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Análise da semelhança estrutural entre proteínas at ravés de métodos 

matemáticos 

 

 

1. RESUMO 

 

Na Biologia Molecular, sabe-se que a estrutura tridimensional de uma proteína está 

ligada de forma direta à função que esta desempenha. Assim, analisar a 

semelhança estrutural entre duas proteínas é de fundamental importância, 

principalmente no estudo de novas drogas pela indústria farmacêutica. 

A esta análise dá-se o nome de Problema de Alinhamento Estrutural entre 

Proteínas. Devido ao grande número de proteínas, que aumenta diariamente, 

métodos para medir a similaridade entre duas proteínas devem possuir duas 

características: rapidez e precisão. 

 Neste trabalho, analisaremos a aplicação de métodos matemáticos, suportados por 

técnicas de otimização para alinhar estruturalmente pares de proteínas, indicando o 

nível de semelhança entre elas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Pesquisas sobre proteínas ocupam um lugar de destaque na indústria farmacêutica, 

principalmente para o  desenvolvimento de novas drogas para os mais variados fins. 

Quimicamente, proteínas são compostos orgânicos constituídos por cadeias de 

aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Analisar a semelhança estrutural entre 

duas proteínas pode ajudar a encontrar relações evolucionárias que são muito 

difíceis, ou até mesmo impossíveis de encontrar analisando somente suas 

sequências. Cada estrutura pode ser determinada por vários métodos 

experimentais, tais como Cristalografia e Ressonância Magnética [1, 8]. 

Atualmente, várias bases de dados de estruturas de proteínas podem ser 

exploradas, tais como: FSSP [3], SCOP [6] e CATH [7] e quando a estrutura de uma 

nova proteína é encontrada ou até mesmo conjecturada, sua comparação com um 
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banco de dados é fundamental para a classificação de sua funcionalidade, (veja [4]). 

Com o rápido crescimento no tamanho das bases de dados, torna-se necessário o 

desenvolvimento de métodos computacionais cada vez mais rápidos e precisos para 

comparar as estruturas das proteínas. 

 

 

 

Figura 1: Alinhamento de duas proteínas. 

3. OBJETIVOS 

 

Devido a importância prática em medir o nível de similaridade entre duas estruturas 

proteicas, neste trabalho, testaremos dois métodos propostos na literatura e faremos 

uma análise da precisão e rapidez com que cada um alinha proteínas através de 

gráficos comparativos.  

 

4. METODOLOGIA 

 

O Problema de Alinhamento Estrutural entre Proteínas, denotado por PAEP, 

considera cada proteína como uma cadeia de átomos ordenados residindo no 

espaço Euclidiano tridimensional R3, desta forma uma proteína A, de nA átomos, 

pode ser representada como uma sequência finita de vetores definidos por três 

componentes reais da forma A = [a1 ... an]. , em que ai pertence ao conjunto R3, 

i=1,...,nA e assumimos, sem perda de generalidade, que seu centro de massa está 

localizado na origem. 
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Figura 2: Estrutura Espacial da Proteína 1D2L do ba nco de dados PDB [7]. 

 

Definições complementares para a definição formal do problema de alinhamento 

estrutural entre proteínas, podem ser encontradas em [2]. Para nosso estudo, vamos 

considerar os métodos LovoAlign [5] e LovoAlign Multi-Start Bayesiano Pré-

Processado, proposto em [2]. O método LovoAlign, baseia-se em técnicas de 

Otimização Local com uma análise prévia para a construção de um alinhamento 

inicial que favoreça encontrar o melhor alinhamento possível. O segundo método, o 

método LovoAlign Multi-Start Bayesiano Pré-Processado é uma variação do método 

LovoAlign utilizando técnicas de  múltiplos pontos iniciais e heurísticas intuitivas, 

veja [2]. 

 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Para validação dos métodos analisados neste trabalho, estes foram aplicados a um 

total de 50 proteínas, selecionadas da seguinte forma: 

• Foram escolhidas cinco proteínas aleatoriamente, com no máximo 60 Cα 

átomos (1BK2, 1AG7, 1CBN, 2VY5, 3E7R); 

• Para cada uma dessas proteínas, as dez proteínas mais bem classificadas 

pelo DALI [12] foram também incluídas nos experimentos. 
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Na tabela a seguir, o conjunto de todas as proteínas alinhadas, com os respectivos 

números de Cα átomos entre parênteses. 

 

 

 

 

6. RESULTADOS 

 

Foram realizados 1225 alinhamentos sempre considerando a proteína transformada 

rigidamente, a proteína com o menor número de Cα átomos.  

O gráfico a seguir mostra a relação dos escores obtidos pelo método Lovoalign para 

cada alinhamento referente a bissetriz do gráfico que representa as soluções 

globais. A primeira característica que deve ser ressaltada é quanto ao tempo 

computacional muito pequeno apresentado pelo método. Contudo, quanto a 

qualidade dos alinhamentos obtidos, verificamos uma melhor eficiência do método 

quando o nível de similaridade entre as proteínas é maior do que 70%. Como 

consequência, na região do gráfico que mostra os alinhamentos obtidos para 

proteínas com escore no intervalo de 8 a 14 (proteínas com 40% a 70% de 

semelhança), o alinhamento encontrado pelo método ficou muito abaixo do melhor 

alinhamento. Isso ocorre, por exemplo entre os pares de proteínas 2B68A e 1NE5A, 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                   

5 
 

em que a similaridade sugerida pelo método está entre 5,8 (29% de semelhança), 

enquanto que na realidade o grau de semelhança é de quase 70%. 

 

 

A tabela a seguir mostra para quantos pares de proteínas o método LovoAlign não 

conseguiu encontrar a solução global, mesmo considerando uma margem de 

erro ε da solução global. 

 

 

 

O gráfico a seguir mostra a relação dos escores obtidos pelo método LovoAlign 

Multi-Start Bayesiano Pré-Processado. Com relação a qualidade dos alinhamentos, 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                   

6 
 

verificamos que este foi capaz de encontrar a melhor solução para pares  de 

proteínas com valores de escores superiores a 10 (50\% de similaridade). 

Entretanto, para escores abaixo deste valor a capacidade do método de encontrar a 

melhor solução ficou comprometida.  

 

 

 

A qualidade dos alinhamentos encontrados pelo método LovoAlign Multi-Start 

Bayesiano Pré-Processado pode ser analisado segundo a tabela a seguir que 

mostra para quantos pares de proteínas o método não conseguiu encontrar a 

solução global, mesmo considerando uma margem de erro ε da solução global. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nosos experimentos mostram que apesar do método LovoAlign possuir garantias de 

convergência, ele tem dificuldades em encontrar o melhor alinhamento para vários 

pares de proteínas, principalmente se a similaridade entre elas for baixa. Entretanto 

também há casos em que o método LovoAlgin apresentou um alinhamento muito 

inferior para pares de proteínas com alto grau de similaridade. Isto é devido ao fato 

do método utilizar um método de Otimização Local e sua única estratégia para 

encontrar um alinhamento global ser um pré-processamento das proteínas. Com 

relação a qualidade do alinhamento encontrado pelos métodos, ou seja, quando 

analisamos o quão longe do melhor escore encontrado estão as soluções 

encontradas por cada método, podemos notar que ambos os métodos utilizados 

neste trabalho tiveram uma boa performance quando consideramos uma margem de 

erro no escore ponderado acima de 1,0; ou seja, todos os métodos aqui estudados, 

foram capazes de encontrar um alinhamento com erro máximo de 5% na 

similaridade real entre as proteínas em mais de 90% de todos os nossos testes. 

 

Sob o ponto de vista do custo computacional de cada método, o método LovoAlign 

se mostrou extremamente rápido com relação ao outro método. Por último, vemos 

que nenhum dos métodos aqui estudados pode ser considerado como melhor para 

abordar o problema de Alinhamento Estrutural entre Proteínas, pois nenhum foi 

capaz de superar o outro simultaneamente com relação ao tempo de execução e 

qualidade dos alinhamentos. 
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