 44.

1

θ1

2

3

4

5

...N

Figura 44. Modelo para uma proteína com pêndulos representando os planos
peptídicos.

O modelo proposto é equivalente ao sistema de relógios de pêndulo, estudado
originalmente por Huygens, para o qual existem diferentes variações quanto a seu
modo de construção. Kanunnikov e Lamper (2003) estudaram o sincronismo num
sistema em que os pêndulos estão conectados por meio de um tira elástica. Kapitaniak
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et al. (2012) produziram uma extensa análise do comportamento desse modelo,
inclusive com a realização de experimentos com relógios reais, conectados de
diferentes maneiras. Pantaleone (2002) propôs uma variação interessante para esse
sistema, que pode ser testada através da montagem de um dispositivo simples com
dois ou mais metrônomos de pêndulos e uma base leve de madeira. A base é apoiada
sobre dois cilindros para permitir a sua livre movimentação. Colocados para oscilarem,
os metrônomos sincronizam seus movimentos. A generalização da análise teórica do
comportamento desse dispositivo, para vários metrônomos, levou à identificação de
um sistema de equações que descreve a evolução da fase de forma equivalente ao
modelo de Kuramoto.

9.2 MOVIMENTOS DE BAIXA FREQUÊNCIA
Indícios da existência do sincronismo surgem da coordenação do movimento
encontrado no interior das proteínas. Experimentos realizados com a enzima digestiva
quimotripsina apresentaram as primeiras evidências de que proteínas globulares
possuem modos de vibração em baixa frequência (BROWN et al., 1972). O pico no
espectro de Raman, identificado por volta de 29

, demonstrou uma dependência

com a conformação adotada, uma vez que ele desaparece com a desnaturação da
proteína. Ao longo da década de 1970, experimentos de espalhamento Raman
identificaram picos no espectro de baixa frequência para um grande número de
proteínas

(PAINTER; MOSHER; RHOADS, 1982). A existência de tais modos de

vibração em baixa frequência deu origem a uma série de modelos biofísicos
destinados a descrever a dinâmica de macromoléculas. Por exemplo, o Modelo
Elástico Global (SUEZAKI; GÖ, 1975) representa a proteína como uma esfera elástica
contínua que imita os movimentos de pulsação do coração. Uma das falhas apontadas
para esse modelo é a sua insensibilidade a mudanças na conformação da proteína.
No Modelo Quase Contínuo (CHOU, 1986), os cálculos do movimento de baixa
frequência são realizados a partir de elementos da estrutura secundária, como, por
exemplo, a flutuação ao longo do eixo das hélices alfa, o que cria um movimento
característico de uma sanfona.
Chou (1987) propôs a adoção do conceito de fônons de baixa frequência para
proteínas, ao constatar que havia um déficit, sem explicação aparente, para o valor da
variação da energia livre na relação termodinâmica da reação entre a insulina e o seu
receptor. A partir de uma análise mais apurada, ao listar os diversos fatores que
contribuíam para esse cálculo, foi detectado que havia sido desconsiderada a
contribuição de seis novos graus de liberdade, criados quando da ligação entre as
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duas moléculas. A frequência de vibração proporcionada por esses graus de liberdade
deveria ser muito baixa para que tal efeito fosse relevante. O cálculo do valor de
energia necessário para compensar o déficit encontrado determinou que existiriam
modos de vibração com frequência na faixa de 10 a 50

. Chou sugeriu ainda que

tal movimento interno, encontrado somente em macromoléculas biológicas, deveria
ser resultado do movimento coletivo de um grande número de átomos.
Normal Mode Analysis (NMA) é uma técnica de simulação computacional que
descreve os movimentos coletivos mais significativos no interior das proteínas
(SKJAERVEN; HOLLUP; REUTER, 2009). Além de apresentar um menor custo
computacional, essa técnica fornece uma forma mais simples de visualização das
informações de dinâmica, quando comparada com o grande número de dados de
trajetórias produzidas em simulações de dinâmica molecular. Para tanto, ela
pressupõe que a superfície de energia adota uma forma simples, em regiões próximas
de seu valor mínimo (BAHAR; RADER, 2005). Uma conclusão importante do emprego
dessa técnica é a de que os modos de frequência mais baixos possuem um papel
importante, relacionado diretamente ao desempenho das funções biológicas.
O comportamento dinâmico das proteínas também é estudado a partir dos
dados de relaxamento de ressonância magnética nuclear (RMN), descritos em termos
de oscilações axiais gaussianas (LIENIN; BRUSCHWEILER, 2000). Especificamente,
as flutuações dos planos peptídicos, investigadas combinando-se simulações de
computador e RMN, demonstraram uma significativa correlação entre o movimento
dos planos peptídicos localizados em diferentes partes da proteína ubiquitin.

9.3 AVALIAÇÃO DO SINCRONISMO EM PROTEÍNAS
As simulações computacionais podem ser utilizadas para detalhar o
comportamento dinâmico das proteínas no nível molecular (KARPLUS; MCCAMMON,
2002). No entanto, não é possível inspecionar as trajetórias produzidas diretamente
para identificar a existência do sincronismo. Como se está interessado, sobretudo, nos
movimentos de baixa frequência, que ocorrem no período de picossegundos a
nanossegundos, relacionados a processos de mudanças conformacionais, a análise
será concentrada nas séries temporais dos ângulos de torção da cadeia principal. Para
tanto, utilizar-se-ão os resultados da dinâmica molecular de proteínas em seu estado
nativo, para a análise do movimento dos planos peptídicos, com o objetivo de
averiguar correlações em seu comportamento dinâmico que sugiram a ocorrência de
sincronismo.
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O sincronismo entre dois sistemas oscilantes é frequentemente definido como
a manutenção constante da diferença de fase, denominada travamento de fase, entre
os sinais gerados a partir do comportamento dinâmico desses osciladores. Em
sistemas com ruído, é preciso considerar que as fases não são constantes, mas
oscilam em torno de um valor médio. Assim, o travamento da fase entre dois
osciladores periódicos é descrito como (PIKOVSKY; ROSENBLUM; KURTHS, 2003)

m1  n 2  const.

(21)

onde n e m são números inteiros que indicam as proporções do possível
travamento das frequências, e 1 e 2 são as fases instantâneas de dois osciladores
diferentes. O aumento do nível de ruído e a flutuação aleatória das fases tornam difícil
determinar se se está diante de um caso concreto de sincronismo. Para uma avaliação
mais criteriosa do nível de sincronismo, será utilizado um índice estatístico baseado na
entropia de Shannon (TASS, 2007). A distribuição das diferenças de fase instantânea
é comparada com uma distribuição uniforme, por meio do cálculo do valor de
coerência de fase , que é definido como

  ( H max  H ) / H max ,

(22)

Onde a entropia H é definida como
N b in

H   p k ln p k ,
k 1

(23)

Sendo pk a frequência relativa para as diferenças de fase dentro do k-ésimo
intervalo considerado na divisão do espaço de 0 a 2. O número ótimo de intervalos foi
estimado como Nbin = exp (0,626 + 0,4 ln (M-1)), onde M é o número de amostras da
trajetória no intervalo de tempo considerado da DM (TASS, 2007). Dessa forma, Hmax
= ln(Nbin) representa a entropia máxima. Com base na Eq. (22), o valor de  = 0
corresponde a uma distribuição uniforme das diferenças de fase, isto é, não existe
sincronismo, e  = 1 corresponde a um sincronismo perfeito.

9.4 TRANSFORMADA DE HILBERT-HUANG
Uma vez que se está a lidar com uma dinâmica complexa em um sistema não
linear, expressa por séries temporais não estacionárias (PHILLIPS et al., 2003), torna-
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se necessário separar os movimentos que ocorrem em diferentes escalas temporais,
agregados nos resultados de dinâmica molecular. Para tanto, será empregada uma
técnica de processamento de sinais desenvolvida especialmente para tratar sinais não
estacionários, conhecida como a transformada de Hilbert-Huang (HUANG et al., 1998).
Esse método é composto por duas técnicas distintas. Na primeira etapa, utiliza-se a
decomposição em modos empírica (EMD), a fim de decompor o sinal original em um
conjunto de funções intrínsecas (IMF). O sinal original passa a ser expresso pela
seguinte equação:
N

x(t )   IMFk (t )  res(t ),

(24)

k 1

onde N é o número de IMFs e res(t) é a expressão do resíduo final.
Na segunda etapa, a transformada de Hilbert é aplicada a cada uma das IMFs
geradas na etapa anterior. A transformada de Hilbert para qualquer função g (t) é
definida pela equação

h(t ) 

1



P





g ( )
d ,
t 

(25)

onde P indica o valor principal de Cauchy da integral singular.
Com base nessa definição, h (t) e g (t) constituem um sinal analítico z (t)

z (t )  g (t )  ih(t )  a(t )ei (t ) ,

(26)

é a amplitude instantânea, (t) =

sendo
arctan (h/g) é a função de fase instantânea, e

.

A partir da comparação entre as fases das IMFs originárias da decomposição
das séries temporais dos ângulos de torção, calcula-se o nível de sincronismo
existente entre os planos peptídicos de uma proteína.

9.5 ESTUDO DE CASOS - SINCRONISMO
Procurou-se identificar evidências da existência de sincronismo em simulações
de dinâmica molecular, obtidas do banco de dados do Projeto Dynameomics
(http://www.dynameomics.org) (VAN DER KAMP et al., 2010) (KEHL et al., 2008).
Optamos por trabalhar com simulações de dinâmica molecular do estado nativo, uma
vez que, segundo a hipótese da tese, a proteína, ao adotar sua conformação final,
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alcança também o estado de maior sincronismo global, o que torna possível sua
identificação e avaliação. Dessa forma, seria possível identificar a correlação entre os
movimentos dos planos peptídicos com uma interferência menor de outros fatores de
interação. A simulação que gerou as séries temporais dos ângulos de torção da cadeia
principal foi realizada à temperatura de 298K, em um ambiente paralelo desenvolvido
para análise e simulação, chamado "in lucem molecular dynamics" (ver (BECK et al.,
2008) para uma descrição detalhada). As simulações utilizaram o modelo Flexible
Three-Center (F3C) para representar explicitamente as moléculas de água (LEVITT et
al., 1997).
O banco de dados do projeto Dynameomics disponibiliza somente parte do seu
acervo de simulações para o uso do público em geral. Dentre as opções disponíveis,
selecionamos três pequenas proteínas (Tabela 13), uma vez que o menor de
aminoácidos facilita os cálculos de avaliação do nível de sincronismo entre os planos
peptídicos.

Tabela 13. Conjunto de proteínas selecionadas para avaliação do sincronismo
PDB

Proteína

1BF0 calcicludine
1ENH engrailed homeodomain
1HCC Controle (CCP)

N° de
Aminoácidos

c

l

OCR

60
54
59

0,543
0,585
0,565

2,655
2,368
2,729

0,1749
0,1260
0,1626

9.5.1 PDB 1BF0
A Calcicludine é uma proteína composta por 60 aminoácidos, isolada do
veneno da serpente mamba verde. Depositada no PDB com o código 1BF0, sua
estrutura foi resolvida através da técnica de RMN (Figura 45) (GILQUIN et al., 1999).
No SCOP, essa proteína pertence à classe de pequenas proteínas.

Figura 45. Estrutura nativa da proteína calcicludine (PDB ID 1BF0).
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A rede formada pelos contatos entre os aminoácidos para a proteína 1BF0
pode ser vista na Figura 46. A descrição estatística dessa rede apresenta um
coeficiente de agregação 0,543, caminho médio de 2,655 e a OCR de 0,1743.

Figura 46. Rede de contatos da proteína calcicludine.
9.5.2 PDB 1ENH
A proteína Engrailed homeodomain da Drosophila melanogaster é composta
por 54 resíduos distribuídos em três hélices. Depositada no PDB com o código 1ENH,
sua estrutura foi resolvida através da técnica de difração de raios-x, com a resolução
de 2,1Å (Figura 47) (CLARKE et al., 1994). No SCOP, essa proteína pertence à classe
All-.

Figura 47. Estrutura nativa da proteína Engrailed homeodomain (PDB ID 1ENH).
A rede formada pelos contatos entre os aminoácidos para a proteína 1ENH
pode ser vista na Figura 48. A descrição estatística dessa rede apresenta um
coeficiente de agregação 0,585, caminho médio de 2,368 e a OCR de 0,1260.
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Figura 48. Rede de contatos da proteína Engrailed homeodomain
9.5.3 PDB 1HCC
A proteína de controle do sistema complemento (CCP) possui 59 aminoácidos,
distribuídos em uma estrutura composta essencialmente por folhas- Sua estrutura
resolvida experimentalmente, através da técnica de RMN, foi depositada no PDB com
o código 1HCC (Figura 49) (NICKITENKO et al., 1993). No SCOP, essa proteína
pertence à classe de pequenas proteínas.

Figura 49. Estrutura nativa da proteína de controle do sistema complemento (PDB ID
1HCC).
A rede formada pelos contatos entre os aminoácidos para a proteína 1HCC
pode ser vista na Figura 50. A descrição estatística dessa rede apresenta um
coeficiente de agregação 0,565, caminho médio de 2,729 e a OCR de 0,1626.
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Figura 50. Rede de contatos da proteína de controle do sistema complemento.
9.6 RESULTADOS
As próximas subseções apresentam os resultados obtidos com a aplicação da
Transformada de Hilbert-Huang ao conjunto de trajetórias das simulações de dinâmica
molecular de proteínas selecionadas do Projeto Dynameomics. A avaliação do nível de
sincronismo entre o comportamento dinâmico dos planos peptídicos das proteínas
selecionadas é realizada, a partir da comparação entre as fases das IMFs originárias
da decomposição das séries temporais dos ângulos de torção, geradas em simulações
de dinâmica molecular.
O valor de coerência de fase deve ser sensível à extensão da janela
considerada no seu cálculo. Uma janela muito extensa iria dissipar o efeito de
sincronismo que ocorre em um determinado período de tempo. Por outro lado, uma
janela muito estreita poderia mascarar a sua extensão e impacto, uma vez que os
períodos de alto nível de sincronização podem se prolongar para além dos limites da
janela. Neste trabalho, foram feitos diferentes experimentos com extensões das
janelas, para finalmente adotar uma janela de 2ns no cálculo do valor da coerência de
fase, , usando a Eq. (22).
9.6.1 PDB 1BF0
Apesar de a proteína calcicludine possuir 60 aminoácidos, somente dados para
58 aminoácidos estão disponíveis, uma vez que os ângulos , para o primeiro resíduo,
e , para o último, não são definidos. A Figura 51 apresenta as trajetórias para o
ângulo  dos 4º, 8º e 41º aminoácidos.
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Figura 51. Séries temporais do ângulo  para os 4º, 8º e 41º aminoácidos no intervalo
de 0 a 10.000ps.
Para a análise do nível de sincronismo, os 58 resíduos foram ordenados dois a
dois, em 1.653 combinações possíveis. Para esse estudo, aproximou-se o movimento
do plano peptídico à variação do ângulo  de cada um dos aminoácidos. A técnica
EMD foi aplicada para decompor as trajetórias dos ângulos de torção em um conjunto
de IMFs, conforme apresentado na Figura 52.

Figura 52. Decomposição da variação do ângulo  do 2º e o 9º aminoácido em 10
IMFs
A transformada de Hilbert fornece os dados de fase instantânea para as IMFs
obtidas no passo anterior. Para a avaliação do nível de sincronismo, foram
investigadas diferentes razões (n:m) para verificar o travamento entre as fases desses
sinais, sendo n e m limitados, por praticidade, ao intervalo de 1 a 5. Por fim,
realizaram-se os cálculos do índice de coerência de fase, , em uma janela de 2ns,
usando a Eq. (22). Os resultados obtidos podem ser vistos na Figura 53. Análise do
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primeiro gráfico mostra que 20 pares de resíduos têm um  igual a 1, indicando
sincronia perfeita no intervalo de estudo. No entanto, o maior grupo possui 120 pares
com na faixa de 0,58. O gráfico da Figura 53(b) esclarece que mais de 50% dos
pares de aminoácidos apresentam um grau de sincronismo superior a 0,60.

(a)

(b)

Figura 53. (a) Histograma detalhando o nível de sincronismo para 1.653 pares de
resíduos. (b) percentagem cumulativa dos pares com o nível mínimo de sincronismo.
9.6.2 PDB 1ENH
A proteína engrailed homeodomain possui 54 aminoácidos; no entanto,
somente dados para 52 aminoácidos estão disponíveis. A Figura 54 apresenta as
trajetórias para o ângulo  dos 5º, 19º e 36º aminoácidos.

Figura 54. Séries temporais do ângulo  para os 5º, 9º e 36º aminoácidos no intervalo
de 0 a 10.000 ps.
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A Figura 55(a) mostra que 10 pares de resíduos têm um  igual a 1, indicando
sincronia perfeita. No entanto, o maior grupo tem mais de 80 pares com igual a 0,58.
Como pode ser visto no gráfico da

Figura 55(b), mais de 50% dos pares de

aminoácidos apresentam um grau de sincronismo superior a 0,62.

(b)

(a)

Figura 55. (a) Histograma detalhando o nível de sincronismo para 1.326 pares de
resíduos. (b) percentagem cumulativa dos pares com o nível mínimo de sincronismo.
9.6.3 PDB 1HCC
A proteína CCP possui 59 aminoácidos, mas somente dados para 57
aminoácidos estão disponíveis. A Figura 56 apresenta as trajetórias para o ângulo 
dos 3º e 48º aminoácidos.

Figura 56. Séries temporais do ângulo  para os 3º e 48º aminoácidos no intervalo de
0 a 10.000ps.
A Figura 57(a) mostra que somente 8 pares de resíduos têm o índice
1, sendo que o maior grupo possui mais de 10
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l a 0,66. Como

pode ser visto no gráfico da Figura 57(b), mais de 50% dos pares de aminoácidos
apresentam um grau de sincronismo superior a 0,60.

(a)

(b)

Figura 57. (a) Histograma detalhando o nível de sincronismo para 1.596 pares de
resíduos. (b) percentagem cumulativa dos pares com o nível mínimo de sincronismo.

A aplicação da Transformada de Hilbert-Huang tornou possível o tratamento
dos dados da simulação computacional, por meio da decomposição das trajetórias de
variação dos ângulos diedrais em um conjunto de IMFs. Os resultados obtidos, para o
conjunto de proteínas selecionadas, demonstram a existência de um elevado nível de
coordenação entre o comportamento dinâmico dos aminoácidos, o que pode ser
identificado pelo movimento sincronizado de seus planos peptídicos.

9.7 SINCRONISMO NO PROCESSO DE ENOVELAMENTO
A espontaneidade do enovelamento é definida pela termodinâmica, uma vez
que o sistema deve evoluir, por meio do balanceamento entre os efeitos entrópicos e
entálpicos, na direção do estado termodinamicamente mais estável. As forças não
covalentes atuam de forma decisiva nesse processo; no entanto, é importante
considerar que a interação não linear entre os aminoácidos pode dar origem a novas
propriedades emergentes não identificadas até este momento. Nossa hipótese é a de
que o sincronismo possui um papel relevante na determinação do comportamento
dinâmico dos planos peptídicos, o que o tornaria um dos princípios envolvidos na
condução de uma proteína do estado desnaturado para o estado nativo. Com base
nessa hipótese, seria possível utilizar o efeito do sincronismo para descrever o
processo de enovelamento. No início do enovelamento, os aminoácidos comportam-se
de forma independente. Com a aproximação promovida pelo efeito hidrofóbico, a força
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média de interação cresce, levando à formação de grupos de elementos
sincronizados. Uma vez que o nível de interação não é uniforme, o sistema pode ser
levado a percorrer diferentes rotas. Em uma das situações, é possível que se forme
um grande número de pares de aminoácidos sincronizados. Posteriormente, esses
pares

se

aglutinam,

formando

um

único

agrupamento

sincronizado.

Outra

possibilidade é a formação no início do processo de um grande aglomerado de
elementos sincronizados, ao qual os demais aminoácidos irão se incorporar
individualmente. Essa descrição corresponde à formação de padrões de sincronismo
em redes aleatórias e livres de escala (GÓMEZ-GARDEÑES; MORENO; ARENAS,
2007).

As diferentes maneiras identificadas de se atingir o sincronismo global

assemelham-se às características de formação das estruturas secundária e terciária,
descritas pelos modelos difusão-colisão e nucleação-condensação. A formação inicial
de agrupamentos de aminoácidos sincronizados, seu crescimento e posterior
aglutinação garantiriam a superação do paradoxo de Levinthal.
O aumento do nível de interação acima do valor crítico conduz o sistema a uma
transformação rápida, equivalente a uma transição descontínua de fase, de primeira
ordem. Essa transição, que para a população de osciladores acoplados representa o
estabelecimento do sincronismo global, marca a passagem de uma proteína do estado
desenovelado para o estado nativo. Por meio desse fenômeno, explica-se a
cooperatividade, uma característica importante presente no processo de enovelamento
de dois estados. Atingido o estado de sincronismo global, a formação das ligações de
hidrogênio estabilizaria a estrutura e a manteria numa alternância dentro de um
conjunto de conformações nativas de baixa energia. O enovelamento para grandes
proteínas diferencia-se do processo descrito anteriormente, uma vez que nele os
aminoácidos passam por vários estágios de aglutinação e separação, até atingir o
estágio de transição final para o estado nativo. Tal fato poderia explicar a origem dos
estados intermediários, observados durante o processo de enovelamento de grandes
proteínas.
Sabe-se que a propagação das mudanças conformacionais está associada ao
transporte de energia ao longo da cadeia principal (BOTAN et al., 2007). Nesse
sentido, a frequência de oscilação dos planos peptídicos está associada a um nível de
energia permitido. A sincronização dessas frequências resultaria de um efeito com
feedback negativo, uma vez que não é possível oscilar em uma frequência nem muito
baixa e nem muito alta. Nesse caso, haveria a transferência de energia entre os
planos enquanto eles não estivessem devidamente orientados, o que contribuiria para
ampliar a distribuição de energia e, consequentemente, para aumentar a entropia do
sistema.
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O estímulo para a sincronização sobre um aminoácido específico surgiria de
uma força proporcional à contribuição de todos os demais aminoácidos. Essa força
não seria predeterminada, pois deriva das próprias interações do conjunto de
aminoácidos, sendo este um caso típico de auto-organização. Assim, a estrutura
nativa de uma proteína seria o resultado das forças de campo médio, agindo sobre
uma sequência específica de aminoácidos. Essa propriedade pode explicar por que o
mesmo segmento, com vários aminoácidos, assume a conformação de uma hélice ou
a conformação de uma folha, na estrutura de diferentes proteínas (MEZEI, 1998). Uma
vez que essa força tem um efeito direto na definição das estruturas nativas de
proteínas, ela poderia justificar também o sucesso da modelagem molecular por
homologia estrutural. Essa técnica baseia-se na suposição de que proteínas
homólogas, que evoluíram a partir de um ancestral em comum, apresentam estruturas
tridimensionais similares. Atribui-se esse fato a uma maior tendência de preservação
das características estruturais, mesmo que sua estrutura primária tenda a divergir
durante o processo evolutivo (LESK; CHOTHIA, 1980). A análise do modelo de
Kuramoto indica que a distribuição de frequências dos osciladores, dentro de uma
faixa restrita, assegura a existência de uma solução em que os osciladores
demonstram um comportamento coerente (STROGATZ, 2000). Assim, a substituição
de osciladores por outros com características próximas não deve provocar grandes
impactos sobre o processo de sincronização global. Da mesma forma nas proteínas, o
sincronismo pode justificar a manutenção das estruturas, ainda que frente a alterações
na sequência de aminoácidos. Como se está a lidar com a interação entre planos
peptídicos, passa agora a ser importante perceber uma proteína como a combinação
de pares de aminoácidos associados ao longo da cadeia polipeptídica. Com base no
exposto, espera-se que a compreensão do papel da sincronização no processo de
enovelamento possa ajudar a prever a estrutura nativa de uma proteína, a partir
unicamente de sua sequência de pares de aminoácidos.
É interessante ressaltar que a descrição do sincronismo pelo modelo de
Kuramoto permite estabelecer um princípio único para quaisquer tipos de mudanças
conformacionais em proteínas. Assim, as alterações na composição das forças de
campo

médio,

causadas,

por

exemplo,

pela

associação

entre

ligante

e

macromoléculas, podem explicar as mudanças conformacionais observadas em partes
distantes da cadeia polipeptídica, associadas com o efeito alostérico (CUI; KARPLUS,
2008) ou observadas na transdução dos odores de um composto pelo olfato (RINALDI,
2007).
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10 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE TRABALHO COMPLEMENTAR
Apesar de ser um grande enigma, o problema do enovelamento continua sendo
examinado de forma independente por diferentes linhas de pesquisa. A investigação
realizada neste trabalho teve como intenção abordar esse problema sob diferentes
aspectos. Seu objetivo principal é mostrar que a pesquisa sobre proteínas pode se
beneficiar com uma discussão multidisciplinar.
Tratamos inicialmente do problema da predição de estruturas, utilizando o
algoritmo de Evolução Diferencial. Os resultados obtidos com o emprego do método
COADE sugerem que a abordagem proposta aumenta a capacidade de predição. Por
outro lado, vimos que existe uma dependência entre a qualidade do resultado e a
escolha dos parâmetros de controle do algoritmo ED. Dada a grande complexidade da
hipersuperfície de energia sobre a qual a busca é realizada, essa relação está
diretamente ligada à dificuldade de se escapar da convergência para pontos de
mínimos locais.
Nos testes realizados, avaliamos o desempenho do algoritmo ED, através da
comparação entre as estruturadas preditas e as correspondentes estruturas de
referência. Além disso, comparamos esses dados com os resultados obtidos por
outros métodos para o mesmo conjunto de proteínas. Apesar de ser necessária a
realização de mais testes, vimos que a adoção de uma métrica, relacionada ao grau
de interação entre aminoácidos de diferentes partes da proteína, pode propiciar um
aumento na qualidade das soluções geradas pela metodologia, sobretudo para a
predição da estrutura de proteínas pequenas.
O ajuste dos parâmetros para o algoritmo ED, que propiciam o balanceamento
entre a exploração de novas áreas e a explotação de áreas promissoras, mostrou-se
mais complexo do que o procedimento aplicado a outros algoritmos evolutivos, como,
por exemplo, o algoritmo genético. A complexidade do problema da predição de
estruturas, aliada à grande quantidade de tipos diferentes de enovelamentos, torna
difícil a criação de uma regra universal para a definição desses parâmetros. Assim, a
variação dos parâmetros teve que ser feita de forma mais diligente, levando em conta
não apenas a diversidade das características que se deseja disseminar na população,
como também o momento da evolução da metodologia. Para auxiliar na busca pela
conformação que aproximasse a solução final da verdadeira estrutura nativa,
caracterizamos as estruturas de proteínas por meio da OCR.
Propusemos o conceito de sincronismo como um importante princípio físico,
subjacente ao processo de enovelamento, e capaz de fornecer explicações para
alguns fenômenos observados. A adoção de um modelo simples, que compara os

88

planos peptídicos a pêndulos reais, serviu de base para descrever o processo de
enovelamento, utilizando o modelo de Kuramoto. Apesar de sua simplicidade, o
modelo permite estabelecer um princípio único para quaisquer tipos de mudanças
entre conformações de estados diferentes, seja durante o processo de enovelamento,
seja para transições observadas, como, por exemplo, no caso do alosterismo. Ainda
segundo esse modelo, a interação entre os planos peptídicos explicaria o caráter de
campo médio da força, que impele uma sequência específica de aminoácidos a se
auto-organizar em uma estrutura tridimensional única. Assim, a sequência deve ser
vista sob uma nova ótica, uma vez que se sugere que a série de pares de aminoácidos
que dão origem aos planos peptídicos seja um conhecimento relevante dentro dessa
sequência. Por último, a formação inicial de agrupamentos de aminoácidos
sincronizados, bem como seu crescimento mediante diferentes formas de aglutinação
dos aminoácidos restantes, levariam à superação do paradoxo de Levinthal.
As equações de campo de força progrediram muito nos últimos anos, tornando
mais realística a modelagem de sistemas moleculares. Da mesma forma, o uso das
heurísticas de otimização também apresentou avanços significativos, em vista da
proposta de novas técnicas e do aumento da capacidade computacional disponível.
Apesar disso, estamos ainda distantes de conseguir encontrar a estrutura nativa de
proteínas complexas, com a aplicação exclusiva desses algoritmos. Nesse momento,
a melhor estratégia é dispor de várias ferramentas que permitissem agregar a
informação de diferentes naturezas, inclusive sobre a estrutura de proteínas resolvidas
experimentalmente.
Certamente esta tese abre muitos caminhos a serem percorridos em trabalhos
futuros. Várias propostas podem ser feitas para os diferentes aspectos que foram
abordados sobre o problema do enovelamento de proteínas. Especificamente quanto à
predição de estruturas, destacamos a necessidade de criação de novas regras para a
definição dos parâmetros de controle do algoritmo, que permitam a exploração de
regiões com conformações mais compactas, com índices elevados de interações entre
aminoácidos distantes na sequência de aminoácidos. O ajuste dos parâmetros estaria
vinculado à dispersão de certas características entre os indivíduos da população que
está evoluindo em direção à conformação nativa. Essa investigação poderia ser
conduzida paralelamente a possibilidade de definição e adoção de novas estratégias
de evolução para o algoritmo ED.
Por sua importância, a alteração dos parâmetros do algoritmo ED não deveria
ser feita somente de forma empírica. Uma alternativa para a definição e tunning
desses parâmetros seria adquirir conhecimento de forma automática, relacionando
características da estrutura secundária de uma proteína com o desempenho do
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algoritmo ED. Acredita-se que outras técnicas de soft computing, como, por exemplo,
redes neurais e lógicas fuzzy poderiam ser incorporadas à metodologia proposta, com
o objetivo de reconhecer padrões. Um sistema de redes neurais seria então treinado
para identificar padrões de similaridades entre proteínas, o que permitiria o reuso do
conhecimento adquirido para um conjunto de proteínas, objetivando a definição de
regras de fixação dos parâmetros e o controle para o algoritmo ED em um novo
conjunto de proteínas desconhecidas. Essa investigação poderia ser realizada por
meio de técnicas de meta-otimização. É possível ainda explorar essas características
topológicas
elementos locais de estrutura secundária, que poderiam ser trocados entre genes.
Esses operadores incorporariam as características de alto empacotamento da
proteína, a serem posteriormente disseminadas para os demais elementos da
população. Podemos também explorar outros índices descritivos da estatística de
redes complexas, que destaquem a importância dos aminoácidos a partir de sua
localização, junto ao núcleo ou na superfície da proteína, seu nível de conectividade
com os demais aminoácidos, ou ainda o desempenho do papel de hub, ao tornar-se
caminho na ligação entre aminoácidos pertencentes à rede.
Em outra linha de pesquisa, pode-se proporcionar o aumento da velocidade de
processamento do algoritmo ED, com a adoção de técnicas de paralelização. Dessa
forma, as populações passam a evoluir conjuntamente, o que possibilita a troca do
conhecimento adquirido durante esse processo, mediante a migração dos indivíduos
com características interessantes entre as populações.
Por fim, a proposta do sincronismo como mecanismo do enovelamento merece
um estudo mais aprofundado, sobretudo do comportamento dinâmico dos aminoácidos
e de seu padrão de interação com os demais aminoácidos de uma sequência. Da
mesma forma, deverá ser feita também uma análise criteriosa da variação temporal
dos parâmetros de interação para o ajuste do modelo de Kuramoto. O objetivo final
desse estudo será a criação de um modelo coarse-grained, mediante modificações
nas equações do campo de força, que permitam a incorporação dos efeitos do
sincronismo a simulações de dinâmica molecular.
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