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RESUM
Els mapes de baixa resolució, obtinguts de les reconstruccions tridimensionals de les
imatges de criomicroscòpia electrònica (crio-EM) dels grans agregats moleculars, poden
combinar-se amb les estructures atòmiques dels seus components individuals, determinades per difracció de raigs X. La relació que hi ha entre les dues tècniques ha resultat ser una
de les eines més poderoses de què disposem actualment per a interpretar imatges daquestes maquinàries macromoleculars en el context destructures dalta resolució.
El modelatge dels complexos entre el rhinovirus humà serotip 2 (HRV2) i els fragments
Fab de dos anticossos neutralitzants, 8F5 i 3B10, en els mapes derivats de la microscòpia
electrònica, ha permès destablir els diferents patrons dinteracció que caracteritzen el reconeixement depítops lineals i conformacionals per a anticossos dirigits contra el lloc antigènic B del virus.
ABSTRACT
The low resolution crio-electron microscopy (crio-EM) maps of large macromolecular
assemblies can be combined with the atomic structures of their isolated components determined by x-ray crystallography. The interplay between both techniques results in one of the
most powerful tools, actually available, to interpret low resolution snapshots of complex
macromolecular machines in the context of high resolution structures.
The fitting of the complexes between human rhinovirus 2 (HRV2) and the Fab fragments
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of the neutralising antibodies 3B10 and 8F5, in the crio-EM reconstructed density, allowed
to define the different pattern of interactions which characterise the recognitions mechanisms of lineal and conformational epitopes by antibodies directed against the virus antigenic site B.
INTRODUCCIÓ
El desenvolupament de la virologia estructural ha estat espectacular en els darrers
cinc anys. Això es deu principalment a dos
fets: a) lincrement en lús de diverses aproximacions a lestudi de grans estructures,
especialment pel que fa a la interrelació entre la difracció de raigs X, i la microscòpia
electrònica, i b) laugment del nombre destudis enfocats a provar com funcionen
aquests complexos macromoleculars a partir de correlacionar els diferents estudis bioquímics i biofísics. Aquest desenvolupament sha concretat en la determinació a
nivell atòmic destructures de virus i pseudopartícules víriques no infectives cada cop
més grans i complexes. Les estructures de
càpsides de virus resoltes darrerament a
alta resolució amb cristal·lografia de raigs X
ens han mostrat nous tipus de plegaments
per a les proteïnes de les càpsides, que difereixen completament del clàssic motiu en >sandwich. Aquests nous tipus de plegament
shan trobat a les estructures recents, ja sigui
com a subunitats independents, com el plegament =-helicoïdal de les subunitats que
formen el core del virus de lhepatitis B o
lestructura de la capa interna del core del virus de la «llengua blava» (Grimes et al.,
1998), o com un domini fusionat al >-sandwich clàssic, tal com sha trobat a lestructura
del virus Norwalk (Prasad et al., 1999). Són
importants, també, els avenços assolits en la
determinació destructures que mostren
una part important del material genòmic ordenat a linterior dels virions (Gouet et al.,
1999). Finalment, lús de les tècniques de
criomicroscòpia electrònica (crio-EM) i re-

construcció tridimensional dimatges de
partícules aïllades, obre un nou camí per a
respondre problemes biològics amb un detall estructural raonable per a lestudi de
partícules que no poden ser cristal·litzades.
Un dels aspectes més remarcables del desenvolupament de la crio-EM és la consistència entre els mapes que provenen de les reconstruccions 3D i les estructures de raigs X.
La reconstrucció tridimensional dobjectes
no cristal·lins immersos en una solució vitrificada permet obtenir mapes 3D compatibles amb els mapes derivats de les estructures que provenen de la difracció de raigs X.
La resolució daquests mapes és encara limitada (15-30 Å, a causa de lelevat grau de
subenfocament necessari per a obtenir un
contrast adient en les imatges) però és suficient per a posicionar les estructures atòmiques dels diferents dominis i subunitats. El
desenvolupament de programari per a fer
les superposicions de les estructures atòmiques en els mapes crio-EM és una àrea destudi que actualment es troba en plena activitat (Rossmann, 2000; Saibil, 2000).
Lestratègia daïllar, cristal·litzar i determinar lestructura dels diferents components dun complex macromolecular, i combinar després les estructures per a formar
un model del complex dacord amb els mapes 3D obtinguts de les reconstruccions de
crio-EM sha aplicat amb gran èxit a la resolució de les estructures de diferents partícules víriques en complex amb receptors i anticossos neutralitzants. La visualització dels
receptors cel·lulars en complex amb rhinovirus del grup major (Kolatkar et al., 1999), poliovirus (He et al., 2000; Xing et al., 2000) i
coxsackievirus (He et al., 2001) ha revelat
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FIGURA 1.

Diagrama del procediment que cal seguir per a la determinació duna estructura cristal·logràfica.
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com receptors diferents suneixen de manera diferent en depressions semblants a la superfície de les partícules i, excepcionalment,
com un receptor suneix a una regió completament exposada a la superfície dun rhinovirus de grup menor (Hewat et al., 2000). A
més, la resolució de diferents estructures de
complexos virus-anticossos ha permès localitzar els epítops, definir les diferents propietats de neutralització sobre la base de les
orientacions relatives dels fragments Fab
units a les càpsides, i també identificar els
residus involucrats en contacte entre les
dues molècules (Smith et al., 1993; Hewat et
al., 1996, 1997, 1998; Verdaguer et al., 1999).
En aquesta comunicació es presentarà
esquemàticament la metodologia emprada per a lobtenció de models estructurals
daquests grans agregats moleculars per
combinació de Crio-EM i cristal·lografia de
raigs X, fent servir com a exemple la determinació de lestructura del virus del refredat comú de tipus 2 (HRV2) en complex
amb dos anticossos monoclonals, 8F5 i 3B10,
dirigits contra el lloc antigènic B del virus
(Verdaguer et al., 2000), i que presenten diferents propietats de neutralització. Lanticòs
8F5 reconeix un epítop continu que es localitza en el llaç antigènic E-F de la proteïna
VP2 del virus. Lanticòs suneix de manera
bivalent a la superfície de HRV2 a través
dels eixos binaris de la partícula, fet que
suggereix un mecanisme de neutralització
basat a impedir el desacoblament del virus
(Tormo et al., 1994; Hewat & Blaas, 1996).
Lanticòs 3B10, en canvi, reconeix un epítop
conformacional que inclou residus de les
proteïnes víriques VP1 i VP2. A banda, 3B10
suneix a la superfície de HRV2 en una
orientació que només és compatible amb la
unió monovalent de lanticòs. Aquesta observació dóna suport a les anàlisis bioquímiques que mostren que 3B10 neutralitza la
infectivitat de HRV2 per agregació de les
partícules víriques (Hewat et al., 1998).

DETERMINACIÓ DE LESTRUCTURA
DELS COMPLEXOS HRV2-8F5
I HRV2-3B10
Per a abordar lestudi dels complexos
HRV2-8F5 i HRV2-3B10 combinant les tècniques de difracció de raigs X i crio-EM
és necessari: a) resoldre les estructures cristal·logràfiques dels diferents components aïllats el virus HRV2 i els fragments Fab dels
anticossos 8F5 i 3B10, i b) obtenir la reconstrucció tridimensional dels complexos virus-Fab o virus-anticòs fent servir crio-EM
(figures 1-3).
=) Determinació de les estructures
cristal·logràfiques
Lobtenció de cristalls tridimensionals
adients per a la difracció és un pas clau en la
cristal·lografia. Per a aconseguir-ho és necessari obtenir les proteïnes amb un alt grau de
puresa. Els fragments Fab es van obtenir a
partir de líquid ascític de ratolí i es van purificar mitjançant diferents passos cromatogràfics (Tormo et al., 1994 ; Ochoa et al., en
preparació); i el virus es va obtenir a partir
de cultius cel·lulars infectats i es va purificar
per ultracentrifugació en gradients de sacarosa (Verdaguer et al., 1999).
Un cop obtinguts els cristalls, sha de procedir a la recollida de les intensitats de difracció. La possibilitat de congelar els cristalls de
8F5 i 3B10 a temperatures de nitrogen líquid i
la utilització de radiació de sincrotró va permetre obtenir dades completes a partir dun
sol cristall de cada anticòs. En el virus, en
canvi, no es van poder aplicar les tècniques
de criocristal·lografia i les dades de difracció
es van obtenir a partir de quasi un centenar
de cristalls, muntats en capil·lars, i irradiats a
temperatura ambient (figura 1).
La determinació de les estructures, tant
del virus com dels fragments Fab, sha fet
per reemplaçament molecular dun model
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FIGURA 2. Diagrama del procediment que se segueix en la reconstrucció tridimensional de partícules icosaèdriques a partir
dimatges de crioelectromicroscòpia.
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destructura coneguda (Tormo et al., 1994;
Verdaguer et al., 2000; Ochoa et al., en preparació). La resolució del virus HRV2 presentava algunes peculiaritats: les fases inicials a
baixa resolució (5 Å) es van calcular a partir
del posicionament de les coordenades dun
altre rhinovirus, HRV1A (Kim et al., 1989), a
la cel·la de HRV2 que presentava la simetria
del grup espacial I222, on la partícula icosaèdrica sorientava seguint els eixos binaris
cristal·logràfics. Lafinament i extensió de
fases es va fer amb un procés iteratiu de modificació de la densitat electrònica per aplanament del solvent desordenat i aplicant les
restriccions de la simetria icosaèdrica del virus (figura 1). Els mapes de densitat electrònica obtinguts mitjançant aquest procés van
permetre de reconstruir lestructura sencera
de HRV2.
Els models finals sobtenen a partir de cicles dafinament per minimització denergia que salternen amb processos de reconstrucció manual de parts de lestructures que
shan de retocar per a ajustar-les a la densitat electrònica experimental.
>) Obtenció i reconstrucció dimatges de
criomicroscòpia electrònica
La preparació de la mostra és força més
senzilla que en el cas de la cristal·lografia, ja
que no és necessari obtenir cristalls; malgrat
tot, també es requereix un alt grau de puresa
de les mostres. Per a formar el complex sincuba el virus amb lanticòs en excés, durant
una hora, per a assegurar la saturació dels
llocs antigènics. Posteriorment selimina
lexcés danticòs amb una cromatografia
dexclusió molecular. Es col·loca la solució
en una reixeta del microscopi recoberta de
carbó i es congela ràpidament en età líquid.
amb aquest procés saconsegueix la vitrificació de la mostra, i així sen manté lestat natiu
hidratat i, a la vegada, es prevenen els danys
per irradiació del feix delectrons. Durant tot

lexperiment la mostra es mantindrà a temperatura de nitrogen líquid (100 K) i en condicions de buit dins del microscopi.
La base de la formació de la imatge en
microscòpia electrònica és la interacció dels
electrons amb lobjecte. Les lents electromagnètiques realitzen la funció de les lents
òptiques del microscopi convencional, encara que presenten diverses aberracions esfèriques i cromàtiques: lastigmatisme, coherència posicional, etc., que obliguen a
treballar amb obertures petites. Això limita
la resolució del microscopi electrònic a
1-2 Å, tot i que es treballa a longituts dona
de 0,025 Å. La mida petita de lobertura té
conseqüències importants a lhora de determinar les estructures tridimensionals, i això
dóna lloc a una gran profunditat de camp,
que fa que totes les parts duna mostra estiguin en el mateix focus. Això significa que la
imatge duna preparació biològica prima, és
una projecció bidimensional, i no una secció
òptica. La densitat tridimensional completa
sobté a partir dun gran nombre de projeccions que corresponen a les diferents vistes
de lobjecte.
Un cop preses les imatges, les micrografies es digitalitzen i sanalitzen amb mètodes informàtics. El procés de reconstrucció
requereix, en primer lloc, la determinació de
les diferents orientacions de les molècules
individuals que sinclouran a lanàlisi (figura 2). El mètode de les línies comunes permet de determinar les orientacions relatives
a partir de les línies comunes que presenten
necessàriament els plànols corresponents a
les transformades de Fourier de les diferents projeccions. En partícules icosaèdriques, la simetria de la mateixa partícula redueix considerablement el nombre de
projeccions necessàries per a la reconstrucció tridimensional a una determinada resolució.
Un altre aspecte important en la crio-EM
és el contrast, especialment crític en lanàlisi
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FIGURA 3. Diagrama del procediment que cal seguir per a modelar les estructures de complexos virus-Fab partint dels mapes obtinguts a partir de les coordenades cristal·logràfiques dels diferents components (virus i Fab) en els mapes tridimensionals de la microscòpia.
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de partícules aïllades on hi hagi molt poca diferència de dispersió entre les macromolècules i el gel. Amb la finalitat daugmentar-ne el
contrast i poder visualitzar lobjecte destudi
és necessari obtenir les imatges fora de focus.
Treballar fora de focus permet també alterar
la funció de contrast de transferència (CTF),
que ha de ser corregida en les anàlisis de mitjana i alta resolució. La pèrdua dinformació a
conseqüència daquesta correcció es resol a
força de recollir diferents conjunts dimatges
a diferents valors de focus i de combinar la informació obtinguda. La utilització de microscopis cada cop més potents i coherents, com
el Field Emision Gun (FEG), suposen un
avenç important, encara que car, en laugment de la resolució de la microscòpia electrònica.
Un cop coneguts els paràmetres dorientació de les partícules, les imatges es combinen per a obtenir un mapa de densitat electrònica tridimensional que es refina amb la
comparació i la combinació amb noves imatges. Cada una es compara un altre cop amb el
mapa, i això dóna lloc a un procés iteratiu dafinament que optimitza els paràmetres i millora el mapa de densitat (figura 2).
Finalment, les estructures a alta resolució
dels components del complex, virus i Fab, obtinguts per cristal·lografia (figura 1), sajustaran als mapes de baixa resolució obtinguts
del complex amb crio-EM (figura 2). Lajustament inicial es fa a lespai real mitjançant programes gràfics, i encaixant manualment els
diferents components dins del mapa. Aquest
primer model després soptimitzarà amb un
procés dafinament de cos rígid a lespai real
o recíproc (figura 3; Rossmann et al., 2000).
CONCLUSIONS
La combinació de les tècniques de criomicroscòpia electrònica i cristal·lografia de
raigs X, permet obtenir informació estructu-

ral a resolució quasi atòmica de grans agregats moleculars difícilment cristal·litzables.
Laplicació daquestes tècniques al nostre laboratori ha permès la determinació de
lestructura de complexos entre el virus del
refredat comú, HRV2, i dos anticossos amb
diferents propietats neutralitzants, que reconeixen dos tipus diferents depítops: el
3B10 suneix a un epítop estructural, i el 8F5
reconeix un epítop lineal, dintre del mateix
lloc antigènic B del virus. El modelatge
dambdós complexos amb la utilització de
mapes crio-EM ha permès de definir les
interaccions que caracteritzen els dos tipus
de reconeixement:
a) La unió de lanticòs 3B10 a la càpsida
de HRV2 es dóna per mitjà de contactes amb
cadenes laterals daminoàcids que es localitzen en diferents llaços de les proteïnes VP1
i, majoritàriament, dins de VP2 al virus (figura 4a i 4b). Aquest reconeixement pot donar-se sense que hi hagi cap canvi conformacional important a la superfície de
HRV2.
b) El reconeixement de HRV2 fet per
lanticòs 8F5 es dóna exclusivament per
contactes directes amb el llaç E-F de VP2. En
el complex 8F5-HRV2, el llaç E-F, presenta
una conformació i disposició espacial completament diferents de la que es va determinar a lestructura nativa del virus (figura
4c i 4d).
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FIGURA 4. a) Estructura dels complexos HRV2-3B10. Les tres proteïnes del virus es mostren en el codi de colors estandard:
VP1 (blau), VP2 (verd) i VP3 (vermell). 3B10 (rosa) interactua amb HRV2 mitjançant contactes que es donen amb residus
de diferents llaços de VP2 i VP1. b) Ampliació de la zona de contacte, on es mostra el detall de les interaccions. c) Diferents
posicions del llaç E-F de VP2 en lestructura del virus natiu (groc) i quan és reconegut per lanticòs 8F5 (blau cel). d) Detall
de la superposició dels dos llaços E-F.
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