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RESUMO 

 

A procura por novos fármacos para tratamento de doenças tumorais tem impulsionado o 

estudo de substâncias com reconhecida atividade biológica, como os análogos das 

tetraciclinas (TCs) conhecidos como CMTs (Chemically Modified Tetracyclines). A principal 

característica das CMTs é que essas não possuem o grupo dimetilamino na posição C4, 

responsável pela atividade antibacteriana, potencializando efeitos secundários como inibição 

enzimática, mais especificamente, das gelatinases (MMP-2 e MMP-9), componente da família 

das metaloproteinase de matriz (MMPs). Essas enzimas são capazes de degradar a matriz 

extracelular permitindo a migração de células tumorais pelo organismo. Dentre as CMTs, a 

CMT-3 é a que possui maior afinidade com o domínio catalítico das gelatinases. O 

mecanismo de inibição das MMPs pela CMT3 é parcialmente conhecido, porém estudos 

usando metodologia teóricas mostraram que a maior atividade da CMT-3 se deve a interações 

hidrofóbicas com o bolso S1’ da enzima o qual é a principal diferença estrutural entre as 

gelatinases e o restante das MMPs. No presente estudo buscando aumentar a interação, 

especificidade, e consequentemente o potencial inibidor da CMT-3 frente as MMPs, foram 

propostos 12 substituintes na posição C9 da CMT-3, baseados em ligantes derivados das 

aminometilciclinas e das glicilclinas, posteriormente esses ligantes foram ancorados dentro do 

sítio ativo da MMP-9. Após as simulações de docking molecular foram analisadas as duas 

configurações de menor energia para cada complexo, sendo a configuração 1, na qual o 

ligante não interage diretamente com o zinco catalítico a mais estável. Todos os ligantes 

testados obtiveram energia de ligação maiores do que a CMT-3 não modificada, a exceção 

dos derivados de glicilclinas. Os análogos CMT3-A21, CMT3-A1 e CMT3-A5 foram os que 

obtiveram maior energia de ligação com a enzima, porém apenas no complexo MMP-

9:CMT3-A21 ocorre interação direta com o zinco catalítico além da interação com bolso S1’ 

da enzima, fazendo com que a energia de ligação desse complexo fosse 2,23 Kcal.mol-1 mais 

estável que o complexo MMP-2:CMT-3. Sendo assim, o complexo MMP-9:CMT-3A21 será 

o foco dos estudos posteriores utilizando simulações de dinâmica molecular (DM) para 

elucidar o mecanismo de inibição da enzima identificando regiões específicas de interação do 

ligante com o receptor biológico. 

 

Palavras-chave: CMT-3; MMPs; docking molecular; antitumoral 
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ABSTRACT 

 

The search for new drugs to treatment of tumor diseases has driven the study of substances 

with recognized biological activity, such as tetracycline analogues (TCs) known as CMTs 

(Chemically Modified Tetracyclines). The main characteristic is that they lack the 

dimethylamino group at the C4 position, responsible for the antibacterial activity, potentiating 

side effects such as enzymatic inhibition, more specifically, gelatinases (MMP-2 and MMP-

9), which are the component of the matrix metalloproteinase (MMPs) family. These enzymes 

can degrade the extracellular matrix allowing the migration of tumor cells by the body. 

Among the CMTs, CMT-3 is the one with the highest affinity for the catalytic domain of 

gelatinases. The mechanism of inhibition of MMPs by CMT3 is partially known, but studies 

using theoretical methodology have shown that the increased activity of CMT-3 is due to 

hydrophobic interactions with the S1 'pocket of the enzyme which is the main structural 

difference between gelatinases and remaining MMPs. In the present study seeking to increase 

the interaction, specificity, and consequently the inhibitory potential of CMT-3 against 

MMPs, 12 substituents at the C9 position of CMT-3 based on ligands derived from 

aminomethylcyclines and glycyclines were proposed, then these ligands were docked inside 

of the MMP-9 active site. After the molecular docking simulations, the two lower energy 

configurations for each complex were analyzed, with configuration 1, in which the ligand 

does not interact directly with the catalytic zinc, was the most stable. All ligands tested had 

greater binding energy than unmodified CMT-3, except for glycylcline derivatives. The 

CMT3-A21, CMT3-A1 and CMT3-A5 analogs obtained the highest binding energy to the 

enzyme. However, only the MMP-9:CMT3-A21 complex has a direct interaction with the 

catalytic zinc and the S1’ pocket of the enzyme, doing the binding energy of this complex 

2.23 Kcal.mol-1 more stable than MMP-2:CMT-3 complex. Thus, the MMP-9:CMT-3A21 

complex will be the focus of subsequent studies applying Molecular Dynamics (DM) 

simulations to elucidate the mechanism of enzyme inhibition by identifying specific regions 

of the ligands interaction with the biological receptor. 

 

 

Keywords: CMTs; MMPs; Molecular Docking; Antitumor. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Metaloproteinases de Matriz  

 

As metaloproteinases (MMPs) correspondem a uma família de enzimas cuja a 

principal função é degradar a matriz extracelular (MEC). São endopeptidases cuja estrutura é 

dependente de Zinco e Cálcio. A família das MMPs é extensa e continua crescendo, 

atualmente já são mais de 25 enzimas com estruturas conhecidas. Cada enzima é classificada 

por um número e um nome descritivo, por exemplo MMP-1, MMP-2, MMP-9, etc. 

(ACHARYA, et al., 2004) e são organizadas em grupos com base na estrutura e função, 

sobretudo baseado no substrato que as mesmas degradam. Os principais grupos são as 

Colagenases, Gelatinases, Estromelisinas 1 e 2, Matrilisinas, MMP ligadas a membrana e 

outras MMPs (CLENDENINN, APPELT, 2001; MARCIAL, 2013). 

 Todas as MMPs possuem estrutura semelhante com múltiplos domínios (Figura 1), 

dentre esses domínios há uma região catalítica onde se encontra dois íons de Zinco(II), um 

com função estrutural e um segundo com função catalítica. Em geral, são as diferenças 

estruturais das enzimas as responsáveis pela sua especificidade, o que influencia diretamente 

na interação da enzima com potenciais inibidores (ACHARYA, et al., 2004).  

As MMPs e seus inibidores teciduais (TIMP) possuem um papel importante em 

diversos processos fisiológicos e patológicos que dependem da degradação da MEC para que 

ocorra crescimento de novas células, como desenvolvimento embrionário, morfogênese, 

reparação de tecidos e até processos inflamatórios como artrite. Dentre as patologias 

associadas ao desbalanço entre as MMPs e seus TIMP está o processo de metástase tumoral, 

para que o mesmo seja efetivado é necessário que a enzima degrade a MEC permitindo a 

migração de células tumorais, que se depositam em novos tecidos (CLENDENINN e 

APPELT, 2001; ACHARYA, et al., 2004; MARCIAL, et al., 2012; MARCIAL, 2013). 

Em especial, as gelatinases A e B (MMPs 2 e 9) possuem o papel importante na 

degradação do colágeno desnaturado, que é o principal componente da membrana basal (MB). 

De forma que, a degradação do colágeno tipo IV é essencial no processo de metástase e 

invasão celular, pois a MB é a primeira barreira que as células precisam atravessar no 

processo de progressão celular (CLENDENINN e APPELT, 2001; MARCIAL, 2012).  
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Figura 1: Estrutura tridimensional da pro-MMP-2 coordenada ao TIMP-2. Representação dos 

multi-domínios presentes nas gelatinases. Os íons de Zinco(II) estão representados por esferas 

vermelhas e os de Cálcio(II) por esferas azuis. 

 

 Fonte: Figura adaptada de MORGUNOVA, et al. (2002). 

 

 É conhecido que a atividades das MMPs são reguladas por proteínas denominadas 

inibidores teciduais de MMP (TIMPs), eles são capazes de inibir a ação de todas as MMPs, 

mas o desequilíbrio entre MMPs e TIMPs resultam em um aumento da atividade das enzimas 

e, por conseguinte um aumento da degradação da MEC (CLENDENINN e APPELT, 2001). 

Especialmente, em tecidos tumorais são observados uma alta atividade das MMPs, sugerindo 

que a inibição das atividades dessa família de enzimas pode representar um potencial 

tratamento preventivo à metástase tumoral. Neste contexto, além de inibidores naturais, 

existem os inibidores sintéticos das MMPs que, em geral foram pensados para se ligarem ao 

íon de zinco (II) presente no domínio catalítico da MMP. Estes inibidores são chamados de 
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ZBGs (Zinc Binding Groups) a maior parte dos estudos se concentram nos compostos 

derivados do hidroxamato (GUPTA, 2007; AGRAWAL, 2008). No entanto, outras classes de 

moléculas vêm sendo exploradas como potenciais inibidoras de MMPs, dentre elas moléculas 

derivadas das Tetraciclinas (TC)s.  

As tetraciclinas (Figura 2) são uma família de moléculas estudadas desde a década de 

1940, que já foram utilizadas no tratamento de inúmeras doenças infecciosas causadas por 

bactérias gram-positivas e gram-negativas (BORGHI, 2014). Em geral, todas as TCs 

apresentam grande afinidade por íons metálicos, incluindo o zinco presente no sítio catalítico 

das MMPs. O avanço em sínteses químicas e o interesse em antibióticos que combatessem 

patógenos resistentes motivaram ao longo dos anos a síntese de novas classes de tetraciclinas, 

com as mais diversas modificações estruturais, como por exemplo na posição C9 do anel A da 

TC gerando a minocilcina e a tigeciclina (GARY, et al., 2006). 

Ao se retirar o grupo funcional dimetilamino (DMA) na posição C4 da TC foi 

observado que a mesma perdia a atividade antimicrobiana, porém mantinha a atividade 

inibidora de certas metaloproteinases assim, surge uma nova classe de moléculas conhecidas 

como Tetraciclinas Quimicamente Modificadas (no inglês Chemically Modified Tetracycline, 

CMTs) (ACHARYA, et al., 2004), e que são as tetraciclinas que apresentam maior potencial 

inibidor de MMPs além de possuírem outra vantagem, como menor toxicidade no organismo 

se comparadas às TCs convencionais (LOKSHWAR, et al., 2001; MARCIAL, et al.,  2012). 

 

1.2 Complexos MMP:CMT3 

 

O mecanismo de inibição das MMPs pelas CMTs ainda não é completamente 

elucidado, entretanto sabe-se que que há a interação com os íons de Zinco(II) e Cálcio(II) 

associados com as metaloproteinases, bloqueando o sítio ativo, inibindo a ação da enzima 

(ALYOUSEF,  2017; VIEIRA, 2007; MARCIAL, 2013). 

Pelo menos 10 moléculas derivadas de CMT já foram sintetizadas e estudadas (CMT-

1-10) (ACHARYA, et al.; 2004; HOLMES, 2008), porém os estudos experimentais 

mostraram que o análogo CMT-3, também conhecida como COL-3, (Figura 2) é o mais 

eficiente das CMTs como inibidor de metaloenzimas, sendo a única que chegou a fase II de 

testes clínicos (ALYOUSEF,  2017; LIU, 2001; LOKESHWAR, 2001; PROTASONI, 2018). 
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Figura 2: Estruturas da tetraciclina e alguns dos seus derivados.  

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Mais recentemente, Marcial e colaboradores publicaram uma série de trabalhos que 

visavam elucidar o mecanismo de ação de diferentes derivados das CMTs como candidatos a 

antitumorais (MARCIAL, et al., 2011, 2012, 2013, 2014) metodologias teóricas, através de 

simulações de cálculos ab initio e simulações de docking molecular. Os resultados obtidos 

mostraram que a CMT-3 interagia com o zinco catalítico através da intercalação com o canal 

S1’ da enzima. O canal S1’ é um canal ao redor do sítio catalítico que constitui a região de 

maior especificidade da enzima e são idênticos no caso das gelatinases. O modo de interação 

distinto da CMT-3 se devia a simplicidade da sua estrutura, que permitia a intercalação com 

canal S1’ da enzima, levando a mesma a apresentar maior energia de interação com o receptor 

em comparação com as demais CMTs testadas. As conclusões apresentadas nestes estudos 

sugeriram que modificações específicas no anel D da CMT-3 poderia aumentar a afinidade 

pela enzima, e por consequência aumentar a atividade do inibidor. 
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Sendo assim, surge o interesse de modificar a estrutura da CMT-3 para aumentar a 

interação, especificidade, e, consequentemente, a inibição da atividade enzimática das MMP-

2 e MMP-9. Espera-se que essa mudança específica na estrutura possa aumentar a 

estabilidade do complexo proteína-ligante e induzir mudanças conformacionais na enzima, 

impedindo sua atividade catalítica. 

 

1.3 Novos inibidores das MMPs derivados da CMT-3 

 

Inicialmente, a modificação na estrutura da TC na posição C9 do anel D já se mostrou 

eficiente na aplicação das TCs enquanto antibióticos, exemplo disso são os derivados da 

minociclina (Figura 2). Esses estudos com antibióticos norteiam a busca por novos 

substituintes que poderiam ser inseridos no anel D da CMT-3 com intuito de modifica-la 

aumentando a interação com as MMPs. 

A minociclina foi descoberta em 1972 e faz parte da segunda geração de tetraciclinas, 

a partir dela foram sintetizadas as chamadas glicilciclinas, TCs com a adição de um 

substituinte derivado do aminoácido glicina na posição C9 (PEREIRA-MAIA, et al., 2010). A 

tigeciclina (Figura 2) é uma glicilciclina semissintética, com substituinte na posição C9 e não 

é afetada com os mecanismos de defesa de microorganismos como as TCs clássicas (GARY, 

2006; PERIRA-MAIA, et al., 2010; HONEYMAN et al., 2015).  

Posteriormente, no trabalho de Honeyman e colaboradores (2015) é proposto a 

modificação na estrutura da minociclina também na posição C9 no anel D, assim, foram 

sintetizados uma nova classe de antibióticos, as aminometilciclinas (AMCs). Os novos 

análogos se mostraram efetivos no tratamento de bactérias gram positivas e negativas que 

possuíam sistema de resistência às TCs, especialmente a AMC chamada de omadaciclina 

(Figura 2), que está atualmente em fase de testes em humanos para infecções bacterianas 

agudas na pele (HONEYMAN, et al., 2015).  

O êxito desses resultados demonstra que a modificação da estrutura na posição C9 

aumenta a reatividade da molécula, por essa razão, alguns dos substituintes utilizados nos 

estudos das AMCs e nas glicilclinas foram escolhidos para formarem uma nova classe de 

análogos à CMT-3. De modo que, o presente estudo propõe explorar, a nível molecular, a 

modificação estrutural da CMT-3 visando aumentar sua afinidade com a enzima alvo, bem 

como explorar a interação desses derivados com o sítio ativo das MMPs e as implicações 

biológicas dessas interações. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.2 Geral 

 

Propor novos inibidores derivados da CMT3 com maior seletividade sobre as MMPs, 

baseados na energia e no modo de interação proteína-ligante. 

 

2.3 Específico 

 

• Explorar as metodologias teóricas, através de simulações de docking molecular;; 

• Testar novos substituintesna posição C9 da estrutura da CMT-3 e sua interação com o 

sítio ativo das MMP-9; 

• Avaliar a interação de uma nova classe de moléculas derivadas da CMT-3 com o sítio 

ativo das MMPs. 
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3 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

 

3.1 Obtenção das estruturas dos ligantes e receptor 

 

A estrutura de Raio X das gelatinases A (MMP-9) humana foi obtida do Protein Data 

Bank. Tendo a estrutura da MMP-9 complexada com o hidroxamato-reverso (N-formil 

hidroxilamina) sido resolvida por Rowsell e colaboradores (ROWSELL, et al., 2002) com 

uma resolução de 2,3 Å e depositada no PDB sob o código 1GKC. Todas as moléculas de 

água foram removidas e os átomos de hidrogênio adicionados a enzima em pH 7,0. 

Os ligantes foram desenhados a partir da CMT-3, cuja a estrutura inicial foi 

modificada na posição C9 utilizando 10 substituintes dos propostos por Honeyman et al. 

(2015) nas chamadas aminometilciclinas e ainda 2 substituintes da família das glicilciclinas. 

Todos os 12 derivados da CMT-3 propostos neste estudo estão ilustrados na Figura 3 e as 

coordenadas cartesianas estão dispostas no apêndice A.  A nomenclatura adotada para os 

novos compostos foi CMT3-An para derivados das aminometilciclinas, sendo n o número 

adotado por Honeymann e colaboradores (n=1, 2, 3, 4, 5, 15, 21, 22 e 23) e CMT3-Gn para 

derivados de glicilciclinas, (n=1 e 2). A estrutura dos ligantes na sua forma neutra foram 

então otimizados aplicando a Teoria do Funcional de Densidade (DFT) com o funcional 

híbrido B3LYP e o conjunto de funções de base 6-31G(d) para todos os átomos em fase 

gasosa, as coordenadas estão descritas no Apêndice A. Foram realizados cálculos de 

frequências harmônicas no mesmo nível de teoria para verificar que se tratava de mínimos na 

Superfície de Energia Potencial (SEP). Os cálculos foram realizados utilizando o pacote 

computacional Gaussian 09® disponibilizado pelo laboratório de Química Computacional da 

Universidade Federal Fluminense. 
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Figura 3: Estruturas dos ligantes análogos à CMT-3 propostas neste trabalho. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

3.2 Simulação de Docking Molecular 

 

O docking molecular é uma metodologia computacional usada para predizer a 

interação de um ligante em um alvo molecular e estabilidade do complexo, utilizando valores 

de energia de interação entre receptor e ligante. Essa energia é ranqueada utilizando função de 

score, baseadas em campos de força. Há alguns métodos de docking que consideram a 

flexibilidade do sistema, neste caso é o método semirrígido, onde o ligante é flexível e a 

enzima é rígida, assim, possibilitando que o inibidor tome configuração de menor energia de 

ligação (MORGON e COUTINHO, 2007; MARCIAL, 2013). 

Há vários programas que podem ser utilizados para realizar o docking, neste trabalho 

foi utilizado o AutoDockTools e AutoDock 4.0 (MORRIS, et al., 2009). Este programa utiliza 

como função de score o campo de força AMBER e o Algoritmo genético Lamarckiano (LGA) 

como algoritmo de busca conformacional. 
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O AutoDock necessita de diagramas de tridimensionais pré-calculados dentro de uma 

caixa composta por uma grade tridimensional de pontos. Neste caso os parâmetros da grade 

utilizados foram de 80x80x80 pontos com espaçamento de rede de 0,275 Å centrado no íon de 

zinco catalítico da enzima. Sendo assim, os ligantes foram docados dentro do sítio ativo da 

MMP-9, as simulações do docking foram realizadas com o algoritmo LGA com 100 soluções 

para cada ligante. Foi adicionado a carga formal de +2 nos íons de Zn, Cargas Gasteiger e 

hidrogênios polares necessários aos cálculos de potencias foram adicionados a receptor.  A 

Figura 4 ilustra as principais etapas envolvidas em qualquer protocolo de docking, 

especialmente no programa Autodock. Neste estudo foi aplicado um protocolo previamente 

descrito na literatura para os trabalhos da CMTs com as MMPs, com intuito realizar uma 

comparação direta com os dados descritos na literatura para a CMT-3 não modificada 

(MARCIAL, et al., 2012). 

As 100 conformações de menor energia foram selecionadas pelo programa como as 

melhores conformações dos ligantes nos sítios receptores que foram analisadas usando o 

módulo AutoDock Tools. As melhores poses ou conformações dos ligantes dentro do receptor 

foram escolhidas baseadas na função de avaliação (scoring function) do programa AutoDock 

(MORRIS, et al., 1998). Para todas as conformações de menor energia foram geradas as 

representações esquemáticas 2D das interações proteína-ligante usando o programa 

LIGPLOT+ a partir da estrutura 3D dos complexos. O LIGPLOT+ é capaz de identificar 

ligações de hidrogênio e interações hidrofóbicas entre proteína-ligante. De forma geral para 

calcular essas propriedades, ele utiliza critérios de distância e angulação entre os átomos 

envolvidos. Os parâmetros foram mantidos conforme o default do programa (WALLACE, 

1995). 
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Figura 4: Esquema geral da metodologia do docking molecular usado pelo programa 

Autodock (MORRIS, 2009). 

Fonte: Compilação do próprio autor 

 

Tabela 1: Critérios utilizados pelo programa LIGPLOT+ para calcular as interações proteína-

ligante e construir os diagramas 2D. 

Critérios para ligações de H 

Distância do Hidrogênio e o átomo aceptor < 2,7 Å 

Distância do átomo doador e o átomo aceptor < 3,3 Å 

Ângulo entre esses três átomos > 90º 

Critérios para ligações para mapear interações hidrofóbicas 

Distância entre 

dois átomos de carbono 
< 3,9 Å 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como já foi descrito na literatura, dentre a família das tetraciclinas quimicamente 

modificadas interagindo com a MMP-9, a CMT3 possui maior energia de ligação com a 

enzima. Esse comportamento se dá devido à estrutura do ligante que permite a interação com 

uma espécie de canal ao redor do sítio catalítico, o bolso S1’da enzima. Essa inserção 

aumenta a estabilidade do complexo proteína-ligante devido a maior interação com os 

aminoácidos que compõe o bolso. É sabido que outras CMTs não conseguem acessar esse 

canal por efeitos estéricos, haja vista que somente a CMT-3 não possui nenhum substituinte 

nas posições superiores dos anéis A, B, C e D, ou seja, nos C4, C5, C6 e C7 (ver Figura 2 

para conferir numeração). De forma que, ao pensar em modificar a estrutura da CMT-3 para 

aumentar a afinidade com o sítio catalítico da MMP-9 de antemão já é sabido que não poderia 

ser incluído substituintes nas posições citadas acima. O que levou a possibilidade apenas de 

alterações nas posições C8 e C9 do anel D da CMT-3. Neste momento, voltamos os olhos 

para as tetraciclinas de segunda geração, as quais foram sintetizadas e testadas na busca por 

melhores atividades antimicrobiana. Essas moléculas, em geral, possuem um substituinte na 

posição C9 do anel D. Segundo a literatura, a inclusão de grupos na posição C9 já se mostrou 

eficiente na obtenção de antibiótico mais potentes, exemplo disso é a tigeciclina (Figura 2), a 

qual faz parte da família da glicilclinas, a primeira disponível em clínica, e se apresenta como 

um antibacteriano de amplo espectro de atividade. Outro exemplo de TCs modificadas, são as 

chamadas tetraciclinas de terceira geração, que incluem as aminometilciclinas, que possuem 

um substituinte amino na posição C9. Essas moléculas foram sintetizadas em 2015 por 

Honeymann e colaboradores, sendo que a mais ativas dessa classe é a omadaciclina (Figura 

2), a qual foi aprovada em 2018 nos Estados Unidos para o tratamento de pneumonia 

bacteriana adquirida e infecções agudas da pele e estruturas da pele (FDA, 2019). Nesse 

contexto, para modificar a CMT-3, embora com objetivo de obter melhores propriedades 

antimetastática via interação com a MMP-9, investigamos os substituintes presentes nas 

glicilcinas e nas aminometilcilcinas. A estrutura otimizada dos 12 novos análogos da CMT3 

propostos e explorados neste estudo estão ilustradas na Figura 5 com a sua respectiva 

nomenclatura. 
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Figura 5: Estruturas otimizadas dos ligantes otimizada no nível B3LYP/6-31G(d). 

Fonte: Próprio autor. 
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4.1 Modelagem molecular dos complexos MMP-9:CMT3-An e MMP-9:CMT3-Gn 

 

Num estudo de modelagem de novos inibidores de alvos biológicos, como proteínas, a 

primeira etapa consiste em obter a estrutura dos ligantes então candidatos a inibidores. A 

estrutura do ligantes CMT3-An e CMT3-Gn foram otimizadas e caracterizadas como mínimos 

na superfície de energia potencial e em seguida foram realizadas as simulações de docking 

molecular para explorar a interação dos complexos MMP-9:CMT3-An e MMP-9:CMT3-Gn e 

identificar as estruturas mais estáveis. Os ligantes foram ancorados dentro do sítio ativo da 

MMP-9 (código PDB 1GKC) e baseados na função de avaliação do Autodock as melhores 

configurações foram avaliadas.  

Dentro das 100 soluções obtidas pelo Autodock para cada ligante foram selecionadas 

as duas conformações mais estáveis, ou seja, que apresentavam a menor energia livre de 

Gibbs de ligação (Lowest Docked binding Energy, ΔGbinding) para cada inibidor. As energias 

de ligação obtidas nas simulações estão organizadas na Tabela 2 e as duas principais 

conformações de menor energia estão ilustradas na Figura 6, que também destaca o fato de 

que em ambas as conformações os ligantes ocuparam o canal S1’ da enzima, como é possível 

observar na Figura 6 (b).  

A conformação 1 é caracterizada pela não interação direta com íon de Zinco(II) 

catalítico, enquanto na conformação 2 o ligante se coordena de forma bidentada com o íons de 

Zinco(II). Os complexos com conformação 1 são os mais estáveis, a exceção apenas do 

complexo MMP-9:CMT3-G2 para o qual a conformação 2 é ligeiramente mais estável como 

pode ser observado na Figura 7. Vale ressaltar que é a conformação 1 a adotada pela CMT-3 

quando ancorada no sítio ativo da MMP-2, assim como a conformação 2 é equivalente aquela 

de menor energia observada para as outras CMTs (MARCIAL, 2012). Esse resultado sugere 

que a modificação na posição C9 da CMT-3 não afetaria a habilidade de entrar no bolso S1’ 

da enzima, que tudo indica seria fundamental para atividade do inibidor. Considerando que a 

conformação 1 é a mais estável essa será o alvo das análises seguintes. 

A Tabela 2 apresenta os valores de energia de ligação para as melhores soluções 

obtidas com o docking. Os análogos contendo substituintes derivados das aminometiclinas 

formam complexos mais estáveis coma proteína em comparação com a CMT-3. Sendo que a 

CMT-3A21 apresenta maior energia de ligação, o complexo MMP-9:CMT3-A21 é cerca de 

2,2 kcal.mol-1 mais estável que o complexo coma CMT-3, em seguida estão as CMT-3A e 

CMT-3A15, que são 2,08 e 1,68 kcal.mol-1, respectivamente, mais estáveis que a CMT-3. 
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Figura 6: (a) Conformações de menor energia do complexo MMP-9:CMT3-A1 e (b) 

Isossuperfície da MMP-9 com as CMT3-A1 ancorados dentro do sítio ativo da enzima. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

(a) 

 

(b) 
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Tabela 2: Energia de ligação do AutoDock (ΔGbinding) Kcal.mol-1 para os complexos MMP-

9:CMT3-An e MMP-9:CMT3-Gn. 

LIGANTE CONFORMAÇÃO 1 CONFORMAÇÃO 2 

CMT-3A1 -12,41 -10,83 

CMT-3A2 -11,01 -10,58 

CMT-3A3 -10,58 -10,46 

CMT-3A4 -11,61 -10,77 

CMT-3A5 -12,01 -9,41 

CMT-3A15 -10,90 -10,21 

CMT-3A21 -12,56 -9,21 

CMT-3A22 -11,80 -8,74 

CMT-3A23 -11,52 -9,34 

CMT-3A32 -11,84 -9,40 

CMT-3G1 -10,12 -7,14 

CMT-3G2 -9,02 -9,58 

CMT-3* -10,33 ------ 

*MARCIAL, 2013. 

 

Entretanto, os derivados das glicilclinas não obtiveram um bom resultado energético, o 

complexo MMP-9:CMT3-G1 é cerca de 0,13 kcal.mol-1 menos estável que o complexo 

MMP-2:CMT-3. Quanto ao complexo MMP-9:CMT3-G2, único que a segunda conformação 

possui maior energia de ligação, se tomada a conformação 1 do mesmo complexo (Figura 7) 

esta é 1,31 kcal.mol-1 desfavorável em relação a CMT-3 e cerca de 3,39 kcal.mol-1 em relação 

ao complexo com o ligante CMT3-A21, sendo assim, é o menos estável dentre todos os 

ligantes testados.  
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Figura 7: Gráfico das energias de ligação (ΔGbinding) obtidas para os complexos CMT3n-

MMP9 com a simualçao do docking. 

 

Fonte: Próprio autor 

 

O valor referente ao complexo MMP-2:CMT-3 pode ser usado pois, o bolso S1’ ou 

bolso de seletividade, é idêntico nas gelatinases e as difere das outras proteínas da família das 

MMPs (MARCIAL, 2013). Não há valor para a conformação 2 da CMT-3, pois a mesma não 

se coordena diretamente ao Zinco(II), mas está envolvida em interações hidrofóbicas e de van 

der Walls. Todas os ligantes derivados das AMCs mostraram maior ΔGbinding, ou seja, maior 

afinidade com o sítio ativo da enzima, em comparação com os derivados de glicilamino. Esse 

resultado sugere que mais que um substituinte em C9 é preciso que este tenha características 

estruturais e eletrônicas capazes de aumentar a interação com os aminoácidos do bolso de 
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seletividade das MMPs, garantindo ainda uma maior especificidade com sítio ativo da enzima 

o que caracteriza um maior potencial biológico do inibidor. 

 

4.2 Estrutura e estabilidade dos complexos MMP-9:CMT3-An e MMP-9:CMT3-Gn 

 

Para compreender os valores de energia de ligação é preciso discutir as interações que 

estão ocorrendo no interior do bolso S1’ da proteína com o inibidor. Além das interações 

hidrofílicas, ocorrem interações hidrofóbicas entre o ligante e o sítio ativo da enzima, 

sobretudo com grupo funcional adicionado na posição C9, que será o diferencial para com os 

outros substituintes testados. 

De maneira geral, em todos os ligantes o anel A e B são mais eletronegativos devido 

aos átomos de oxigênio e grupos carbonílicos e grupo amina presentes, esta região está mais 

propensa a efetivarem ligações de H, que são sempre importantes para a estabilidade dos 

complexos proteína-ligante. Todos os ligantes testados interagiram via ligação de H com 

resíduos como GLU402, ALA189, LEU188 e GLY186 nas regiões do anel A e B que são 

idênticos entre todos os ligantes. O comportamento do substituinte adicionado na posição C9 

para os ligantes testados foram semelhantes, ambos formaram ligação de H com a ARG424. 

As exceções a essa regra foram principalmente o complexo com a CMT3-A21 e CMT3-G2. 

Nos parágrafos que seguem faremos uma análise minuciosa das principais interações 

observados para os complexos mais estáveis explorados neste estudo. 

O complexo CMT-3A1-MMP-9 (Figura 8) foi o segundo com menor energia de 

ligação, o análogo possui como substituinte uma cadeia carbônica ligada à amina primária 

(ver Figura 3). Essa amina estabelece uma ligação de hidrogênio com o resíduo ARG424. 

Outras ligações de hidrogênio ocorrem entre os oxigênios presentes na estrutura do ligante e 

resíduos da enzima, como é possível observar o oxigênio da hidroxila ligado ao C12 

estabelece uma ligação de hidrogênio resíduo TYR420, os oxigênios ligados a C1 e o da 

hidroxila ligada em C12a interagem com os aminoácidos HIS401 e PRO421. O nitrogênio da 

amida primária ligado ao C1 estabelece ligação de hidrogênio com GLU402 e por último a 

tripla ligação de hidrogênio que ocorre entre a hidroxila ligada ao C3 com a ALA189 a à 

LEU188. Além das interações de H também ocorrem interações hidrofóbicas como pode ser 

melhor observadas no diagrama de interação 2D do complexo proteína-ligante ilustrado na 

figura 8. 
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Figura 8: (a) Estrutura tridimensional do complexo MMP-9:CMT3-A1 (b) Diagrama 2D 

LIGPLOT do ligante CMT3-A1 no sítio ativo da MMP-9. 

 

 

(a) 

 

 

 

 (b) 

Fonte: Próprio autor 

 

No complexo MMP-9:CMT3-A2 (Figura 9) o ligante possui uma amina secundária 

ligada ao C9, o nitrogênio faz ligação de hidrogênio com o resíduo ARG424 as hidroxilas na 

posição C12 e C12a e o oxigênio ligado ao C1 fazem ligação de hidrogênio com GLU402, 

ALA189 e LEU188. Os carbonos nas posições 3 a 8 possuem interação hidrofóbica com seis 

resíduos de proteína e com o zinco catalítico. A amina terciária ligada na posição C9 do 

análogo CMT3-A3 não faz ligação de hidrogênio com o sítio ativo da MMP-9, porém possui 

interação hidrofóbica com alguns aminoácidos da enzima. Nesse complexo há apenas as 

ligações de hidrogênio descritas anteriormente (Figura 10). 
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Figura 9: (a) Estrutura tridimensional do complexo MMP-9:CMT3-A2 (b) Diagrama 2D 

LIGPLOT do ligante CMT3-A2 no sítio ativo da MMP-9. 

 

(a) 

 

 

 

 

 (b) 

 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 10: (a) Estrutura tridimensional do complexo MMP-9:CMT3-A3 (b) Diagrama 2D 

LIGPLOT do ligante CMT3-A3 no sítio ativo da MMP-9. 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 (b) 

Fonte: Próprio autor 

 

O substituinte na posição C9 do análogo CMT3-A4 é uma amina secundária ligada a 

um grupo terc-butil e faz interações semelhantes com os análogos anteriores (Figura 11), com 

exceção da interação hidrofóbica com o resíduo ALA417. Neste complexo o zinco interage 

com os oxigênios das posições C2 e C3.  
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Figura 11: (a) Estrutura tridimensional do complexo MMP-9:CMT3-A4 (b) Diagrama 2D 

LIGPLOT do ligante CMT3-A4 no sítio ativo da MMP-9. 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 (b) 

Fonte: Próprio autor 

 

 O complexo MMP-9:CMT3-A5 (Figura 12) este é o terceiro complexo mais 

estável, isso se deve ao ciclohexil ligado à uma amina secundária na posição C9 deste 

análogo. O nitrogênio ligado ao C9 faz ligação de hidrogênio com ARG424 semelhante nos 

análogos anteriores, as ligações hidrogênio feitas pelos oxigênios dos anéis A e B da CMT 

também já foram discutidas anteriormente, com exceção da interação hidrofóbica com 

GLU416. 

O análogo CMT3-A15 possui um ácido carboxílico ligado a uma cadeia carbônica e 

amina secundária ligada ao C9. Porém, o grupo funcional do ácido não faz nenhuma ligação 

de hidrogênio com a enzima, apenas a interação da amina ao ARG424 como já foi visto. O 
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zinco não se coordenou com os oxigênios ligados em C3 e da carbonila em C2. O restante das 

interações hidrofóbicas e hidrofílicas é semelhante às dos outros análogos (Figura 13). 

 

Figura 12: (a) Estrutura tridimensional do complexo MMP-9:CMT3-A5 (b) Diagrama 2D 

LIGPLOT do ligante CMT3-A5 no sítio ativo da MMP-9. 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 (b) 

 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 13: (a) Estrutura tridimensional do complexo MMP-9:CMT3-A15 (b) Diagrama 2D 

LIGPLOT do ligante CMT3-A15 no sítio ativo da MMP-9. 

 

 

 

(a) 

 

 
 

 (b) 

Fonte: Próprio autor 

 

O complexo MMP-9:CMT3-A21 foi o mais estável dentre todos estudados, incluindo 

a comparação com a própria CMT-3. Analisando as interações que ocorrem entre a proteína e 

o ligante, ilustrados na Figura 14, é possível perceber que o ligante possui ligações de H que 

não são observadas nos outros complexos. O ligante estabelece ligações de H com os resíduos 

PRO421, TYR420, ALA191, HIS405, HIS411 e MET422, este último só foi observado neste 

complexo. Além disso é possível observar que o lignate apresenta uma interação direta com o 

zinco catalítico pelo O12a do anel A da CMT3-A21 e essa interação com o zinco catalítico é 

importante para a estabilidade do complexo. Nos estudos descritos na literatura para CMT-3 

foi observado que no complexo resultante da simulação de docking que a mesma intercalava 
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com o bolso S1 da enzima sem interagir diretamente com o zinco, no entanto, após os 

complexos do docking serem submetidos cálculos mais refinados, neste caso simulações de 

Dinâmica Molecular (DM) a CMT-3 se movia e se ajustava de tal modo a efetivar interações 

diretas com íon Zinco(II) catalítico (MARCIAL, et al., 2012; MARCIAL, 2013). 

 

Figura 14: (a) Estrutura tridimensional do complexo MMP-9:CMT3-A21 (b) Diagrama 2D 

LIGPLOT do ligante CMT3-A21 no sítio ativo da MMP-9.  

 

 

 

(a) 

 

 
 

 (b) 

Fonte: Próprio autor 

 

No substituinte em C9 do análogo CMT3-A22 há um anel de cinco membros com dois 

heteroátomos, um nitrogênio e um enxofre, nenhum deles faz ligação de hidrogênio com a 

enzima, apenas a já conhecida formada entre a amina secundária com o resíduo ARG424. Nos 
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anéis A e B apenas houve três ligações de hidrogênio, diminuindo a estabilidade do complexo 

(Figura 15).  

A estrutura do substituinte utilizado na CMT-3A23 se assemelha ao da CMT-3A21, 

com a diferença de um carbono a mais na cadeia. Só a presença de carbono extra faz com que 

o complexo seja cerca de 1,0 kcal.mol-1 menos estável. Neste complexo e nos próximos vê-se 

que a amida na posição C1 está “torcida” (Figura 16), porém o nitrogênio continua a fazer 

ligação de hidrogênio com a GLY186. O grupo benzil também interage com GLU416, porém 

há poucas ligações de hidrogênio acontecendo nos anéis A e B do inibidor, diminuindo 

novamente a estabilidade. 

. 

Figura 15: (a) Estrutura tridimensional do complexo MMP-9:CMT3-A22 (b) Diagrama 2D 

LIGPLOT do ligante CMT3-A22 no sítio ativo da MMP-9. 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 (b) 

Fonte: Próprio autor 
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O grupo funcional presente no análogo CMT-3A32 é um fenil além da amina 

secundária, a hidroxila estabelece interação de hidrogênio com dois aminoácidos, PRO430 e 

GLU416 com (Figura 17). Porém os oxigênios de C1 e C2 não se coordenam com o zinco. 

Embora a amida também esteja “torcida” as ligações de hidrogênio desta região são 

semelhantes às anteriores 

 

Figura 16: (a) Estrutura tridimensional do complexo MMP-9:CMT3-A23 (b) Diagrama 2D 

LIGPLOT do ligante CMT3-A23 no sítio ativo da MMP-9.  

 

 

 

(a) 

 

 

 

 (b) 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 17: (a) Estrutura tridimensional do complexo MMP-9:CMT3-A32 (b) Diagrama 2D 

LIGPLOT do ligante CMT3-32 no sítio ativo da MMP-9. 

 

 

(a) 

 

  

 (b) 

Fonte: Próprio autor 

 

De modo geral os análogos à CMT-3 derivados da tigeciclina não obtiveram bons 

resultados energéticos. No complexo MMP-9:CMT3-G1, mesmo tendo bastante interação 

hidrofóbica com o sítio ativo da enzima. As únicas ligações de hidrogênio são as já vistas 

anteriormente para os demais complexos, o substituinte na posição C9 não fez nenhuma 

ligação de hidrogênio com a enzima como é possível ver na Figura 18. 

O análogo CMT-3G2 foi o único o qual a segunda conformação é mais estável que a 

primeira, e é primeira que irá ser analisada neste tópico (como se pode observar na figura 19). 

A estrutura do substituinte possui um benzil ligado a uma amina secundária e também uma 

amida secundária. Esse análogo estabelece várias ligações de hidrogênio com resíduos da 

enzima, no substituinte o oxigênio da carbonila faz ligação de hidrogênio com ARG424, e a 
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amina com LEU418. A hidroxila na posição C10 se liga em TYR240, a hidroxila em C12 

interage com HIS411, e o oxigênio da hidroxila em C12 interage diretamente com o zinco da 

enzima e faz ligação de H com HIS405 e HIS411, a amida em C2 faz ligação de H com 

GLU111 e PHE110, e o oxigênio da carbonila com ALA191. O ligante CMT3-G2 se 

coordena na conformação 2 tal como já foi descrito na literatura para os derivados CMT-1 e -

8 (Marcial 2013). Assim como observado neste trabalho para o análogo CMT3-3G2 os 

complexos CMT-1 e -8 não foram mais estáveis que a CMT-3, isso sugere que é necessário 

que haja interação com zinco, ligações de H e interações hidrofóbicas para que o complexo 

seja estável. 

 

Figura 18: (a) Estrutura tridimensional do complexo MMP-9:CMT3-G1 (b) Diagrama 2D 

LIGPLOT do ligante CMT3-G1 no sítio ativo da MMP-9. 

 

 

(a) 

 

 

 

 (b) 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 19: (a) Estrutura tridimensional do complexo MMP-9:CMT3-AG2 (b) Diagrama 2D 

LIGPLOT do ligante CMT3-AG2 no sítio ativo da MMP-9. 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 (b) 

Fonte: Próprio autor 

 

Após a análise da estrutura e energia dos complexos dos novos análogos da CMT-3 

com a MMP-9 foi possível estabelecer uma ordem de estabilidade ilustrada na Figura 20. O 

valor de energia de ligação (ΔGbinding) do complexo MMP-9:CMT3-A21 foi usado como 

referência tendo em vista que este é o mais estável dos complexos. Assim o complexo MMP-

9:CMT3-A1 é -0,15 kcal.mol-1 menos estável que o complexo MMP-9:CMT3-A21, bem 

como o  complexo MMP-9:CMT3-A5 é -0,55 kcal.mol-1 e a CMT-3 é -2,23 kcal.mol-1 menos 

estável que o complexo de referência. 
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Figura 20: Ordem de estabilidade dos complexos mais estáveis obtidos neste trabalho e 

comparação com a CMT-3 não modificada. A energia do complexo mais estável (MMP-

9:CMT3-A21) foi tomada como referência. 

 

Fonte: Próprio autor 

 

4.3 Análise dos complexos MMP-9:CMT3-An vesus MMP-2:CMT-3 

 

Fazendo uma comparação direta com dos complexos mais estáveis obtidos neste 

trabalho com o complexo descrito para CMT-3 é possível obeservar que esta última não 

interage diretamente com o zinco (Figura 21) na conformação com maior energia de ligação 

na simulação de docking (MARCIAL, et al., 2012; MARCIAL, 2013) semelhatemente ao 

obeservado para CMT3-A21. No entanto, a CMT3-A21 é mais estavel que a CMT-3 sem 

modificação e acreditamos que isso se deve ao fato de haver uma inetração direta do O12a da 

CMT3-A21 com íon de Zinco(II) catalítico, conforme pode ser visto no diagrama 2D 
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LIGPLOT do ligante CMT3-A21 no sítio ativo da MMP-9 além das interações com o bolso 

S1’ da enzima.  

Embora o mecanismo de inibição da MMP-2 pela CMT-3 não esteja totalmente 

esclarecido sabe-se que a estrutura influencia diretamente na interação com o bolso S1’, e 

através dos calculos de DM observou-se que a CMT-3 interagia com o zinco de forma 

semelhante ao que foi visto no complexo CMT3-A21 apenas como resultado da simulação de 

docking. O fato da CMT-3 ser a mais hidrofóbica dentre as CMTs também explica a 

estabilidade do complexo, pois, no ligante A21 há um fenilamino como substituinte (Figura 

22), o grupo amino aumenta a reatividade do fenil (BRUICE, 2006), colaborando para uma 

maior estabilidade do complexo. 

 

Figura 21: Estrutura ampliada sítio ativo da MMP-2 em complexo com a CMT-3 e da MMP-9 

em complexo com a CM3-A21 obtidos após a simulaçao de docking molecular. 

 

Fonte: *Adaptada de Marcial et al. (2014). **Próprio autor. 
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Figura 22: Estrutura do complexo MMP-9:CMT3-A21 na conformação 1 com destaque para o 

substituinte adicionado na posição C9 do ligante. 

 

Fonte: Próprio autor 
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5 CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS 

 

Contribuindo com uma enorme gama de estudos que busca novos potenciais 

tratamentos e intervenção nos processos associados ao mecanismo de metátase tumoral no 

presente estudo, pela primeira vez, diferentes substituintes foram testados na posição C9 da 

CMT-3 buscando aumentar a interação e especificidade do ligante com o sítio ativo das 

gelatinases, cuja alta atividade por sua vez está diretamente associada a progressão celular.  

Utilizando o Autodock para realizar simulações de docking molecular 12 diferentes 

análogos foram ancorados dentro do sítio ativo da MMP-9. As análises dos resultados da 

simulação de docking molecular mostraram que dos 12 análogos testados, 3 obtiveram 

energia de ligação maiores do que a CMT-3 sem modificação, sendo que a CMT3-A21 é o 

derivado que forma o complexo mais estável com a MMP-9, cerca de 2,23 kcal.mol-1 mais 

estável do que a CMT3. A Avaliação da estrutura e estabilidade dos complexos MMP-

9:CMT3-An e MMP-9:CMT3-Gn mostraram que os substituintes da famílias da 

aminometilclinas são mais eficiente ao serem introduzidas na posição C9 da CMT-3, uma vez 

os complexos  e MMP-9:CMT3-G1 e MMP-9:CMT3-G2 derivados da glicilcinas não são 

mais estáveis do que a CMT-3. Esse resultado sugere que mais que um substituinte na posição 

C9 é preciso que este tenha características estruturais e eletrônicas capazes de aumentar a 

interação com os aminoácidos do bolso de seletividade das MMPs garantindo ainda uma 

maior especificidade com sítio ativo da enzima o que caracteriza um maior potencial 

biológico do inibidor. 

Neste contexto, os próximos passos seriam submeter o complexo MMP-9:CMT3-A21, 

MMP-9:CMT3-A1 e MMP-9:CMT3-A5 a estudo mais refinados utilizando-se cálculos de 

Dinâmica Molecular (DM) para esclarecer como ocorre o mecanismo de inibição, embora já 

tenha ficado claro que o ligante interage diretamente com o zinco catalítico, influenciando na 

estabilidade do complexo. Além disso, na DM será possível identificar regiões específicas de 

interação do ligante com o receptor biológico que podem ser fundamentais para aumentar o 

potencial biológico do inibidor. Por fim, acreditamos ter contribuído com a proposta de 

empregar metodologias teóricas no desenho racional de novos fármacos com maior potencial 

biológico e produzindo dados que podem auxiliar experimentalistas na interpretação de 

observações experimentais obtidas em teste biológicos. 
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APÊNDICE A – Coordenadas Cartesianas dos ligantes usados neste trabalho 

 

Todos os derivados CMT3-An e CMT-3-Gn foram otimizados na sua forma neutra usando o 

nível de teoria B3LYP/6-31G(d) em fase gasosa. 

 

CMT3-A1                                    CMT3-A2                                    CMT3-A3                                    

  1  C   

  2  C   

  3  C   

  4  C   

  5  C   

  6  C   

  7  C   

  8  C   

  9  C   

 10  C   

 11  C   

 12  C   

 13  C   

 14  C   

 15  C   

 16  C   

 17  C   

 18  C   

 19  O   

 20  O   

 21  O   

 22  O   

 23  O   

 24  C   

 25  N   

 26  O   

 27  O   

 28  H   

 29  H   

 30  H   

 31  H   

 32  H   

 33  H   

 34  H   

 35  H   

 36  H   

 37  H   

 38  H   

 39  H   

 40  H   

 41  H   

 42  H   

 43  H   

 44  C   

   0.313  -1.079  -0.784 

   0.423   0.414  -0.527 

   1.725   0.968  -0.200 

   2.837   0.059   0.076 

   2.601  -1.332   0.244 

   1.179  -1.846   0.224 

   3.676  -2.177   0.474 

   4.981  -1.667   0.542 

   5.249  -0.312   0.398 

   4.163   0.563   0.184 

  -1.144  -1.560  -0.806 

  -2.036  -0.607  -1.622 

  -2.059   0.775  -0.959 

  -0.645   1.259  -0.682 

  -2.887   0.773   0.368 

  -4.040  -0.114   0.451 

  -4.309  -1.015  -0.576 

  -3.470  -1.115  -1.814 

   4.438   1.876   0.086 

   1.900   2.231  -0.162 

  -2.722   1.677  -1.845 

  -0.563   2.583  -0.609 

  -2.575   1.573   1.255 

  -4.968  -0.106   1.610 

  -4.723   0.744   2.619 

  -5.336  -1.829  -0.549 

  -5.961  -0.879   1.643 

   3.568   2.345  -0.009 

   3.505  -3.242   0.608 

  -1.189  -2.567  -1.239 

  -1.523  -1.643   0.221 

  -1.589  -0.475  -2.616 

  -2.486   2.573  -1.546 

  -3.913   1.357   2.562 

  -5.362   0.751   3.401 

   0.405   2.793  -0.429 

  -5.825  -1.620   0.339 

   5.821  -2.331   0.722 

   0.740  -1.272  -1.783 

   0.737  -1.738   1.227 

   1.173  -2.918  -0.009 

  -3.484  -2.156  -2.154 

  -3.967  -0.520  -2.590 

   6.651   0.257   0.484 

     1  C 

  2  C 

  3  C 

  4  C 

  5  C 

  6  C 

  7  C 

  8  C 

  9  C 

 10  C 

 11  C 

 12  C 

 13  C 

 14  C 

 15  C 

 16  C 

 17  C 

 18  C 

 19  O 

 20  O 

 21  O 

 22  O 

 23  O 

 24  C 

 25  N 

 26  O 

 27  O 

 28  H 

 29  H 

 30  H 

 31  H 

 32  H 

 33  H 

 34  H 

 35  H 

 36  H 

 37  H 

 38  H 

 39  H 

 40  H 

 41  H 

 42  H 

 43  H 

 44  C 

-0.009  -0.942  -1.037 

  0.103   0.510  -0.603 

  1.418   1.042  -0.291 

  2.556   0.125  -0.204 

  2.344  -1.279  -0.200 

  0.929  -1.813  -0.192 

  3.440  -2.128  -0.156 

  4.741  -1.607  -0.108 

  4.986  -0.240  -0.081 

  3.881   0.636  -0.120 

 -1.460  -1.441  -1.027 

 -2.409  -0.412  -1.664 

 -2.404   0.879  -0.837 

 -0.981   1.348  -0.587 

 -3.148   0.701   0.528 

 -4.289  -0.205   0.567 

 -4.613  -0.976  -0.544 

 -3.847  -0.916  -1.831 

  4.136   1.957  -0.094 

  1.582   2.292  -0.103 

 -3.129   1.871  -1.563 

 -0.907   2.655  -0.355 

 -2.786   1.387   1.488 

 -5.147  -0.350   1.771 

 -4.845   0.370   2.862 

 -5.633  -1.799  -0.559 

 -6.134  -1.132   1.766 

  3.257   2.417  -0.059 

  3.288  -3.204  -0.156 

 -1.523  -2.389  -1.575 

 -1.772  -1.654   0.005 

 -2.025  -0.152  -2.659 

 -2.878   2.728  -1.175 

 -4.042   0.994   2.835 

 -5.437   0.274   3.674 

  0.069   2.857  -0.208 

 -6.072  -1.706   0.374 

  5.599  -2.272  -0.082 

  0.353  -1.001  -2.078 

  0.554  -1.838   0.843 

  0.919  -2.847  -0.556 

 -3.873  -1.910  -2.292 

 -4.396  -0.241  -2.502 

  6.394   0.330  -0.031 

  1  C   

  2  C   

  3  C   

  4  C   

  5  C   

  6  C   

  7  C   

  8  C   

  9  C   

 10  C   

 11  C   

 12  C   

 13  C   

 14  C   

 15  C   

 16  C   

 17  C   

 18  C   

 19  O   

 20  O   

 21  O   

 22  O   

 23  O   

 24  C   

 25  N   

 26  O   

 27  O   

 28  H   

 29  H   

 30  H   

 31  H   

 32  H   

 33  H   

 34  H   

 35  H   

 36  H   

 37  H   

 38  H   

 39  H   

 40  H   

 41  H   

 42  H   

 43  H   

 44  C   

  -0.259  -1.082  -0.689  

  -0.183   0.426  -0.522  

   1.104   1.026  -0.220  

   2.234   0.159   0.118  

   2.023  -1.223   0.370  

   0.612  -1.767   0.372  

   3.112  -2.032   0.657  

   4.406  -1.493   0.699  

   4.650  -0.143   0.471  

   3.549   0.696   0.203  

  -1.706  -1.594  -0.695  

  -2.608  -0.712  -1.576  

  -2.667   0.707  -0.999  

  -1.267   1.237  -0.739  

  -3.509   0.768   0.318  

  -4.646  -0.136   0.442  

  -4.884  -1.103  -0.531  

  -4.028  -1.261  -1.751  

   3.794   2.007   0.031  

   1.253   2.292  -0.256  

  -3.339   1.538  -1.945  

  -1.213   2.565  -0.746  

  -3.222   1.625   1.159  

  -5.588  -0.077   1.588  

  -5.370   0.836   2.547  

  -5.895  -1.934  -0.466  

  -6.566  -0.866   1.658  

   2.914   2.449  -0.098  

   2.961  -3.090   0.855  

  -1.726  -2.626  -1.065  

  -2.094  -1.622   0.333  

  -2.153  -0.632  -2.571  

  -3.124   2.456  -1.700  

  -4.571   1.460   2.462  

  -6.019   0.877   3.321  

  -0.252   2.806  -0.571  

  -6.399  -1.683   0.402  

   5.259  -2.129   0.914  

   0.182  -1.326  -1.670  

   0.160  -1.604   1.363  

   0.630  -2.851   0.208  

  -4.018  -2.321  -2.027  

  -4.529  -0.725  -2.568  

   6.046   0.448   0.562  
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 45  H   

 46  H   

 47  N   

 48  H   

 49  H   

   6.751   1.057  -0.268 

   6.777   0.752   1.457 

   7.673  -0.792   0.384 

   8.584  -0.394   0.604 

   7.731  -1.120  -0.579  

 

 45  H 

 46  H 

 47  N 

 48  H 

 49  C 

 50  H 

 51  H 

 52  H 

  6.682   0.647  -1.043 

  6.381   1.249   0.580 

  7.381  -0.645   0.434 

  8.297  -0.369   0.091 

  7.433  -0.769   1.889 

  8.233  -1.463   2.167 

  7.600   0.189   2.414 

  6.488  -1.186   2.254 

 45  H   

 46  H   

 47  N   

 48  C   

 49  H   

 50  H   

 51  H   

 52  C   

 53  H   

 54  H   

 55  H   

   6.120   1.318  -0.114  

   6.193   0.845   1.575  

   7.101  -0.535   0.311  

   8.383  -0.099   0.849  

   9.131  -0.884   0.689  

   8.762   0.831   0.383  

   8.295   0.072   1.927  

   7.213  -0.858  -1.108  

   7.521   0.010  -1.722  

   7.952  -1.655  -1.247  

   6.251  -1.216  -1.486 

  

CMT3-A4                                CMT3-A5                                    CMT3-A15                                    

  1  C   

  2  C   

  3  C   

  4  C   

  5  C   

  6  C   

  7  C   

  8  C   

  9  C   

 10  C   

 11  C   

 12  C   

 13  C   

 14  C   

 15  C   

 16  C   

 17  C   

 18  C   

 19  O   

 20  O   

 21  O   

 22  O   

 23  O   

 24  C   

 25  N   

 26  O   

 27  O   

 28  H   

 29  H   

 30  H   

 31  H   

 32  H   

 33  H   

 34  H   

 35  H   

 36  H   

 37  H   

 38  H   

 39  H   

-0.761  -0.970  -0.539 

 -0.822   0.547  -0.483 

  0.394   1.280  -0.182 

  1.581   0.544   0.256 

  1.483  -0.830   0.599 

  0.125  -1.498   0.597 

  2.628  -1.516   0.977 

  3.867  -0.861   1.019 

  4.000   0.486   0.703 

  2.839   1.201   0.342 

 -2.157  -1.607  -0.553 

 -3.093  -0.877  -1.532 

 -3.300   0.569  -1.066 

 -1.963   1.239  -0.797 

 -4.199   0.647   0.212 

 -5.260  -0.342   0.358 

 -5.373  -1.391  -0.549 

 -4.452  -1.562  -1.719 

  2.977   2.514   0.082 

  0.432   2.549  -0.305 

 -4.002   1.266  -2.094 

 -2.026   2.563  -0.900 

 -4.022   1.581   0.999 

 -6.254  -0.284   1.458 

 -6.158   0.709   2.356 

 -6.314  -2.300  -0.464 

 -7.166  -1.147   1.546 

  2.068   2.866  -0.106 

  2.563  -2.567   1.246 

 -2.073  -2.662  -0.841 

 -2.583  -1.590   0.459 

 -2.602  -0.827  -2.512 

 -3.875   2.215  -1.913 

 -5.411   1.392   2.257 

 -6.843   0.748   3.097 

 -1.097   2.902  -0.709 

 -6.876  -2.031   0.363 

  4.764  -1.401   1.307 

 -0.264  -1.244  -1.485 

  1  C  

  2  C  

  3  C  

  4  C  

  5  C  

  6  C  

  7  C  

  8  C  

  9  C  

 10  C  

 11  C  

 12  C  

 13  C  

 14  C  

 15  C  

 16  C  

 17  C  

 18  C  

 19  O  

 20  O  

 21  O  

 22  O  

 23  O  

 24  C  

 25  N  

 26  O  

 27  O  

 28  H  

 29  H  

 30  H  

 31  H  

 32  H  

 33  H  

 34  H  

 35  H  

 36  H  

 37  H  

 38  H  

 39  H  

   -1.648  -1.053  -0.933  

   -1.529   0.437  -0.663  

   -0.208   0.999  -0.445  

    0.933   0.097  -0.286  

    0.724  -1.298  -0.119  

   -0.690  -1.826  -0.017  

    1.822  -2.138  -0.008  

    3.123  -1.617  -0.052  

    3.367  -0.255  -0.187  

    2.259   0.611  -0.295  

   -3.097  -1.547  -0.837  

   -4.060  -0.592  -1.564  

   -4.042   0.779  -0.880  

   -2.614   1.273  -0.712  

   -4.758   0.747   0.510  

   -5.897  -0.150   0.668  

   -6.241  -1.035  -0.349  

   -5.500  -1.110  -1.651  

    2.512   1.927  -0.422  

   -0.041   2.262  -0.400  

   -4.783   1.687  -1.694  

   -2.538   2.597  -0.623  

   -4.379   1.531   1.385  

   -6.730  -0.169   1.897  

   -6.409   0.665   2.899  

   -7.258  -1.855  -0.257  

   -7.713  -0.948   1.995  

    1.633   2.389  -0.415  

    1.673  -3.207   0.116  

   -3.171  -2.550  -1.276  

   -3.389  -1.644   0.217  

   -3.694  -0.441  -2.588  

   -4.528   2.581  -1.403  

   -5.609   1.284   2.789  

   -6.985   0.654   3.729  

   -1.560   2.814  -0.525  

   -7.678  -1.666   0.669  

    3.983  -2.276   0.025  

   -1.308  -1.227  -1.968  

  1  C   

  2  C   

  3  C   

  4  C   

  5  C   

  6  C   

  7  C   

  8  C   

  9  C   

 10  C   

 11  C   

 12  C   

 13  C   

 14  C   

 15  C   

 16  C   

 17  C   

 18  C   

 19  O   

 20  O   

 21  O   

 22  O   

 23  O   

 24  C   

 25  N   

 26  O   

 27  O   

 28  H   

 29  H   

 30  H   

 31  H   

 32  H   

 33  H   

 34  H   

 35  H   

 36  H   

 37  H   

 38  H   

 39  H   

-1.310  -0.953  -0.285 

 -1.490   0.536  -0.529 

 -0.352   1.414  -0.331 

  0.863   0.879   0.289 

  0.851  -0.406   0.892 

 -0.450  -1.175   0.966 

  2.021  -0.904   1.444 

  3.201  -0.146   1.406 

  3.253   1.120   0.839 

  2.060   1.645   0.294 

 -2.649  -1.700  -0.230 

 -3.584  -1.252  -1.367 

 -3.927   0.233  -1.201 

 -2.662   1.055  -1.016 

 -4.897   0.479   0.002 

 -5.881  -0.552   0.304 

 -5.864  -1.763  -0.382 

 -4.875  -2.073  -1.466 

  2.115   2.888  -0.216 

 -0.402   2.634  -0.695 

 -4.621   0.657  -2.373 

 -2.819   2.324  -1.378 

 -4.838   1.562   0.591 

 -6.932  -0.371   1.337 

 -6.964   0.784   2.020 

 -6.730  -2.719  -0.150 

 -7.772  -1.280   1.566 

  1.194   3.122  -0.503 

  2.024  -1.886   1.910 

 -2.468  -2.779  -0.306 

 -3.131  -1.531   0.742 

 -3.049  -1.350  -2.319 

 -4.589   1.631  -2.371 

 -6.274   1.501   1.809 

 -7.689   0.907   2.713 

 -1.932   2.772  -1.221 

 -7.353  -2.348   0.589 

  4.106  -0.565   1.840 

 -0.741  -1.359  -1.139 



54 

 

 40  H   

 41  H   

 42  H   

 43  H   

 44  C   

 45  H   

 46  H   

 47  N   

 48  H   

 49  C   

 50  H   

 51  H   

 52  C   

 53  H   

 54  C   

 55  H   

 56  H   

 57  H   

 58  C   

 59  H   

 60  H   

 61  H   

 

 -0.377  -1.307   1.558 

  0.244  -2.584   0.513 

 -4.337  -2.634  -1.912 

 -4.958  -1.134  -2.594 

  5.333   1.210   0.775 

  5.360   1.979  -0.016 

  5.387   1.757   1.726 

  6.480   0.300   0.713 

  7.278   0.768   1.135 

  6.830  -0.095  -0.654 

  7.042   0.784  -1.294 

  5.951  -0.588  -1.089 

  8.026  -1.062  -0.717 

  8.173  -1.280  -1.786 

  9.323  -0.419  -0.199 

  9.280  -0.233   0.882 

 10.181  -1.078  -0.374 

  9.528   0.535  -0.701 

  7.738  -2.389   0.000 

  7.565  -2.225   1.069 

  6.846  -2.875  -0.412 

  8.579  -3.085  -0.107  

 

 40  H  

 41  H  

 42  H  

 43  H  

 44  C  

 45  H  

 46  H  

 47  N  

 48  H  

 49  C  

 50  C  

 51  C  

 52  H  

 53  C  

 54  H  

 55  H  

 56  C  

 57  H  

 58  H  

 59  C  

 60  H  

 61  H  

 62  H  

 63  H  

 64  H  

 65  H   

 

   -1.040  -1.733   1.023  

   -0.708  -2.894  -0.261  

   -5.534  -2.146  -2.005  

   -6.062  -0.507  -2.377  

    4.770   0.323  -0.226  

    5.031   0.562  -1.268  

    4.763   1.290   0.302  

    5.766  -0.625   0.270  

    5.638  -0.750   1.274  

    7.167  -0.274   0.005  

    7.657   1.025   0.683  

    8.064  -1.457   0.404  

    7.248  -0.140  -1.085  

    9.141   1.303   0.389  

    7.514   0.925   1.770  

    7.045   1.876   0.362  

    9.548  -1.183   0.115  

    7.935  -1.650   1.481  

    7.721  -2.357  -0.119  

   10.027   0.114   0.786  

    9.464   2.213   0.911  

    9.265   1.504  -0.686  

   10.157  -2.033   0.446  

    9.694  -1.101  -0.973  

   11.074   0.314   0.524  

    9.996  -0.011   1.878   

 

 40  H   

 41  H   

 42  H   

 43  H   

 44  C   

 45  H   

 46  H   

 47  N   

 48  H   

 49  C   

 50  H   

 51  H   

 52  C   

 53  H   

 54  H   

 55  C   

 56  H   

 57  H   

 58  C   

 59  O   

 60  O   

 61  H    

 

 -1.017  -0.847   1.851 

 -0.245  -2.244   1.102 

 -4.670  -3.148  -1.446 

 -5.370  -1.861  -2.423 

  4.514   1.984   0.823 

  4.564   2.512  -0.135 

  4.408   2.772   1.581 

  5.795   1.325   1.038 

  5.821   0.861   1.944 

  6.223   0.411  -0.018 

  6.215   0.976  -0.960 

  5.542  -0.448  -0.168 

  7.637  -0.105   0.258 

  8.313   0.753   0.360 

  7.657  -0.642   1.215 

  8.136  -1.045  -0.855 

  8.155  -0.533  -1.821 

  7.457  -1.904  -0.940 

  9.531  -1.572  -0.605 

 10.499  -1.392  -1.310 

  9.597  -2.298   0.544 

 10.526  -2.584   0.626  

 

 

 

CMT3-A21                                CMT3-A22                                    CMT3-A23                                    

  1  C 

  2  C 

  3  C 

  4  C 

  5  C 

  6  C 

  7  C 

  8  C 

  9  C 

 10  C 

 11  C 

 12  C 

 13  C 

 14  C 

 15  C 

 16  C 

 17  C 

 18  C 

 19  O 

 20  O 

 21  O 

-1.237   0.370  -1.449 

 -1.186   1.039  -0.086 

  0.110   1.359   0.483 

  1.318   0.844  -0.165 

  1.222  -0.126  -1.197 

 -0.135  -0.692  -1.552 

  2.379  -0.570  -1.819 

  3.633  -0.073  -1.430 

  3.765   0.857  -0.408 

  2.598   1.311   0.239 

 -2.631  -0.182  -1.774 

 -3.732   0.831  -1.413 

 -3.725   1.088   0.098 

 -2.322   1.429   0.575 

 -4.273  -0.136   0.903 

 -5.324  -0.938   0.289 

 -5.723  -0.690  -1.021 

 -5.135   0.405  -1.859 

  2.757   2.205   1.232 

  0.201   2.082   1.529 

 -4.611   2.175   0.364 

  1  C   

  2  C   

  3  C   

  4  C   

  5  C   

  6  C   

  7  C   

  8  C   

  9  C   

 10  C   

 11  C   

 12  C   

 13  C   

 14  C   

 15  C   

 16  C   

 17  C   

 18  C   

 19  O   

 20  O   

 21  O   

  -1.734  -1.218  -0.587 

  -1.641   0.293  -0.717 

  -0.338   0.919  -0.618 

   0.811   0.114  -0.193 

   0.615  -1.191   0.328 

  -0.794  -1.705   0.523 

   1.719  -1.947   0.694 

   3.013  -1.429   0.552 

   3.244  -0.149   0.060 

   2.128   0.640  -0.295 

  -3.179  -1.697  -0.399 

  -4.137  -0.990  -1.374 

  -4.154   0.516  -1.083 

  -2.736   1.064  -1.018 

  -4.911   0.852   0.242 

  -5.996  -0.020   0.637 

  -6.334  -1.213  -0.090 

  -5.565  -1.549  -1.347 

   2.366   1.889  -0.731 

  -0.185   2.153  -0.901 

  -4.876   1.158  -2.133 

  1  C  

  2  C  

  3  C  

  4  C  

  5  C  

  6  C  

  7  C  

  8  C  

  9  C  

 10  C  

 11  C  

 12  C  

 13  C  

 14  C  

 15  C  

 16  C  

 17  C  

 18  C  

 19  O  

 20  O  

 21  O  

  1.609  -0.045  -1.456 

  1.637  -1.040  -0.309 

  0.378  -1.578   0.174 

 -0.877  -1.000  -0.309 

 -0.866   0.208  -1.056 

  0.443   0.935  -1.266 

 -2.064   0.717  -1.535 

 -3.271   0.052  -1.279 

 -3.325  -1.115  -0.527 

 -2.115  -1.642  -0.030 

  2.958   0.661  -1.647 

  4.126  -0.338  -1.572 

  4.179  -0.970  -0.176 

  2.813  -1.510   0.216 

  4.678   0.044   0.906 

  5.659   1.043   0.501 

  6.034   1.160  -0.834 

  5.488   0.277  -1.915 

 -2.183  -2.773   0.697 

  0.363  -2.547   1.003 

  5.135  -2.028  -0.206 



55 

 

 22  O 

 23  O 

 24  C 

 25  N 

 26  O 

 27  O 

 28  H 

 29  H 

 30  H 

 31  H 

 32  H 

 33  H 

 34  H 

 35  H 

 36  H 

 37  H 

 38  H 

 39  H 

 40  H 

 41  H 

 42  H 

 43  H 

 44  C 

 45  H 

 46  H 

 47  N 

 48  H 

 49  C 

 50  C 

 51  C 

 52  C 

 53  H 

 54  H 

 55  H 

 56  C 

 57  H 

 58  C 

 59  H  

 

 -2.323   2.141   1.697 

 -3.850  -0.323   2.047 

 -6.008  -2.040   1.011 

 -5.633  -2.308   2.272 

 -6.665  -1.380  -1.615 

 -6.918  -2.706   0.453 

  1.856   2.369   1.616 

  2.317  -1.313  -2.609 

 -2.688  -0.423  -2.842 

 -2.794  -1.123  -1.231 

 -3.499   1.787  -1.899 

 -4.388   2.495   1.256 

 -4.895  -1.752   2.696 

 -6.109  -3.053   2.761 

 -1.356   2.313   1.919 

 -6.987  -2.066  -0.908 

  4.534  -0.419  -1.926 

 -1.005   1.143  -2.202 

 -0.374  -1.521  -0.867 

 -0.110  -1.117  -2.563 

 -5.142   0.078  -2.905 

 -5.816   1.264  -1.792 

  5.108   1.413   0.043 

  5.126   2.492  -0.154 

  5.189   1.315   1.136 

  6.257   0.815  -0.619 

  6.869   1.482  -1.068 

  6.929  -0.289  -0.088 

  8.252  -0.553  -0.490 

  7.012  -2.279   1.301 

  8.936  -1.661  -0.001 

  8.742   0.122  -1.190 

  6.516  -2.949   2.000 

  9.958  -1.840  -0.325 

  8.324  -2.535   0.902 

  8.860  -3.399   1.285 

  6.313  -1.173   0.816 

  5.287  -1.008   1.127  

 

 22  O   

 23  O   

 24  C   

 25  N   

 26  O   

 27  O   

 28  H   

 29  H   

 30  H   

 31  H   

 32  H   

 33  H   

 34  H   

 35  H   

 36  H   

 37  H   

 38  H   

 39  H   

 40  H   

 41  H   

 42  H   

 43  H   

 44  C   

 45  H   

 46  H   

 47  N   

 48  H   

 49  C   

 50  N   

 51  C   

 52  C   

 53  C   

 54  H   

 55  H   

 56  H   

 57  H   

 58  S    

 

  -2.677   2.363  -1.284 

  -4.595   1.882   0.856 

  -6.784   0.288   1.798 

  -6.563   1.368   2.541 

  -7.268  -1.976   0.264 

  -7.765  -0.493   2.176 

   1.480   2.312  -0.886 

   1.580  -2.946   1.098 

  -3.228  -2.782  -0.557 

  -3.497  -1.517   0.637 

  -3.746  -1.108  -2.394 

  -4.660   2.106  -2.071 

  -5.799   1.980   2.248 

  -7.148   1.546   3.344 

  -1.706   2.620  -1.216 

  -7.781  -1.265   1.482 

   3.870  -2.033   0.838 

  -1.363  -1.652  -1.532 

  -1.178  -1.353   1.494 

  -0.790  -2.800   0.566 

  -5.574  -2.637  -1.468 

  -6.131  -1.127  -2.188 

   4.634   0.438  -0.075 

   4.651   1.174  -0.889 

   4.919   0.982   0.831 

   5.638  -0.608  -0.273 

   5.468  -1.214  -1.066 

   6.960  -0.338  -0.011 

   7.389   0.690   0.662 

   8.767   0.643   0.822 

   9.392  -0.427   0.257 

   9.439   1.753   1.574 

  10.522   1.601   1.623 

   9.245   2.719   1.094 

   9.051   1.818   2.598 

  10.446  -0.664   0.239 

   8.224  -1.475  -0.524  

 

 22  O  

 23  O  

 24  C  

 25  N  

 26  O  

 27  O  

 28  H  

 29  H  

 30  H  

 31  H  

 32  H  

 33  H  

 34  H  

 35  H  

 36  H  

 37  H  

 38  H  

 39  H  

 40  H  

 41  H  

 42  H  

 43  H  

 44  C  

 45  H  

 46  H  

 47  N  

 48  H  

 49  C  

 50  C  

 51  C  

 52  C  

 53  H  

 54  H  

 55  H  

 56  C  

 57  H  

 58  C  

 59  H  

 60  C  

 61  H  

 62  H   

 

  2.888  -2.483   1.119 

  4.281  -0.094   2.067 

  6.298   1.968   1.471 

  5.946   1.883   2.763 

  6.916   2.037  -1.245 

  7.150   2.812   1.088 

 -1.264  -2.960   1.021 

 -2.066   1.639  -2.111 

  2.970   1.169  -2.619 

  3.081   1.441  -0.884 

  3.936  -1.153  -2.282 

  4.954  -2.579   0.577 

  5.257   1.189   3.042 

  6.392   2.508   3.419 

  1.940  -2.768   1.301 

  7.217   2.541  -0.391 

 -4.207   0.450  -1.662 

  1.400  -0.613  -2.378 

  0.653   1.571  -0.392 

  0.364   1.604  -2.131 

  5.443   0.859  -2.842 

  6.221  -0.524  -2.078 

 -4.628  -1.843  -0.244 

 -4.723  -2.686  -0.942 

 -4.569  -2.290   0.762 

 -5.807  -0.991  -0.415 

 -6.620  -1.580  -0.582 

 -7.343   0.685   0.564 

 -8.156   0.973   1.668 

 -8.864   1.964  -0.834 

 -9.303   1.755   1.528 

 -7.887   0.580   2.646 

 -9.139   2.344  -1.815 

 -9.921   1.967   2.397 

 -9.662   2.253   0.275 

-10.558   2.857   0.162 

 -7.714   1.188  -0.691 

 -7.096   0.956  -1.554 

 -6.079  -0.133   0.741 

 -6.145  -0.706   1.685 

 -5.217   0.539   0.859 

 

 

CMT3-A32                                CMT3-G1                                    CMT3-G2                                    

  1  C    

  2  C    

  3  C    

  4  C    

  5  C    

  6  C    

  7  C    

  8  C    

  1.959  -0.046  -1.458 

  2.007  -1.048  -0.317 

  0.761  -1.625   0.153 

 -0.506  -1.079  -0.336 

 -0.524   0.134  -1.074 

  0.766   0.900  -1.269 

 -1.732   0.612  -1.560 

 -2.922  -0.090  -1.321 

  1  C   

  2  C   

  3  C   

  4  C   

  5  C   

  6  C   

  7  C   

  8  C   

0.914  -1.112  -0.735  

 1.045   0.379  -0.475  

 2.347   0.909  -0.115  

 3.435  -0.023   0.192  

 3.170  -1.408   0.355  

 1.739  -1.895   0.295  

 4.216  -2.283   0.614  

 5.529  -1.801   0.721  

  1  C  

  2  C  

  3  C  

  4  C  

  5  C  

  6  C  

  7  C  

  8  C  

  1.560   0.745  -0.647 

  1.861  -0.745  -0.597 

  0.770  -1.665  -0.356 

 -0.537  -1.131   0.043 

 -0.675   0.234   0.408 

  0.555   1.113   0.453 

 -1.924   0.710   0.781 

 -3.040  -0.136   0.808 
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  9  C    

 10  C    

 11  C    

 12  C    

 13  C    

 14  C    

 15  C    

 16  C    

 17  C    

 18  C    

 19  O    

 20  O    

 21  O    

 22  O    

 23  O    

 24  C    

 25  N    

 26  O    

 27  O    

 28  H    

 29  H    

 30  H    

 31  H    

 32  H    

 33  H    

 34  H    

 35  H    

 36  H    

 37  H    

 38  H    

 39  H    

 40  H    

 41  H    

 42  H    

 43  H    

 44  C    

 45  H    

 46  H    

 47  N    

 48  H    

 49  C    

 50  C    

 51  C    

 52  C    

 53  H    

 54  H    

 55  H    

 56  C    

 57  C    

 58  H    

 59  C    

 60  H    

 61  H    

 62  O    

 -2.948  -1.265  -0.580 

 -1.728  -1.760  -0.074 

  3.290   0.697  -1.635 

  4.483  -0.272  -1.561 

  4.545  -0.909  -0.169 

  3.192  -1.488   0.213 

  5.012   0.111   0.922 

  5.970   1.137   0.528 

  6.348   1.271  -0.805 

  5.830   0.381  -1.894 

 -1.768  -2.898   0.642 

  0.767  -2.598   0.976 

  5.530  -1.942  -0.199 

  3.289  -2.464   1.110 

  4.612  -0.042   2.079 

  6.580   2.073   1.506 

  6.222   1.972   2.796 

  7.211   2.172  -1.206 

  7.413   2.939   1.133 

 -0.847  -3.060   0.975 

 -1.756   1.538  -2.128 

  3.294   1.212  -2.604 

  3.388   1.474  -0.866 

  4.318  -1.087  -2.277 

  5.359  -2.502   0.579 

  5.549   1.259   3.067 

  6.648   2.605   3.458 

  2.348  -2.777   1.284 

  7.495   2.678  -0.349 

 -3.865   0.282  -1.709 

  1.772  -0.614  -2.385 

  0.951   1.534  -0.388 

  0.674   1.573  -2.129 

  5.774   0.967  -2.818 

  6.584  -0.400  -2.059 

 -4.232  -2.034  -0.319 

 -4.302  -2.860  -1.039 

 -4.165  -2.505   0.675 

 -5.433  -1.209  -0.472 

 -6.229  -1.814  -0.663 

 -7.048   0.350   0.555 

 -7.982   0.383   1.594 

 -8.548   1.741  -0.769 

 -9.181   1.088   1.472 

 -7.774  -0.150   2.520 

 -8.786   2.273  -1.685 

 -9.894   1.099   2.295 

 -9.467   1.770   0.287 

 -7.356   1.039  -0.629 

 -6.651   1.010  -1.454 

 -5.739  -0.395   0.709 

 -5.770  -0.997   1.637 

 -4.910   0.315   0.838 

-10.624   2.477   0.098 

  9  C   

 10  C   

 11  C   

 12  C   

 13  C   

 14  C   

 15  C   

 16  C   

 17  C   

 18  C   

 19  O   

 20  O   

 21  O   

 22  O   

 23  O   

 24  C   

 25  N   

 26  O   

 27  O   

 28  H   

 29  H   

 30  H   

 31  H   

 32  H   

 33  H   

 34  H   

 35  H   

 36  H   

 37  H   

 38  H   

 39  H   

 40  H   

 41  H   

 42  H   

 43  H   

 44  N   

 45  H   

 46  C   

 47  O   

 48  C   

 49  H   

 50  H   

 51  N   

 52  H   

 53  C   

 54  C   

 55  H   

 56  H   

 57  H   

 58  C   

 59  H   

 60  H   

 61  H   

 62  C   

 5.810  -0.450   0.587  

 4.768   0.456   0.336  

-0.551  -1.566  -0.793  

-1.406  -0.596  -1.628  

-1.419   0.786  -0.966  

-0.004   1.244  -0.656  

-2.276   0.800   0.343  

-3.444  -0.070   0.402  

-3.706  -0.967  -0.629  

-2.844  -1.078  -1.851  

 5.082   1.757   0.236  

 2.548   2.166  -0.070  

-2.045   1.699  -1.867  

 0.102   2.566  -0.581  

-1.972   1.598   1.234  

-4.394  -0.048   1.542  

-4.158   0.800   2.556  

-4.744  -1.766  -0.623  

-5.397  -0.808   1.557  

 4.230   2.250   0.120  

 4.014  -3.344   0.739  

-0.603  -2.571  -1.229  

-0.956  -1.644   0.225  

-0.935  -0.473  -2.612  

-1.804   2.591  -1.561  

-3.341   1.404   2.514  

-4.814   0.817   3.323  

 1.069   2.758  -0.377  

-5.247  -1.551   0.256  

 6.341  -2.497   0.919  

 1.362  -1.313  -1.722  

 1.275  -1.777   1.287  

 1.718  -2.966   0.063  

-2.871  -2.117  -2.197  

-3.315  -0.470  -2.635  

 7.177   0.076   0.712  

 7.344   1.058   0.626  

 8.106  -1.032   0.976  

 9.283  -0.795   1.353  

 8.197  -2.569   0.965  

 7.647  -2.953   0.131  

 9.222  -2.865   0.883  

 7.632  -3.103   2.213  

 7.343  -2.345   2.799  

 7.411  -4.419   2.828  

 5.968  -4.503   3.359  

 5.955  -4.240   4.396  

 5.347  -3.826   2.811  

 5.601  -5.501   3.240  

 8.400  -4.613   3.993  

 9.258  -3.994   3.839  

 7.924  -4.342   4.913  

 8.703  -5.639   4.037  

 7.593  -5.648   1.918  

  9  C  

 10  C  

 11  C  

 12  C  

 13  C  

 14  C  

 15  C  

 16  C  

 17  C  

 18  C  

 19  O  

 20  O  

 21  O  

 22  O  

 23  O  

 24  C  

 25  N  

 26  O  

 27  O  

 28  H  

 29  H  

 30  H  

 31  H  

 32  H  

 33  H  

 34  H  

 35  H  

 36  H  

 37  H  

 38  H  

 39  H  

 40  H  

 41  H  

 42  H  

 43  H  

 44  N  

 45  H  

 46  C  

 47  O  

 48  C  

 49  H  

 50  H  

 51  N  

 52  H  

 53  C  

 54  C  

 55  C  

 56  C  

 57  H  

 58  C  

 59  H  

 60  C  

 61  H  

 62  H  

 -2.935  -1.471   0.423 

 -1.666  -1.985   0.071 

  2.835   1.598  -0.596 

  3.929   1.035  -1.521 

  4.338  -0.364  -1.048 

  3.113  -1.243  -0.857 

  5.159  -0.314   0.284 

  6.035   0.830   0.498 

  6.033   1.895  -0.397 

  5.170   1.930  -1.623 

 -1.601  -3.297  -0.214 

  0.931  -2.922  -0.484 

  5.199  -0.927  -2.035 

  3.389  -2.537  -0.965 

  5.085  -1.276   1.054 

  6.955   0.919   1.660 

  6.965  -0.087   2.548 

  6.807   2.942  -0.250 

  7.708   1.917   1.806 

 -0.639  -3.508  -0.356 

 -2.037   1.747   1.086 

  2.596   2.627  -0.893 

  3.206   1.648   0.437 

  3.511   0.921  -2.530 

  5.238  -1.883  -1.853 

  6.347  -0.881   2.403 

  7.600  -0.023   3.331 

  2.522  -3.026  -0.820 

  7.354   2.757   0.610 

 -3.998   0.242   1.153 

  1.065   0.946  -1.612 

  1.045   1.003   1.433 

  0.265   2.167   0.364 

  4.897   2.973  -1.820 

  5.791   1.600  -2.465 

 -4.011  -2.379   0.438 

 -3.777  -3.336   0.684 

 -5.354  -2.187   0.217 

 -6.168  -3.054   0.508 

 -5.828  -0.889  -0.435 

 -4.996  -0.291  -0.814 

 -6.452  -1.184  -1.294 

 -6.570  -0.134   0.565 

 -7.131  -0.754   1.141 

 -7.247   1.043   0.211 

 -8.234   1.546   1.079 

 -6.949   1.766  -0.956 

 -8.896   2.733   0.789 

 -8.473   0.995   1.987 

 -7.617   2.960  -1.234 

 -6.200   1.401  -1.653 

 -8.592   3.455  -0.370 

 -9.657   3.098   1.474 

 -7.370   3.502  -2.143 
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 63  H    

 

-11.163   2.416   0.902  

 

 63  H   

 64  H   

 65  H    

 

 8.594  -5.668   1.540  

 7.406  -6.539   2.480  

 6.904  -5.591   1.100   

 

 63  H   

 

 -9.111   4.382  -0.594  
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