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RESUMO 
 
Corrêa, F. Estudos termodinâmicos e estruturais da interação cabeça-cauda da 
α-Tropomiosina muscular. 2008. 160p. Tese - Programa de Pós-Graduação em 
Bioquímica. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 

Tropomiosina (Tm) é uma das proteínas que compõe o filamento fino (actina, 

Tm, Troponina) do sistema muscular esquelético e desempenha um importante 

papel na regulação da contração muscular. Tm é um coiled-coil de 284 resíduos que 

forma longos homopolímeros lineares através da sobreposição de onze resíduos 

entre os terminais de Tms adjacentes (Interação cabeça-cauda) em condições de 

baixa força iônica. A presença de vários resíduos carregados (D2, K5, K6, K7, D275, 

H276 e D280) nas extremidades da Tm sugere que contatos intermoleculares 

eletrostáticos entre estes aminoácidos podem ter um importante papel na 

estabilidade dos polímeros.  Entretanto, a estrutura do complexo cabeça-cauda 

demonstra que a maioria dos contatos intermoleculares na interface é de natureza 

hidrofóbica. A fim de analisarmos a contribuição dos grupos carregados para a 

estabilidade do complexo cabeça-cauda, construímos fragmentos recombinantes 

correspondentes à metade amino (ASTm1-142) e carboxi (Tm143-284(5OHW269)) terminais 

da proteína contendo mutações pontuais daqueles resíduos para alanina, e 

adicionalmente H276 para Glu. Medimos a afinidade entre todas as possíveis 

combinações destes fragmentos na ausência e presença de íons Mg2+, visto que 

este cátion está sempre presente em condições fisiológicas e é importante para 

estabilizar a interação entre Tm e actina. Os efeitos das mutações foram analisados 

por simulações de docking, desnaturações térmicas e ciclos de duplos mutantes. Os 

resultados demonstram que os aminoácidos K5, K7 e D280 presentes na interface 

formam contatos intermoleculares essenciais para a estabilidade do complexo. 

Enquanto, D2, K6, D275 e H276 não participam na formação de contatos 



 

intermoleculares, no entanto, contribuem para a estabilidade da interação cabeça-

cauda através de suas interações intramoleculares que atuam na estabilidade das 

hélices individuais. Os aumentos na estabilidade da metade C-terminal da Tm 

(Tm143-284(5OHW)) induzidos por Mg2+ foram dependentes das mutações neste trecho 

da proteína sugerindo a presença de um sítio de ligação para este íon na 

extremidade carboxi terminal da molécula no trecho que forma a interação cabeça-

cauda. Construímos um fragmento menor do C-terminal (Tm259-284(W269)) para 

acompanharmos mudanças no deslocamento químico induzidas pela ligação do íon 

usando ressonância magnética nuclear. Os resultados obtidos comprovaram nossa 

hipótese e nos permitiram definir pela primeira vez que a estrutura da Tm tem um ou 

mais sítios de ligação a Mg2+ em uma região próxima ao resíduo H276 que está 

localizado entre vários resíduos carregados negativamente que participam da 

interação cabeça-cauda. Por último, estudamos os efeitos de solventes 

cosmótropicos (TFE e glicerol) nas estabilidades dos fragmentos da Tm, uma vez 

que a instabilidade (flexibilidade) da extremidade C-terminal é importante para a 

formação do complexo cabeça-cauda. Observamos que TFE, porém não glicerol, 

reduziu a afinidade entre os terminais. Ambos os co-solventes induziram aumentos 

na estabilidade dos fragmentos, no entanto, apenas TFE induziu um aumento no 

conteúdo de α-hélice e causou uma redução significativa na cooperatividade de 

desenovelamento das proteínas. Estes resultados indicam que estes compostos 

orgânicos estabilizam as estruturas dos fragmentos individuais da Tm de maneiras 

diferentes e que estas diferenças podem estar relacionadas aos diferentes efeitos 

observados na formação da interação cabeça-cauda. 

 
Palavras-chave: Tropomiosina, interação cabeça-cauda, coiled-coil, ciclo de duplos 
mutantes, docking, ressonância magnética nuclear  
 



 

ABSTRACT 
 
Corrêa, F. Thermodynamic and structural studies of the head-to-tail complex of 
the muscular α-Tropomyosin. 2008. 160p. PhD Thesis - Graduate Program in 
Biochemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 
 

Tropomyosin (Tm) is a protein component of the skeletal muscle thin filament 

(actin, Tm, Troponin) which has an important role in the regulation of muscle 

contraction. Tm is a dimeric coiled-coil (284 aminoacids) which forms long linear 

homopolymers through the overlap of eleven residues of adjacent Tm termini (Head-

to-tail interaction) in low ionic strength conditions. The presence of several charged 

amino acids (D2, K5, K6, K7, D275, H276 e D280) in Tm extremities suggests that 

electrostatic contacts among those residues may have an important role in the 

stability of the polymers. Nevertheless, the solution structure of the head-to-tail 

complex demonstrated that most of the contacts in the interface are hydrophobic. In 

order to study the contribution of these charged residues to the stability of the head-

to-tail complex, we built recombinant fragments corresponding to the amino (ASTm1-

142) and carboxy (Tm143-284(5OHW269)) termini containing single mutations of those 

amino acids to alanine, and additionally a substitution of H276 for Glu. We measured 

the binding affinities among all possible combinations of wild-type and mutant 

fragments in the absence or presence of Mg2+ ions. This cation is always 

physiologically present in the muscle and it is known to strengthen the binding of Tm 

to actin. The effects of the mutations were analyzed by protein-protein docking, 

thermodynamic cycles and thermal denaturations. The results show that residues K5, 

K7 and D280 are essential to the stability of the complex. Though D2, K6, D275 and 

H276 are exposed to the solvent and do not participate in intermolecular contacts in 

the NMR structure, they may contribute to the complex stability by modulating the 

stability of the helices at the Tm termini. Mg2+ -induced increases in stability of the C-



 

terminal were sensitive to mutations in residues located in the head-to-tail overlap 

region, suggesting that Mg2+ ions may bind specifically to the carboxy extremity of the 

protein. We produced a small peptide (Tm259-284(W269)) to follow amide chemical shift 

perturbations upon Mg2+ binding by nuclear magnetic resonance measurements. The 

results obtained with this peptide allowed us to define for the first time that the Tm 

structure has one or more Mg2+ binding sites in a region centered in the vicinity of 

H276 in which are located several negatively charged residues that participate in the 

head-to-tail interaction. We also studied the effects of kosmotropic co-solvents (TFE 

and glycerol) in the stability of Tm fragments, as the instability (flexibility) of the C-

terminal region has been pointed as important for the formation of the head-to-tail 

complex. We observed that TFE, but not glycerol, reduces the affinity between the 

termini. Both TFE and glycerol increased the stability of the isolated N- and C-

terminal fragments; however, only TFE caused an increase in the helical content and 

a significant reduction in the cooperativity of unfolding of the proteins. Our results 

show that these two co-solvents stabilize the structures of individual Tm fragments in 

different manners and that these differences may be related to their different effects 

on head-to-tail complex formation. 

 
Keywords:  Tropomyosin, head-to-tail interaction, coiled-coil, double mutant cycles, 
docking, nuclear magnetic resonance 
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1. INTRODUÇÃO 

O objetivo principal deste projeto foi o estudo estrutural e termodinâmico dos 

terminais amino (N) e carboxi (C) da tropomiosina (Tm) e do complexo cabeça-

cauda formado pela associação destas regiões da proteína. Utilizamos um conjunto 

de ferramentas e metodologias de biofísica (dicroísmo circular, fluorescência, ciclo 

de duplos mutantes, ressonância magnética nuclear e docking) para extrairmos 

informações a respeito da relevância das interações eletrostáticas para a 

estabilidade do complexo cabeça-cauda e o efeito das condições de solvatação na 

estrutura e estabilidade da molécula. Inicialmente uma breve descrição do sistema 

muscular esquelético é feita na introdução deste texto a fim de demonstrarmos o 

contexto biológico da Tm e a relevância fisiológica da interação cabeça-cauda. 

Seguimos com a descrição dos modelos atuais em alta resolução de trechos da 

proteína, assim como do complexo cabeça-cauda.  

 

1.1. Sistema Muscular  

O músculo esquelético é formado por feixes de fibras musculares (10 a 100 μM 

de diâmetro) que são células longas, cilíndricas e multinucleadas. O citoplasma 

destas células é preenchido principalmente por fibrilas paralelas (miofibrilas) que são 

estruturas cilíndricas (1 a 2 μM de diâmetro) que correm longitudinalmente à fibra 

muscular. As miofibrilas apresentam uma estrutura estriada proveniente da repetição 

de unidades, chamadas sarcômeros. Quando o sarcômero é observado com 

microscopia óptica de luz polarizada podem ser vistas duas regiões distintas: região 

anisotrópica (Banda A) com maior densidade de proteína e uma região menos 

densa, isotrópica (Banda I). No centro das bandas I se encontra uma região com 
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maior índice de refração (linha Z), enquanto que no meio da banda A uma região 

menos anisotrópica é identificada (banda H) (Fig. 1). 

 

Figura 1. Diagrama ilustrando a estrutura da miofibrila. A unidade básica da miofibrila é o 
sarcômero que está compreendido entre as duas linhas Z. Os filamentos grossos são formados 
principalmente por miosina, enquanto os filamentos finos são formados por actina. Durante a 
contração muscular isotônica ocorre uma maior sobreposição entre estes filamentos ocasionando o 
encurtamento do sarcômero.    
 

A banda A é formada por filamentos grossos (miosina) e extensões dos 

filamentos finos (actina, troponina e Tm) provenientes da banda I que se interdigitam 

e podem deslizar uma sobre a outra durante a contração muscular isotônica (Figura 

1). Este movimento é gerado a partir das interações entre os domínios motores (S1) 

da miosina com actina de uma maneira cíclica dependente de ATP (Huxley e 

Hanson, 1954; Huxley, 1965; Huxley, 1969; Lymn e Taylor, 1971). 

O processo de contração muscular é iniciado por um estímulo nervoso que 

induz a despolarização da membrana do reticulo sarcoplasmático acarretando a 

liberação passiva de íons Ca2+ na fibra muscular, aumentando a concentração local 

deste íon ao redor dos filamentos finos e grossos. No músculo esquelético, Ca2+ se 

liga a receptores (complexo troponina) no filamento fino, o que leva a exposição de 

sítios ligantes para miosina na superfície do filamento de actina. A interação entre 

estas duas proteínas e a hidrólise de ATP resulta no deslizamento dos filamentos 
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finos e grossos que se interdigitam causando a contração muscular (Farah e 

Reinach, 1995; Squire e Morris, 1998; Gordon et al., 2000). 

 

1.1.1. Filamento Grosso 

O filamento grosso é composto por várias proteínas: C, H, X, M, titina e 

principalmente miosina. A miosina é uma proteína de 520 kDa composta por seis 

polipeptídeos: duas cadeias pesadas (~220 kDa) e dois pares de cadeias leves (~20 

kDa cada cadeia). As cadeias pesadas formam uma estrutura em coiled-coil ao 

longo de quase todo o seu comprimento, com exceção da região N-terminal que 

forma um grande domínio globular, chamado de S1 (Gordon et al., 2000). Hidrólise 

da miosina com tripsina gera dois tipos de fragmentos: meromiosina leve (LMM) e 

meromiosina pesada (HMM). Digestão de HMM com papaína resulta em outros dois 

subfragmentos: S1 e S2 (Lowey et al., 1969) (Figura 2). A subunidade S1 possui os 

sítios para ligação de ATP, se projeta para fora do esqueleto do filamento grosso e 

interage com actina. A estrutura de S1 de miosina esquelética de galinha foi 

determinada por difração de raios-X (Rayment et al., 1993a).  

 

 

Figura 2. Diagrama esquemático 
da molécula de miosina. A miosina 
é composta por cadeias leves (cinza) 
e pesadas (preto). Digestão da 
cadeia pesada com tripsina gera 
dois fragmentos: LMM e HMM. 
Posterior digestão de HMM com 
papaína produz dois novos 
fragmentos: S2 e S1 
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1.1.2. Filamento Fino 

 O filamento fino é formado por três componentes principais: actina, Tm e o 

complexo troponina (Figura 3). 

 

   

 
 

Actina forma o esqueleto do filamento fino. Ela pode ser encontrada na forma 

monomérica (G-actina) ou fibrosa (F-actina). Estudos de difração de raios-X da G-

actina (Schutt et al., 1989; Kabsch et al., 1990; McLaughlin et al., 1993) 

demonstraram que o monômero é composto por quatro subdomínios (dois maiores: 

III e IV, dois menores: I e II) que formam um sulco onde se ligam metais divalentes 

(Mg2+ ou Ca2+) e um nucleotídeo (ATP ou ADP). Em condições fisiológicas, G-actina 

polimeriza formando filamentos (F-actina) (Straub, 1942). Modelos da F-actina 

(Hanson e Lowy, 1963; Holmes et al., 1990; Milligan et al., 1990; Lorenz et al., 1993) 

mostram que o filamento é uma dupla hélice com treze moléculas de actina por volta 

por fita. Neste modelo, cada monômero de actina mantém contato com outras quatro 

moléculas, uma anterior e outra posterior na mesma fita e dois monômeros na outra 

fita. Os domínios III e IV estão próximos ao eixo da hélice, onde eles podem interagir 

com os mesmos domínios de outros monômeros de actina no filamento, enquanto os 

domínios I e II estão expostos ao solvente, livres para interagir com a miosina.    

Figura 3. Modelo do arranjo molecular entre as 
proteínas actina, Tm e o complexo troponina (TnI, 
TnC e TnT). A actina (cinza) é a proteína estrutural 
do filamento fino, ela polimeriza formando filamentos 
compostos de duas fitas enroladas helicoidalmente. 
Tropomiosinas (preto e rosa) são proteínas diméricas 
que se associam às fitas de actina em uma 
proporção estequiométrica de 1:7. Elas mantêm 
contatos com tropomiosinas adjacentes através da 
interação cabeça-cauda. O complexo troponina é 
formado por três subunidades: TnI (verde) - 
subunidade inibitória, TnC (vermelho) – subunidade 
que liga íons Ca2+, TnT (amarelo) – responsável por 
manter o complexo troponina ligado a molécula de 
Tm e ao filamento de actina. (Gordon et al., 2000, 
modificado de Heeley et al., 1987). 
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Complexo Troponina é composto por três subunidades: troponina I (TnI) que 

está envolvida na inibição da atividade actomiosina ATPásica, troponina C (TnC) 

que liga Ca2+ e remove a inibição da TnI e troponina T (TnT) que integra as 

subunidades TnI e TnC à Tm (Zot e Potter, 1987; Farah e Reinach, 1995; Squire e 

Morris, 1998; Gordon et al., 2000; Ohtsuki e Morimoto, 2008).  

Ebashi e Kodama (1966) demonstraram que o complexo Troponina (Tn) 

confere a sensibilidade da atividade Mg2+-ATPásica de actomiosina aos íons Ca2+. 

Troponina C (TnC) (~18 kDa) é a subunidade que se liga a Ca2+. Inicialmente foram 

identificados quatro sítios de ligação a Ca2+ na TnC, dois sítios de baixa afinidade 

que ligam seletivamente Ca2+ em relação ao Mg2+ e dois sítios de alta afinidade que 

ligam Ca2+ e Mg2+ competitivamente (Potter e Gergely, 1975). A estrutura obtida por 

cristalografia da TnC demonstrou que a proteína possui dois domínios globulares 

conectados por uma longa hélice central (Herzberg e James, 1985; Satyshur et al., 

1988; Takeda et al., 2003). Cada domínio possui dois sítios de ligação a Ca2+ do tipo 

EF hand (N-terminal: I e II; C-terminal: III e IV), os quais consistem de duas α-hélices 

aproximadamente perpendiculares separadas por uma alça, onde ocorre a ligação 

dos íons (Fig. 4). 

I

IIIIV

II III

IIIIV
 

Figura 4. Representações em fita das estruturas 
cristalográficas da TnC. À esquerda está a 
estrutura da TnC de peru com íons Ca2+ (esferas 
pretas) ligados aos dois sítios de alta afinidade (III e 
IV) do C-terminal. (Herzberg e James, 1985). À 
direita está a estrutura da TnC de coelho  com íons 
Ca2+ ligados nos sítios de alta (III e IV) e baixa 
afinidade (I e II) (Houdusse et al., 1997). É 
importante observar que a ligação de íons Ca2+ no N-
terminal causa uma mudança na orientação das 
hélices A, B e C; isto leva à exposição de uma 
superfície hidrofóbica que pode interagir com TnI. O 
N-terminal está identificado, assim como as oito 
hélices (A-H) coloridas para indicar suas orientações. 
(Gordon et al., 2000). 
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Os sítios III e IV (maior afinidade) no domínio C-terminal são ocupados por íons 

Mg2+ em condições fisiológicas quando o músculo está relaxado.  Este domínio 

possui um papel estrutural na ligação da TnC ao filamento fino. Enquanto, os sítios I 

e II são os sítios regulatórios com maior afinidade para Ca2+ (Farah e Reinach, 1995; 

Squire e Morris, 1998; Gordon et al., 2000). A Figura 5 mostra que a ligação de íons 

Ca2+ no N-terminal induz uma mudança conformacional entre as hélices deste 

domínio. Isto permite a exposição de um sulco hidrofóbico que interage com TnI. A 

interação entre TnI e TnC libera o sistema actomiosina da inibição (Fig. 5) (Mercier 

et al., 2003; Takeda et al., 2003; Vinogradova et al., 2005). 

 

Figura 5. Representação das mudanças conformacionais do complexo troponina durante a 
contração muscular. Na presença de Ca2+, ocorre a exposição de uma região hidrofóbica no 
domínio N-terminal da TnC (verde). Laranja – TnT2 (região C-terminal da TnT), Azul – TnI e vermelho 
– TnC. Íons Ca2+ estão indicados como círculos pretos (Vinogradova et al., 2005). 

 
Troponina I (TnI) é a subunidade inibitória da atividade Mg2+ -ATPásica da 

actomiosina (Greaser e Gergely, 1973). Ela contém 180 resíduos (~21 kDa) e se liga 

a actina, Tm, TnC e TnT (Zot e Potter, 1987; Farah e Reinach, 1995).  O trecho 

inibitório desta proteína está localizado entre os resíduos 104-115, o qual pode se 

ligar a actina na ausência de Ca2+ (Van Eyk et al., 1997). Na presença deste íon, 

este trecho apresenta-se como uma alça ordenada que interage com TnC. Esta alça 

é estabilizada por interações eletrostáticas com TnC e interações hidrofóbicas 

intramoleculares (Vinogradova et al., 2005). No modelo em alta resolução do 

complexo troponina de músculo esquelético de galinha (aminoácidos 1-162 da TnC, 

1-182 ou 1-137 da TnI e 156-262 da TnT2; Vinogradova et al., 2005) obtido na 
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presença de Ca2+ foi observado que os resíduos de 58 a 102 de TnI interagem e 

formam uma região em coiled-coil com TnT2 (resíduos 200-245). Este trecho em 

coiled-coil, mais a região compreendendo os resíduos 8-48 da hélice N-terminal de 

TnI ligam na região C-terminal da TnC. Os resíduos 113-115 do trecho inibitório da 

TnI estão ordenados e alinhados ao longo da hélice central da TnC, diferente do 

modelo da Tn cardíaca onde se encontram desordenados (Takeda et al., 2003).  Os 

resíduos entre 132-143 de TnI formam uma alça que interage com o domínio N-

terminal da TnC (Vinogradova et al., 2005). Neste complexo, os últimos quarenta 

resíduos (~144-182) que potencialmente ligam a actina estavam desenovelados. 

Estudos de dinâmica de ressonância magnética nuclear (RMN) do complexo Tn na 

ausência de actina, também demonstraram que os últimos resíduos do C-terminal 

(136-182) estavam desenovelados. Foi proposto que esta região está desenovelada 

quando não está interagindo com actina, ou seja, na presença de Ca2+ 

(Blumenschein et al., 2006). 

TnT (~31 kDa) é a subunidade responsável por manter o complexo Tn-Tm-

actina juntos (Farah e Reinach, 1995; Squire e Morris, 1998; Gordon et al., 2000; 

Ohtsuki e Morimoto, 2008). É uma proteína estruturalmente assimétrica que após 

proteólise por quimiotripsina gera dois domínios (Ohtsuki, 1979): i) O domínio C-

terminal globular (TnT2: resíduos 159-259), localizado entre os resíduos 150-180 da 

Tm, interage com TnI, TnC e Tm; ii) o domínio N-terminal (TnT1: resíduos 1-158) 

que se apresenta na forma de um longo bastão que fica estendido de modo 

antiparalelo ao longo do C-terminal da Tm, a partir do resíduo 190 até os resíduos 

10-15 da Tm adjacente (White et al., 1987). Interações de TnT com Tm estabiliza a 

sobreposição entre os N e C-terminais da Tm e restabelece a interação entre Tms 

não polimerizáveis (Ebashi e Kodama, 1965; Jackson et al., 1975; Pato et al., 1981; 
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Heeley et al., 1987). O domínio TnT1 liga fortemente na região C-terminal da Tm 

independente da concentração de Ca2+, em oposição às interações Ca2+ sensíveis 

do domínio TnT2 com a região central da Tm (Pearlstone e Smillie, 1982; Pearlstone 

e Smillie, 1983; Hammel e Hitchcock-DeGregori, 1997).  

Takeda et al. (2003) resolveram a estrutura do domínio central do complexo 

troponina cardíaco humano a partir de duas preparações distintas, ambos na 

presença de Ca2+: Tn46K (composta pelos resíduos 1-161 da TnC, 31-163 da TnI, 

183-288 da TnT) e Tn52K (composta pelos resíduos 1-161 da TnC, 31-210 da TnI, 

183-288 da TnT) por difração de raios-X. Tn46K com resolução de 2,6 Å e Tn52K 

com resolução de 3,3 Å. O complexo apresenta subdomínios estruturalmente 

distintos conectados por ligações flexíveis. As estruturas sugerem um modelo do 

funcionamento do complexo Tn. 

                                                                                             

 

Neste modelo (Fig. 6), durante a regulação por Ca2+, TnI sofre mudanças em 

seu posicionamento e conformação. Em baixas concentrações deste íon, o 

segmento regulatório da TnI (TnIreg, resíduos 137-210) forma um contato adicional 

entre o complexo Tn e o filamento Tm-actina que fortalece as interações entre estas 

proteínas. Na presença de Ca2+, ocorre a associação entre o domínio N-terminal da 

TnC e TnIreg, que leva ao desligamento desta última do filamento de Tm-actina 

Figura 6. Representação esquemática das 
interações entre troponina e outros 
componentes do filamento fino. Os trechos de 
interação entre a troponina e o complexo actina-
tropomiosina estão demonstrados.  TnT1 e C-TnT  
são representadas por elipses amarelas, a região 
inibitória (IR) e o C-terminal da TnI (C-TnI) estão 
representadas por elipses azuis. Os filamentos de 
actina e Tm estão indicados em verde e marrom, 
respectivamente. As flechas indicam as interações 
entre troponina e o complexo actina-tropomiosina 
(Takeda et al., 2003). 
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(Takeda et al., 2003). Acredita-se que estas variações nas conformações entre as 

subunidades do complexo Tn e outras proteínas do filamento fino estejam 

associadas com o posicionamento da Tm ao longo do filamento de actina, que por 

sua vez regula o processo de contração muscular (Farah e Reinach, 1995; Squire e 

Morris, 1998; Gordon et al., 2000). 

 

1.2. Tropomiosina 

Tropomiosinas (Tms) são proteínas helicoidais fibrosas que ligam aos 

filamentos de actina, podendo estar presentes em células musculares e não 

musculares (Smillie, 1979; Perry, 2001; Gunning et al., 2008). A Tm foi inicialmente 

isolada por Bailey (1946) a partir de preparações de músculo esquelético e cardíaco. 

Estudos de microscopia demonstraram que soluções de Tm eram viscosas devido a 

formação de filamentos em baixa força iônica (Astbury et al., 1948). Estudos 

posteriores mais detalhados demonstraram que o grau de viscosidade e o 

comprimento destes filamentos dependiam da força iônica do meio (Tsao et al., 

1951; Kay e Bailey, 1960). Os filamentos são formados da polimerização da 

molécula que ocorre através da sobreposição de aproximadamente nove resíduos 

dos terminais amino e carboxi, formando o complexo cabeça-cauda (McLachlan e 

Stewart, 1975; Greenfield et al., 2006). Como será descrito, este complexo possui 

um papel chave na regulação da contração muscular. A polimerização da Tm 

permite que ela forme longos polímeros que interagem de modo contínuo e em 

registro com o filamento de actina. Isto gera uma resposta cooperativa entre as 

proteínas que formam o filamento fino e suas interações com a miosina em resposta 

às mudanças na concentração de Ca2+ no ambiente celular.  
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1.2.1. Distribuição gênica 

Existem várias isoformas da Tm, sendo cada uma delas característica de 

específicos tipos de celulares. Quatro genes de Tm (TM1, TM2, TM3, e TM4) foram 

identificados em mamíferos, destes podem ser geradas vinte isoformas através do 

uso de promotores e splicing alternativos (Pittenger et al., 1994). Os trechos com 

maiores diferenças entre as isoformas estão localizados em três regiões da 

molécula: i) N-terminal, ii) uma região interna próxima ao N-terminal e o iii) C-

terminal. Estes trechos são domínios funcionais da proteína que estão envolvidos na 

formação do complexo cabeça-cauda, na estabilidade do coiled-coil e nas interações 

com proteínas do filamento fino (Perry, 2001; Araya et al., 2002).  

Os genes TM1 e TM2 codificam as isoformas α e β da Tm identificadas em 

músculo estriado esquelético (Helfman et al., 1986; Ruiz-Opazo e Ginardi, 1987). 

Splicing alternativo destes genes também geram isoformas identificadas em músculo 

liso (Perry, 2001) (Fig. 7). 

 

O gene TM1 (α) é o mais complexo, contem 15 éxons dos quais: éxons 3, 4, 5, 

7 e 8 são expressos em todas as isoformas. Os éxons 2a e 9d são expressos em 

músculo liso, enquanto os éxons 2b e 9a são expressos em músculo esquelético. 

(Lees-Miller e Helfman, 1991; Perry, 2001). O éxon 9a (resíduos 258-284) é 

expresso unicamente nas isoformas identificadas em músculo estriado (Lees-Miller e 

Figura 7. Expressão dos genes TM1 (α) e TM2 
(β). As caixas representam os éxons, os íntrons 
estão representados como linhas. As caixas 
pretas indicam os éxons expressos em todas as 
isoformas. Splicing alternativo dos éxons 2a/2b e 
9d/9a produzem α-Tms identificadas em músculo 
liso e esquelético, respectivamente. Enquanto 
splicing alternativo dos éxons 6a/6b e 9d/9a 
produzem β-Tms identificadas em músculo liso e 
esquelético, respectivamente. Os éxons 1b* e 
9c* foram detectados em galinha, mas não em 
rato. (Perry, 2001)  



 11

Helfman, 1991). Hammell e Hitchcock-DeGregori (1996) demonstraram que este 

éxon é necessário para que TnT ligue com alta afinidade em Tm na presença de  

Ca2+ e os 18 resíduos iniciais (258-275) são essenciais para que esta interação 

também ocorra na ausência deste íon.  

 

1.2.2. A estrutura do coiled-coil da Tm 

A α-Tm esquelética é uma proteína dimérica, linear, composta por 284 resíduos 

(~33 kDa), com duas subunidades α-helicoidais que se associam em paralelo para 

formar o motivo estrutural em coiled-coil (Cohen e Holmes, 1963; McLachlan e 

Stewart, 1975). Este motivo estrutural foi inicialmente proposto por Crick (1953) 

baseando-se nos dado de difração de raios-X da proteína α-queratina. Em seu 

modelo, duas α-hélices de mão direita enrolam para formar uma super-hélice de 

mão esquerda. Nesta situação, ocorre uma distorção no eixo da α-hélice que faz 

com que o número de resíduos por volta reduza de 3,65 para 3,5. A análise da 

estrutura primária de proteínas em coiled-coil demonstra que há uma repetição 

heptapeptídica (a-b-c-d-e-f-g) baseada na natureza química dos resíduos ao longo 

da seqüência, cada um destes períodos equivale a duas voltas da hélice. Nas 

posições a e d geralmente são encontrados resíduos apolares que formam uma 

interface hidrofóbica de interação entre as cadeias. As interações hélice-hélice são 

mantidas pela interdigitação das cadeias laterais que se empacotam do modo knob-

into-holes, onde a cadeia lateral do resíduo de uma das hélices (knob) se encaixa no 

espaço formado entre quatro cadeias laterais da hélice vizinha (hole). Os resíduos 

nas posições b, c, e, f, g são geralmente polares formando a face exposta ao 

solvente (Lupas, 1996; Burkhard et al., 2001; Lupas e Gruber, 2005; Parry et al., 

2008). Os resíduos nas posições e e g que flanqueiam o centro hidrofóbico tendem a 
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ter cargas opostas, podendo formar pares iônicos inter-hélice que contribuem para a 

estabilidade da super-hélice (McLachlan e Stewart, 1975) (Fig. 8). 

a

g
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e

b

a

b c

d

e

f

g

 

 

A análise da estrutura primária da Tm feita por McLachlan e Stewart (1975) 

demonstrou que os resíduos nas posições a e d são geralmente apolares, em sua 

maioria leucina ou alanina (Fig. 9). Enquanto isso, os resíduos nas outras posições 

eram geralmente polares, com uma alta concentração de aminoácidos carregados 

(Glu, Asp, Lys, Arg). As cadeias laterais na posição e tendem a ser negativas e 

aquelas na posição g, positivas. As hélices no coiled-coil da Tm correm na mesma 

direção, desta forma, resíduos na posição e estão localizados espacialmente de 

modo a formar pontes salinas com resíduos na posição g (McLachlan e Stewart, 

1975).  

A Tm apresenta uma grande quantidade de resíduos de alanina e outros 

aminoácidos não ramificados em posições a e d em trechos específicos ao longo da 

estrutura primária. Estudos de cristalografia (Brown et al., 2001; Brown et al., 2005) 

com peptídeos da Tm demonstraram que nestes trechos, a cadeia lateral destes 

aminoácidos mantém contatos com até no máximo três resíduos da hélice vizinha. 

Em conseqüência disto, as cadeias do coiled-coil nestas regiões ficam desalinhadas 

Figura 8. Estrutura de um motivo em 
coiled-coil. a) Esquema de uma fatia 
transversal do coiled-coil. Nas posições 
“a” e “d” estão localizados aminoácidos 
apolares enquanto nas demais posições 
aminoácidos polares. b) Visão longitudinal 
do coiled-coil: observar que os resíduos 
apolares em a (azul) e d (vermelho) 
formam uma interface hidrofóbica de 
interação. Enquanto os resíduos nas 
demais posições ficam expostos ao 
solvente.  

a) b) 
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axialmente por ~1 Å. Estas regiões são contrastantes com outros segmentos 

canônicos que são ricos em leucinas, onde cada cadeia lateral (posições a ou d) 

mantém contatos com 4 resíduos da hélice vizinha (nestas regiões as hélices ficam 

alinhadas axialmente). Os locais de junção entre os trechos alinhados (in register) e 

os desalinhados são caracterizados por pequenas dobras (~6º) no eixo do coiled-

coil. Isto pode ser imaginado como se houvesse a inserção de um resíduo em uma 

hélice em relação à outra (Brown et al., 2001; Brown et al., 2005). Estas dobras não 

são flexíveis porque os fatores de temperatura nestas regiões não são maiores do 

que aqueles calculados nas regiões em coiled-coil canônicas. Brown et al. (2001) 

identificaram sete trechos ricos em alanina (posição d) ao longo de toda a seqüência 

da molécula. Uma vez que Tm é uma proteína alongada e em registro é pouco 

provável que a dobradura em um trecho afete a dobradura em um trecho vizinho. 

Adicionalmente, a natureza homodimérica da Tm indica que o coiled-coil terá uma 

tendência equivalente para curvar em direções opostas nas junções entre trechos 

alinhados e desalinhados. Deste modo, Tm poderia adotar múltiplas conformações 

(27 ou 128) se cada dobra puder existir em dois estados de energias semelhantes. 

Esta flexibilidade e variabilidade conformacional permitiria que a molécula se 

adaptasse aos diferentes estados da fibra muscular (Brown et al., 2001). 

 

1.2.3. Pseudo-repetições e suas interações com actina 

Tm apresenta além da repetição heptapeptídica, uma pseudo-repetição 

baseada na natureza química dos resíduos expostos (b, c, e, f, g) ao solvente 

(McLachlan e Stewart, 1975; McLachlan e Stewart, 1976). Sua estrutura primária 

pode ser dividida em 14 períodos (19,73 resíduos), os quais podem ser agrupados 

em sete pares de bandas α e bandas β  (Fig. 9). Cada banda possui 
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aproximadamente 20 resíduos que podem ser subdivididos em duas zonas: uma 

zona estreita (~8 resíduos) de carga líquida positiva e uma zona maior (~12 

resíduos) de carga líquida negativa (Fig. 9) (McLachlan e Stewart, 1976). 

 

 

 
 

 

Foi proposto que cada conjunto de bandas, α ou β, equivale a séries 

alternativas de sítios ligantes na superfície da actina. Considerando o fato que cada 

molécula de Tm interage com sete monômeros de actina no filamento fino e que 

durante a regulação da contração muscular ocorre uma rotação da Tm ao longo 

deste filamento, foi sugerido que um conjunto de sete bandas (α) estaria associado 

ao estado de repouso e o outro grupo (β) ao estado ativo do músculo (McLachlan e 

Stewart, 1976; Bacchiocchi e Lehrer, 2002; Holthauzen et al., 2004).     

Figura 9. Esquema do modelo da pseudo-
repetição proposto por McLachlan e 
Stewart (1975, 1976) para a estrutura 
primária da Tm. A) Seqüência da α-Tm 
esquelética de galinha (Gooding et al., 1987). 
A posição na repetição heptapeptídica está 
indicada sob cada linha da estrutura primária. 
A seqüência está arranjada de forma a 
evidenciar o padrão de repetição α/β 
(McLachlan e Stewart, 1976). As linhas 
pontilhadas indicam dentro de cada banda a 
zona positiva (à esquerda da linha 
pontilhada) e a negativa (à direita da linha 
pontilhada). Os resíduos positivos estão 
indicados em vermelho e os resíduos 
negativos estão indicados em azul. B) Neste 
modelo, os resíduos de 1 a 9 e 276 a 284 
formam o complexo cabeça-cauda, esta 
interação reduz o número de resíduos da Tm 
de 284 para 275. Com este tamanho a Tm 
pode ser subdividida em 7 pseudo-repetições 
de 39,5 resíduos, as quais podem ser 
agrupadas em 7 bandas α e 7 bandas β. 
Cada banda esta interagindo com um 
monômero de actina (elipse azul claro), no 
estado ligado (β) ou desligado (α). Estas 
bandas podem ser subdivididas em duas 
porções: uma menor com 8 resíduos 
(vermelha) de natureza química positiva e 
hidrofóbica; uma banda maior com 12 
resíduos (azul) rica em resíduos ácidos.  Os 
números indicados na figura correspondem à 
numeração dos aminoácidos na seqüência 
da Tm.
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Todavia, para que tal periodicidade, 14 períodos de 19,73 resíduos, se 

mantenha ao longo da Tm é preciso que haja uma sobreposição de 

aproximadamente nove aminoácidos entre as extremidades N e C terminais da 

proteína, chamada de interação cabeça-cauda (McLachlan e Stewart, 1975; 

McLachlan e Stewart, 1976; Greenfield et al., 2006). Esta sobreposição garante que 

a periodicidade se mantenha de modo ininterrupto e constante na passagem de uma 

molécula de Tm para outra. A formação de cabos contínuos de Tm ao longo de 

ambos os lados do filamento fino permite que haja uma interação cooperativa entre 

conjuntos lineares de 7 actinas, 1 Tm e 1 complexo troponina (Squire e Morris, 1998; 

Perry, 2001; Perry, 2003; Lehman e Craig, 2004).   

 

1.2.4. Modelos de regulação da contração muscular: Tm em seu contexto 

fisiológico 

A contração muscular envolve um ciclo de ligamento e desligamento das 

subunidades motoras da miosina no filamento de actina dirigida pela hidrólise de 

ATP. Este processo é controlado pela ligação de íons Ca2+ no complexo troponina 

que interfere no posicionamento da Tm no filamento fino. As primeiras evidências 

indicando um possível papel da Tm na regulação da contração muscular foram 

obtidas durante as décadas de 60 e 70 em que foi demonstrado que as moléculas 

de Tm se localizavam ao longo do filamento de F-actina em uma posição que 

poderia bloquear estericamente a interação entre os monômeros de actina e a 

subunidade S1 da miosina (Hanson e Lowy, 1963; Moore et al., 1970). Estudos de 

difração de raios-X das fibras musculares demonstraram que havia uma possível 

movimentação da Tm localizada na periferia do filamento fino para uma posição 

mais interna após ativação do músculo (Haselgrove, 1972; Huxley, 1972; Parry e 
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Squire, 1973). Estas observações levaram à proposição do primeiro modelo de 

regulação da contração muscular: O modelo do Bloqueamento Estérico. Neste 

modelo, a ligação de íons Ca2+ no complexo troponina induz o movimento da Tm de 

uma posição em que ela bloqueia a interação da actina com miosina para uma 

posição em que este contato é permitido (Haselgrove, 1972; Huxley, 1972; Parry e 

Squire, 1973; Hitchcock et al., 1973). Este modelo pressupõe que o domínio motor 

da miosina e Tm competem por mesmos sítios de ligação no filamento de actina. No 

entanto, foi posteriormente demonstrado que Tm pode ter um efeito ativador ou 

inibitório na atividade ATPásica da miosina em altas ou baixas razões de 

miosina:actina, respectivamente (Eaton et al., 1975). Esta observação não está de 

acordo com o princípio do modelo do bloqueamento estérico, uma vez que se 

espera um aumento na atividade ATPásica somente na ausência de Tm. Além disto, 

foi posteriormente demonstrado que Tm aumenta a afinidade de miosina para actina, 

e a presença de íons Ca2+ e troponina geram um efeito cooperativo na ligação do 

domínio motor ao filamento fino, evento não observado na ausência da Tm (Eaton, 

1976; Greene e Eisenberg, 1980; Trybus e Taylor, 1980; Geeves e Halsall, 1987). A 

resolução da estrutura do monômero da actina e seu posicionamento no filamento 

de F-actina também levantaram questionamentos a respeito da validade dos 

cálculos computacionais empregados para propor o modelo do bloqueamento 

estérico. Foi observado que além dos movimentos da Tm, também era possível que 

movimentos nos subdomínios dos monômeros de actina pudessem contribuir para 

as mudanças de intensidade observadas (Squire e Morris, 1998).  

O Modelo de Hill (Hill et al., 1980) foi proposto para explicar a ligação 

cooperativa de S1 no filamento de actina. Neste modelo uma Tm, um complexo 

troponina e um conjunto de sete monômeros de actina formam uma unidade 



 17

estrutural que pode existir em dois estados: i) inativo (off), com alta afinidade para 

Ca2+; ii) ativo (on), com alta afinidade para Ca2+ e miosina (S1). A diferença 

estrutural entre os dois estados continua sendo o posicionamento da Tm. No 

entanto, o equilíbrio entre os dois estados é modulado pelas ligações de Ca2+ e 

miosina. No estado ativo, Tm gera um filamento com alta afinidade para miosina, o 

que explica porque ela é uma ativadora da atividade ATPásica. A ligação de S1 é 

cooperativa porque sete monômeros de actina em uma unidade mudam como um 

grupo na ligação de Ca2+ e adicionalmente pode haver interações com as unidades 

vizinhas (Hill et al., 1980). No entanto, Chalovich e Eisenberg (1982) posteriormente 

demonstraram que na presença de ATP a afinidade de S1 para o filamento fino 

regulado é relativamente insensível à concentração de Ca2+, porém a taxa de 

hidrólise de ATP é menor na ausência deste íon. Esta observação contrapõe com as 

hipóteses anteriores em que o complexo Tm●Troponina estaria modulando a 

afinidade da miosina para o filamento de actina. Deste modo foi proposto que as 

proteínas regulatórias estariam na realidade afetando algum processo envolvido na 

taxa de hidrólise de ATP, ou seja, quando S1 já está ligada na actina. Isto levou a 

duas proposições para o papel do Ca2+: i) deslocamento do equilíbrio de uma 

conformação da actina com baixa afinidade para uma de alta afinidade para miosina; 

ou ii) deslocamento da Tm no filamento fino para uma posição onde as mudanças na 

conformação da miosina, associadas com a hidrólise de ATP, não fossem impedidas 

resultando em um aumento da liberação de fosfato. Deste modo o complexo Tm-

troponina não bloqueia a ligação de S1 na actina, mas sim interfere nas mudanças 

conformacionais em S1 associadas com a liberação de fosfato (Chalovich e 

Eisenberg, 1982).  
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Estes resultados levaram Mckillop e Geeves (1993) a propor o modelo 

cinético de três estados para a regulação da interação entre S1 e actina. Neste 

modelo, há uma unidade estrutural (7 actinas, 1 Tm, 1 Tn) como no modelo de Hill, 

no entanto ela pode existir em três estados com propriedades de ligação a S1 

diferentes: bloqueado (blocked), na ausência de Ca2+, em que há ligações fracas e 

não específicas de S1 com actina; fechado (closed), na presença de Ca2+, em que 

há ligação estereoespecífica fraca entre actina e miosina e atividade ATPásica 

baixa; aberto (open), na presença de Ca2+, com forte interação estereoespecífica 

entre actina e S1 e uma alta atividade ATPásica. Neste modelo, o papel do Ca2+ está 

envolvido com o deslocamento do equilíbrio entre os estados bloqueado e fechado, 

a ligação de S1 induz a transição do estado fechado para o estado aberto onde 

ocorre a máxima hidrólise de ATP. 

A Figura 10 ilustra o posicionamento da Tm no filamento de actina nos três 

estados propostos por Mckillop e Geeves (1993). Estes modelos (Fig. 10) foram 

baseados em análises de estudos de difração de raios-X e reconstruções de 

micrografias eletrônicas de filamentos finos reconstituídos com Tm-Tn na ausência e 

presença de Ca2+ que dão suporte ao modelo de três estados para a regulação da 

contração muscular esquelética (Milligan e Flicker, 1987; Milligan et al., 1990; Poole 

et al., 1994). Vibert et al. (1997) também demonstraram através de estudos de 

reconstrução de microscopia eletrônica que a adição de Ca2+ no filamento fino leva a 

um movimento azimutal de 25º da Tm para regiões mais internas do filamento de 

actina. No entanto, Tm ainda cobre parte da interface de interação entre actina e 

miosina. Posterior adição de S1 no filamento fino causou um deslocamento adicional 

de 10º que levou à exposição completa do sítio de ligação à miosina. Estas 
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observações são consistentes com a hipótese da existência de três estados de 

regulação do filamento fino. 

 

 

Figura 10. Mudanças do posicionamento da Tm no filamento fino entre os três estados da 
regulação da contração muscular (bloqueado, fechado, aberto). A) estado bloqueado – ausência 
de Ca2+. B) estado fechado – ligação de Ca2+ no complexo troponina causa um reposicionamento na 
Tm, para regiões menos expostas do filamento fino. C) estado aberto – ligação forte da miosina 
causa um deslocamento maior da Tm para regiões internas do filamento fino. Painéis A e B são 
obtidos a partir de estudos do filamento fino usando espalhamento de raios-X em baixo ângulo (Poole 
et al., 1994). Painel C é uma modelagem a partir da reconstrução de microscopia eletrônica de 
filamentos finos decorados com S1 (Milligan e Flicker, 1987; Milligan et al., 1990).   

 

A obtenção da estrutura terciária da miosina (Rayment et al., 1993a) e a 

modelagem de suas interações com o filamento de actina (Rayment et al., 1993b) 

também dão suporte ao modelo de Mckillop e Geeves (1993). A modelagem da 

interação actomiosina sugere que há três tipos de interação entre S1 e actina que 

podem estar associadas a cada estado do filamento fino (Fig. 11): i) uma interação 

iônica fraca e pouco específica envolvendo uma alça desordenada entre os 

domínios 50-20K de S1 com actina; ii) o deslocamento inicial da Tm permite uma 

segunda interação envolvendo contatos estereoespecíficos entre resíduos 

hidrofóbicos, além das interações iônicas; iii) um terceiro tipo de interação em que 

há um fortalecimento do contato entre actina e S1 através do recrutamento de mais 

interações hidrofóbicas. O maior deslocamento da Tm para o interior do filamento 
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fino possibilita uma maior aproximação dos domínios inferior e superior do fragmento 

50K (Rayment et al., 1992b).  

Bloqueado Fechado Aberto
 

Figura 11. Interação actomiosina. Este diagrama ilustra as mudanças conformacionais que ocorrem 
na unidade motora da miosina nos três estados do filamento fino (bloqueado, fechado, aberto). A) No 
estado bloqueado, há interações iônicas entre actina e a alça desordenada que liga o domínio 20K ao 
domínio 50K superior da miosina. A Tm (T) está posicionada de modo a impedir maiores interações 
entre actina e miosina. B) No estado fechado, ocorre um reposicionamento da Tm que permite uma 
aproximação entre S1 e actina, neste estado ocorre um aumento no número de interações, 
especialmente contatos hidrofóbicos entre o domínio 50K inferior e actina. Notar que Tm impede o 
fechamento do sulco entre os domínios do fragmento 50K. C) No estado aberto, o deslocamento da 
Tm permite que ocorra a aproximação entre os domínios superior e inferior e a liberação de fosfato 
inorgânico (P) proveniente da hidrólise de ATP. Isto causa um aumento no número de interações 
hidrofóbicas entre o fragmento 50K e actina o que leva ao fortalecimento da interação entre estas 
duas proteínas. Adicionalmente, há neste estado uma mudança na inclinação de S1 em relação ao 
filamento de actina (Holmes, 1995). 

 

Os estudos até aqui apresentados consideram Tm como sendo o principal 

componente inibitório da ligação de S1 no filamento de actina no estado relaxado. 

Perry (2003) sugere a hipótese que TnI e não Tm poderia ser o componente 

responsável por desempenhar este papel no estado bloqueado. Estudos de RMN e 

fluorescência (Patchell et al., 2002; Patchell et al., 2005) demonstraram que 

peptídeos derivados de miosina ligam em actina, no entanto na presença de TnI ou 

do seu peptídeo inibitório ocorre um desligamento dos peptídeos da miosina da 

actina. Este efeito é revertido quando TnC e Ca2+ são adicionados no sistema.  A 

atividade inibitória não é observada na presença de Tm sozinha, aliás, os resultados 

indicam um aumento na afinidade dos peptídeos de miosina quando Tm está 
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presente. Estes estudos indicam que os peptídeos derivados de miosina ou TnI não 

ocupam sítios idênticos de ligação na actina. Portanto, supõe-se que a ligação de 

TnI sozinha poderia estar induzindo mudanças conformacionais em actina que são 

propagadas ao longo do filamento fino impedindo sua interação com miosina no 

estado relaxado. Na inibição por TnI, Tm estaria na realidade envolvida na 

transmissão destas mudanças estruturais ao longo do filamento, de modo que todos 

monômeros dentro de uma unidade estrutural não seriam capazes de interagir com 

miosina (Patchell et al., 2005). 

 

1.2.5. Modelos estruturais dos N e C-terminais isolados da Tm 

Greenfield et al. (2003) usando RMN determinaram a estrutura tridimensional 

de um dímero contendo os 34 resíduos do C-terminal (TM9a251-284) da Tm. A 

estrutura do peptídeo não apresentava um motivo em coiled-coil ao longo de toda 

sua seqüência (Fig. 12). Os resíduos 257-269 formavam um coiled-coil canônico 

com o clássico empacotamento knob-into-holes entre as hélices. No entanto, os 

resíduos 270-279 apresentaram uma conformação helicoidal, mas não em coiled-

coil, onde as α-hélices estavam arranjadas de modo paralelo e linear. O trecho 

correspondente aos resíduos 280-284 não apresentou conformação definida (Fig. 

12). A flexibilidade conformacional observada no C-terminal foi apontada como uma 

característica estrutural importante deste trecho da molécula para suas interações 

com N-terminal da Tm e com troponina T (Greenfield et al., 2002; Greenfield et al., 

2003; Greenfield et al., 2006). A estrutura do complexo cabeça-cauda (Greenfield et 

al., 2006) comprovou uma destas observações, uma vez que as hélices do C-

terminal abriram para permitir a inserção do N-terminal na fenda resultante (vide 

Seção 1.2.6.1).  
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Uma fusão do C-terminal da Tm (resíduos 254-284) precedido por um 

fragmento de 24 resíduos de um zíper de leucina (GCN4) foi utilizada para resolver a 

estrutura do C-terminal da Tm por difração de raios-X em uma resolução de 2,7 Å 

(Fig. 13) (Li et al., 2002). Foi observado que a estrutura apresentava duas regiões 

distintas. Aproximadamente 3/5 do N-terminal desta fusão (resíduos 7-30 GCN4 + 

resíduos 254-262 da α-Tm esquelética) formavam um coiled-coil, enquanto que os 

últimos 22 resíduos da Tm (263-284) formavam α-hélices que se distanciavam entre 

si, semelhante aos modelos de RMN do C-terminal isolado e em complexo 

(Greenfield et al., 2003; Greenfield et al., 2006). O fato mais marcante apresentado 

foi a interação “cauda-cauda”, ou seja, as α-hélices do C-terminal eram estabilizadas 

pelas interações com uma região equivalente da outra molécula de Tm, formando 

um conjunto de quatro hélices antiparalelas (Fig. 13). Apesar de tal modelo de 

interação não estar de acordo com o proposto para a interação entre moléculas de 

Tm em condições fisiológicas, a conformação obtida dava indícios das 

características estruturais que poderiam acontecer na interação nativa. 

 

 

 

 

 

Figura 12. Estrutura em solução do C-terminal da 
Tm. O modelo molecular desta região da Tm foi 
obtido por RMN de um peptídeo TM9a251-284 
compreendendo os resíduos 251-284 da α-Tm 
esquelética. A região entre os resíduos 257-269 
forma um motivo em coiled-coil canônico, enquanto 
que na região entre os resíduos 270-279 as hélices 
se encontram paralelas e lineares. Os últimos 
aminoácidos não apresentam conformação definida 
(Greenfield et al., 2003). Estruturas desenhadas 
usando MOLMOL (Koradi et al., 1996).  

Figura 13. Estrutura cristalográfica do C-terminal 
da Tm. Modelo molecular de uma fusão GCN4 
(resíduos 7-30 (vermelho)) com o C-terminal da α-
Tm esquelética (resíduos 254-284 (cinza)) baseado 
na estrutura cristalográfica de 2,7 Å. Esta fusão 
cristalizou na forma de um tetrâmero de α-hélices, 
onde os dois C-terminais da Tm estão interagindo de 
forma cauda-cauda (Li et al., 2002). 
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A estrutura do peptídeo do N-terminal acetilado da Tm (Tm1-15/16-32(GCN4)) obtida 

por RMN demonstrou que esta região da molécula adota uma conformação em 

coiled-coil ao longo de toda seqüência (Greenfield et al., 1998) (Fig. 14A). Os 

resíduos apolares localizam em posições escondidas do solvente (a e d), enquanto 

os aminoácidos carregados (D2, K5, K6, K7) estão expostos ao solvente. Em 

paralelo, Brown et al. (2001) cristalizou um fragmento de 81 resíduos do N-terminal, 

o qual também apresentou uma estrutura em coiled-coil. No entanto, neste modelo 

os resíduos 1 e 2 estavam em conformações estendidas quando comparado a 

estrutura obtida por RMN (Fig. 14 B-C). Esta mudança no N-terminal da molécula já 

era esperada, uma vez que o N-terminal deste fragmento não estava acetilado. 

 

(A) (B) (C)

 

 

1.2.6. Interação cabeça-cauda 

Uma das características observadas inicialmente em soluções contendo Tm foi 

sua alta viscosidade, a qual era dependente da força iônica da solução (Bailey, 

1948; Tsao et al., 1951; Kay e Bailey, 1960). Posteriormente foi observado que esta 

viscosidade era o resultado da formação de filamentos da proteína (Astbury et al., 

Figura 14. Estruturas do N-terminal da 
Tm. A) Modelo estrutural obtido por RMN 
de uma fusão entre os 14 resíduos iniciais 
da α-Tm esquelética e 18 resíduos do fator 
de transcrição GCN4 (Greenfield et al., 
1998). O N-terminal deste peptídeo é 
acetilado, isto evitou que esta região 
apresentasse uma conformação estendida, 
pois a carga positiva do grupo amina da 
Met1 (a) foi removida (azul) por esta 
modificação química. B) Estrutura 
cristalográfica de um fragmento do N-
terminal (1-81) com resolução de 2,0 Å 
(Brown et al., 2001). C) Os resíduos 
iniciais deste fragmento estão em uma 
conformação estendida (vermelho), pois 
não há acetilação do resíduo M1 que se 
encontra em uma posição (a) no coiled-coil 
preferencialmente ocupada por resíduos 
não carregados. As estruturas foram 
desenhadas com Pymol. 
[http://pymol.sourceforge.net/]. 

http://pymol.sourceforge.net/
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1948). Baseando-se em estudos de espalhamento de luz, Kay e Bailey (1960) 

estabeleceram uma relação entre o comprimento destes filamentos e a força iônica 

do solvente. Estes estudos os levaram a concluir que os polímeros de Tm seriam 

formados a partir da interação entre os terminais da molécula. Alguns anos depois, 

estudos de cristalografia vieram demonstrar a existência desta interação entre as 

extremidades da proteína porque foi observado que a molécula de Tm possui o 

comprimento de 410 Å, o qual é menor do que o valor teórico estimado para sua 

seqüência de 284 aminoácidos (284 aminoácidos x 1,49 Å = 423 Å; onde 1,49 é a 

translação de um resíduo na estrutura do coiled-coil). Deste modo, foi proposto que 

o valor experimental seria decorrente da sobreposição de nove resíduos dos 

terminais amino e carboxi da molécula, pois nesta situação seu tamanho seria 

reduzido para o comprimento observado (275 x 1,49 = ~410 Å) (Caspar et al., 1969; 

Cohen et al., 1972).   

Em 1975, MacLachlan e Stewart propuseram um modelo estrutural teórico para 

o complexo cabeça-cauda, baseando-se em algumas observações da estrutura da 

Tm obtidas na época: i) α-hélices no coiled-coil da Tm são paralelas e em registro 

(MacLachlan e Stewart, 1975); ii)  ligação cabeça-cauda das moléculas de Tm 

observada em cristais e paracristais (Caspar et al., 1969); iii) comprimento de 410 Å 

(Caspar et al., 1969; Cohen et al., 1972; Parry, 1974). Neste modelo teórico, as 

moléculas interagem através da sobreposição de aproximadamente nove resíduos 

das faces externas do coiled-coil formando um complexo assimétrico. O ajuste 

teórico entre os terminais permite que haja uma série de interações hidrofóbicas 

(A277-M1, I284-M8, T282-K7, T282-A3, T282-K7, T282-M10) e eletrostáticas (H276-

D2, D280-K6, I284(COO-)-K7) que estabilizam a interface do complexo. A 

sobreposição dos terminais dobraria as dimensões da molécula em regiões 
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delimitadas do filamento, o que estava de acordo com as observações obtidas em 

experimentos de coloração de paracristais de Tm onde duas bandas distintas eram 

observadas nos terminais da proteína (Parry e Squire, 1973). 

Modificações nas extremidades da Tm demonstraram que alguns dos resíduos 

apontados no modelo teórico de McLachlan e Stewart (1975) tinham relevância na 

estabilidade do complexo cabeça-cauda: 

● Deleção dos quatro últimos resíduos do C-terminal (M281, T282, S283 e I284), 

modificações químicas dos resíduos K5, K6 e K7 (acetilação) e dos resíduos M1, 

M8, M10, M281 (carboxiamidometilação) inibiram a formação dos polímeros da Tm 

(Johnson e Smillie, 1977);  

● Remoção dos onze resíduos do C-terminal rompe a interação cabeça-cauda (Mak 

e Smillie, 1981);  

● Exposição da Tm a soluções de uréia por longo tempo afeta negativamente a 

polimerização da proteína de modo irreversível – possível causa é a modificação 

química dos grupos ε-NH3
+ dos resíduos de Lys por cianato (Graceffa e Lehrer, 

1986);  

● Fosforilação específica do resíduo S283 aumenta o grau de polimerização da Tm 

(Mak et al., 1978; Heeley et al., 1989);  

● Mutações no resíduo S283 afetam a viscosidade da Tm: Mutação S283E aumenta 

viscosidade enquanto a mutação S283K tem o efeito contrário (Sano et al., 2000a); 

● Tm expressa em bactérias não é acetilada (modificação pós-traducional restrita a 

eucariontes) no N-terminal e não polimeriza. A adição de uma fusão de 80 resíduos 

no N-terminal (Hitchcock-DeGregori e Heald, 1987) ou uma fusão dipeptídica Ala-Ser 

(Monteiro et al., 1994) torna Tm recombinante polimerizável;  
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● Deleção dos resíduos de 1-9 da Tm resulta na perda das funções da proteína (Cho 

et al., 1990); 

● Mutação M8R reduz a afinidade da Tm para o filamento de actina. Estudos deste 

mutante com um peptídeo do N-terminal demonstram que a estrutura do coiled-coil 

foi desestabilizada. Isto indica que possivelmente a capacidade da Tm de 

polimerizar é afetada por esta mutação (Moraczewska et al., 2000a); 

● Variações de seqüência em regiões mais internas da molécula também afetam a 

polimerização da Tm: marcação da Cys-190 com pireno (Graceffa e Lehrer, 1980) 

reduziu a viscosidade da Tm em baixa força iônica; Variações na seqüência entre os 

resíduos 39-80 alteram as propriedades de polimerização da Tm (Sano et al., 

2000b).   

Apesar dos resultados obtidos por algumas destas modificações comprovarem 

que alguns dos resíduos propostos pelo modelo teórico têm influência na interação 

cabeça-cauda (MacLachlan e Stewart, 1975); a estrutura do complexo obtida em 

solução recentemente (Greenfield et al., 2006) divergiu drasticamente do modelo 

teórico proposto por McLachlan e Stewart (1975).  

 

1.2.6.1. A estrutura em solução do complexo cabeça-cauda 

A estrutura do complexo cabeça-cauda foi obtida recentemente por RMN 

(Greenfield et al., 2006). Neste modelo foi observado um afastamento entre as 

cadeias helicoidais do C-terminal para permitir a inserção do N-terminal na fenda 

resultante (Fig. 15). Isto implica em uma interface simétrica diferente daquela 

proposta por MacLachlan e Stewart (1975) em que a interação cabeça-cauda era 

formada da sobreposição dos terminais em coiled-coil da Tm.  
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A maioria das interações na região de sobreposição envolve grupos 

hidrofóbicos. Interações entre as cadeias laterais alifáticas de resíduos nas posições 

a e d: M1(a), I4(d), M8(a) e L11(d) no N-terminal e os resíduos L274(a), A277(d), 

M281(a) e I284(d) no C-terminal. Adicionalmente, interações hidrofóbicas são 

observadas entre resíduos em posições não canônicas do coiled-coil: A3(c):L278(e), 

K5(e):A277(d) e M281(a), e K7(g):M281(a) e I284(d). A maioria das interações 

iônicas são intra-cadeias (D2:K6, K6:Q9, E272 e E273 com H276, D275:K279 e 

H276:D280) com poucas interações eletrostáticas inter-cadeias: K7:I284, K12:I284, 

e em alguns dos modelos calculados a interação entre K5 e D280. Com base no 

número reduzido de interações eletrostáticas foram propostas hipóteses para 

explicar a relação entre a polimerização da Tm e a força iônica do meio (Greenfield 

et al., 2006): 

i) aumento na concentração salina reduziria as interações eletrostáticas 

estabilizantes intra-cadeia, desestabilizando a estrutura dos terminais, o que inibiria 

a formação do complexo.  

ii) O aumento na força iônica também reduziria a polimerização da Tm ao 

estabilizar interações hidrofóbicas no coiled-coil do N e C terminais sozinhos. 

A comparação do modelo do complexo cabeça-cauda (Greenfield et al., 2006) 

com as estruturas do N (Greenfield et al., 1998) e C (Greenfield et al., 2003) 

terminais isolados demonstra que as estruturas terciárias das extremidades da 

proteína mudam após a formação do complexo (Fig. 16), apesar de haver pouco 

aumento no conteúdo de α-hélice. Na região de sobreposição do fragmento N-

Figura 15. Complexo cabeça-
cauda obtido por RMN. Em azul 
está demonstrado o fragmento C-
terminal e em marrom o fragmento 
N-terminal (Greenfield et al., 2006) 
(PDB: 2G9J). 
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terminal as distâncias inter-atômicas entre os Cα aumentam em média 3.3 Å (6.3 Å – 

9.6 Å) (Fig. 16A). A estrutura do C-terminal altera significativamente após a formação 

do complexo, pois há uma separação maior das hélices para a formação da fenda 

que acomoda o fragmento N-terminal. As distâncias inter-moleculares entre os Cα 

dos resíduos 248-269 do C-terminal não sofrem mudanças significativas. No 

entanto, as cadeias após o resíduo I270 abrem significativamente, a distância inter-

cadeia entre os Cα dos resíduos na interface (L274, A277, L278, M281 e I284) é de 

13 Å versus 7.2 Å para o C-terminal não ligado (Fig. 16B). 

 

1.2.7. Papel da interação cabeça-cauda na regulação da contração muscular 

As interações entre as unidades estruturais (7 actinas, 1 Tm, 1 Tn) mediadas 

pela sobreposição dos terminais da Tm podem permitir uma transmissão cooperativa 

das mudanças conformacionais ao longo do filamento fino (Hill et al., 1980). Lehrer 

et al. (1997) demonstraram que a força da interação cabeça-cauda pode afetar o 

grau de cooperatividade do filamento fino, ou seja, o número médio de moléculas de 

actina ativadas pela ligação de uma única miosina (S1). Neste estudo, foi feita a 

comparação dos efeitos de três isoformas diferentes da Tm (Tm de moela (GTm) e 

fibroblasto (5aTm) derivadas do músculo liso e Tm muscular esquelética (RTm)) na 

cooperatividade de transição do estado fechado para o aberto. As diferenças da 

força de interação cabeça-cauda para cada isoforma associadas aos diferentes 

Figura 16. Mudanças estruturais no N e C-
terminais após a formação do complexo 
cabeça-cauda. A) Conformação do N-terminal no 
complexo cabeça-cauda (azul) e não ligado 
(vermelho). B) Conformação do C-terminal 
complexado (azul) e não ligado (vermelho). 
Greenfield et al. (2006). 
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graus de cooperatividade observados, os levaram a sugerir que em situações em 

que a interação cabeça-cauda fosse forte o tamanho da unidade cooperativa seria 

maior que 7, ou seja, 1 Tm poderia influenciar mais de 7 actinas. Enquanto, em 

situações em que a interação cabeça-cauda fosse fraca, a unidade cooperativa seria 

igual ou menor que 7.  

Apesar das observações acima indicarem uma possível influência da interação 

cabeça-cauda na cooperatividade do filamento fino, dados obtidos com Tm 

truncadas no N e C terminais (não polimerizáveis) apontam outra função para a 

interação cabeça-cauda. Já que os maiores efeitos observados com Tm não 

polimerizáveis estão mais associados à ligação de Tm ao filamento de actina do que 

o seu papel na cooperatividade do filamento fino. Tms truncadas no C-terminal 

(Heeley et al., 1987; Butters et al., 1993; Hammel e Hitchcock-DeGregori, 1996) ou 

não acetiladas na extremidade N-terminal (Hitchcock-DeGregori e Heald, 1987; 

Heald e Hitchcock-DeGregori, 1988; Willadsen et al., 1992; Monteiro et al., 1994) 

tem suas afinidades para actina significativamente reduzidas, no entanto, 

restabelecem uma ligação cooperativa na presença de Tn. Moraczewska e 

Hitchcock-DeGregori (2000b) demonstraram que Tms sem os nove resíduos do N 

e/ou C-terminais também podem voltar a ligar no filamento de actina na presença de 

miosina (S1). S1 foi capaz de induzir a ligação cooperativa destas Tms no filamento 

de actina, portanto a formação de cabos contínuos não é necessária para manter a 

cooperatividade de ligação da Tm no filamento de actina no estado aberto (open 

state) da contração muscular. Estes resultados indicam que a principal função para a 

interação cabeça-cauda seria conferir alta afinidade da Tm para o filamento de 

actina. Uma vez que, as truncagens reduziram a afinidade entre Tm e actina sem 

afetar a cooperatividade com S1, foi proposto que a fonte do cooperativismo deve 
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estar nas mudanças conformacionais que ocorrem na actina após a ligação de S1 e 

se propagam para as moléculas vizinhas (Moraczewska, 2002). Esta suposição é 

apoiada na observação de que a ligação de Tms truncadas em filamentos de actina 

completamente decorados com S1 não é cooperativa. Uma vez que miosina já 

alterou a estrutura da actina, Tm liga fortemente em actina, porém não 

cooperativamente (Moraczewska e Hitchcock-DeGregori, 2000b). 

 

1.2.8. Flexibilidade conformacional da Tm 

Tm é uma proteína flexível, propriedade importante para suas interações com 

outras proteínas do músculo e no desempenho de suas funções. Por exemplo, a 

instabilidade intrínseca do polímero de Tm permite que ela se enovele 

helicoidalmente ao longo do filamento fino e que adote múltiplos estados 

conformacionais que podem estar associados com distintos estados funcionais do 

músculo (McLachlan e Stewart, 1976; McKillop e Geeves, 1993; Phillips e Chacko, 

1996; Squire e Morris, 1998; Brown et al., 2001; Bacchiocchi e Lehrer, 2002; 

Holthauzen et al., 2004). Como descrito anteriormente (seção 1.2.2), Tm apresenta 

dobras ao longo do supercóide causados por deformações locais na simetria do 

coiled-coil impostas pela intercalação entre trechos ricos em alanina e trechos ricos 

em leucina em posições a e d (Brown et al., 2001). Mutações feitas nestes resíduos 

de alanina para outros aminoácidos mais freqüentes em coiled-coil aumentaram a 

estabilidade da Tm, no entanto, reduziu sua afinidade para actina (Singh e 

Hitchcock-DeGregori, 2003; Singh e Hitchcock-DeGregori, 2006). 

Estudos de desnaturação demonstraram que a região C-terminal da Tm é 

menos estável que o N-terminal (Pato e Smillie, 1978; Holtzer e Holtzer, 1990). Os 

modelos estruturais do C-terminal demonstraram que os últimos quinze resíduos não 
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adotam uma conformação em coiled-coil e possuem alta flexibilidade estrutural (Li et 

al., 2002; Greenfield et al., 2003), apesar do fato da Tm apresentar a repetição 

heptapeptídica ao longo de toda a seqüência. Greenfield et al. (2002) demonstraram 

que a mutação Q263L aumentou a estabilidade de um fragmento do C-terminal 

(TM9a251-284), porém esta mutação reduziu sua afinidade para o N-terminal da Tm e 

para troponina. Estudos feitos por Paulucci et al. (2004) com um fragmento (ASTm1-

260) contendo um maior número de cargas negativas na extremidade C-terminal 

demonstraram que apesar deste fragmento ser conformacionalmente menos estável, 

o seu grau de polimerização era maior do que o da Tm inteira. Foi proposto que a 

maior concentração de cargas negativas no C-terminal deste fragmento 

desestabilizou as α-hélices individuais, favorecendo uma conformação não helicoidal 

mais estendida. Paradoxalmente, a desestabilização do N-terminal tem um efeito 

funcional oposto ao que ocorre no C-terminal: a presença de um grupo amino 

carregado em uma posição a na Tm não acetilada desestabiliza a estrutura do N-

terminal (Greenfield et al., 1998; Brown et al., 2001) e reduz a associação do 

complexo cabeça-cauda (Monteiro et al., 1994; Moraczewska et al., 1999). Uma 

extensão Ala-Ser (Monteiro et al., 1994) ou uma extensão de cinco resíduos (Tm 

éxon 1b) (Moraczewska et al., 1999) restabelecem a formação do complexo cabeça-

cauda, porque desloca o grupo α-amino carregado para uma posição externa (não a 

ou d) na estrutura do coiled-coil. Condições que afetam a estabilidade da Tm 

também podem afetar a interação cabeça-cauda. Aumentos na força iônica do 

solvente ocasionam despolimerização da Tm, enquanto há um aumento na 

estabilidade do coiled-coil (Kay e Bailey, 1960; Ooi et al., 1962; McCubbin e Kay, 

1969; Heeley et al., 1989; Mo et al., 1990; Paulucci et al., 2002; Sousa e Farah, 

2002; Paulucci et al., 2004). Estas observações sugerem que outras condições que 
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estabilizam a conformação helicoidal da Tm podem desestabilizar a formação do 

complexo cabeça-cauda. Por esta razão, nós estudamos em uma parte de nossas 

investigações os efeitos de co-solventes (TFE e glicerol) no balanço energético entre 

as cadeias dos terminais livres e em complexo. 

 

1.2.8.1. TFE e glicerol 

Neste trabalho estudamos a correlação dos efeitos de 2,2,2-trifluoroetanol 

(TFE) e glicerol na estabilidade de fragmentos da Tm e na formação do complexo 

cabeça-cauda (Corrêa e Farah, 2007). Por esta razão, uma pequena revisão sobre 

os efeitos e os mecanismos de atuação destes co-solventes em estruturas protéicas 

é apresentada nesta seção. TFE tem sido usado extensivamente como um co-

solvente indutor de conformação helicoidal em proteínas apesar de não haver um 

consenso quanto ao seu mecanismo de atuação (Goodman et al., 1971; Nelson e 

Kallenbach, 1986; Sönnichsen et al., 1992; Storrs et al., 1992; Jasanoff e Fersht, 

1994; Shiraki et al., 1995; Slupsky et al., 1995; Feinberg et al., 1996; Kentsis e 

Sosnick, 1998; Celinski e Scholtz, 2002). Nelson e Kallenbach (1986) observaram 

que apesar de TFE ter um terço da constante dielétrica da água, não houve uma 

alteração significativa na magnitude do efeito dos grupos carregados na estabilidade 

do peptídeo S da ribonuclease. Ou seja, TFE não atua através de suas propriedades 

dielétricas porque não alterou a estabilidade pH dependente do peptídeo. Storrs et 

al. (1992) propuseram que TFE atua como um agente cosmotrópico ao estabilizar 

conformações helicoidais através de mudanças nas propriedades de solvatação e 

não através de interações específicas entre o solvente e a proteína. Foi proposto 

que o efeito de solvatação do TFE poderia estar afetando o equilíbrio entre o estado 

enovelado helicoidal (favorecimento) e o estado desenovelado (desfavorecimento). 
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O fato de TFE ser mais ácido que a água permite que ele forme pontes de 

hidrogênio com os grupos carbonilas do peptídeo mais prontamente, porém não com 

o grupo amina da cadeia principal.  O desfavorecimento da formação de pontes de 

hidrogênio entre os grupos NH do estado desenovelado e o solvente desestabilizam 

este estado da proteína. Em contrapartida, Jasanoff e Fersht (1994) sugeriram que 

TFE liga diretamente na proteína. Eles estudaram o efeito da temperatura e do 

comprimento da cadeia peptídica nos espectros de dicroísmo circular de peptídeos 

em várias concentrações de TFE. Para a análise de suas curvas de titulação com 

TFE adotaram uma equação que assume: i) modelo de dois estados – hélice e 

estado desenovaldo; ii) a energia livre de formação de hélice é linear em relação à 

porcentagem de TFE em solução; iii) a cooperatividade das curvas (m) é o produto 

das contantes de ligação (Kbind) e do número de sitíos ligantes (n) para TFE nos 

estados enovelado e desenovelado, ou seja, assume a existência de uma interação 

direta entre o co-solvente e o peptídeo. Além dos dados experimentais terem se 

ajustado à curva predita pela equação, foi demonstrado que m tinha uma 

dependência linear com o tamanho dos peptídeos. Os estudos de Kentsis e Sosnick 

(1998) sobre efeito do TFE no enovelamento de coiled-coils os levaram a sugerir 

que este co-solvente atua na desestabilização do estado desenovelado ao reduzir o 

grau de solvatação da cadeia polipeptídica neste estado. TFE poderia estar tornando 

a água menos competente para a formação de pontes de hidrogênio, o que promove 

a desolvatação de grupos amídicos e carbonílicos, favorecendo conseqüentemente 

a formação de estruturas secundárias.   

Glicerol é um co-solvente que tem sido empregado como agente estabilizador 

do estado enovelado das proteínas em uma série de estudos (Gekko e Timasheff, 

1981ab; Priev et al., 1996; Knubovets et al., 1999; Dürr e Jelesarov, 2000; Meng et 
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al., 2004; Mishra et al., 2005; Zancan e Sola-Penna, 2005; Tiwari e Bhat, 2006). 

Gekko e Timasheff (1981ab) demonstraram que proteínas são preferencialmente 

hidratadas em soluções aquosas contendo glicerol, ou seja, as moléculas do co-

solvente são excluídas da superfície da proteína. Em função disto, aumentos na 

concentração de glicerol causam um aumento no potencial químico da proteína, que 

pode estar associado a uma redução na sua solubilidade. Uma vez que glicerol 

interage favoravelmente com a água, porém não com compostos apolares, sua 

presença no ambiente aquoso poderia aumentar o grau de hidrofobicidade das 

proteínas. Deste modo, é esperado que em soluções contendo glicerol, os grupos 

apolares expostos na superfície das proteínas interajam desfavoravelmente com o 

solvente. Isto leva estes grupos apolares migrarem para o interior da macromolécula 

a fim de reduzir o número de contatos com o solvente. O desenovelamento de uma 

proteína envolve um aumento na superfície de contato entre a proteína e o solvente, 

em particular de grupos hidrofóbicos. Na presença de glicerol o processo de 

desnaturação seria menos favorável termodinamicamente (Gekko e Timasheff, 

1981ab). 
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OBJETIVOS  

 Caracterizar a energia de interação intermolecular entre os resíduos carregados 

na interface do complexo cabeça-cauda da tropomiosina muscular esquelética 

utilizando a metodologia do ciclo de duplos mutantes.  

 

 Analisar as mudanças estruturais no complexo cabeça-cauda da tropomiosina 

ocasionadas pela inserção de mutações nas regiões amino e carboxi terminais da 

proteína.  

 

 Estudar o efeito da ligação de íons Mg2+ na estabilidade de fragmentos da 

tropomiosina e na estabilidade do complexo cabeça-cauda e identificar sítios de 

ligação de Mg2+ na extremidade C-terminal da proteína. 

 

 Investigar o efeito de co-solventes orgânicos (TFE e glicerol) na estabilidade 

individual de fragmentos da tropomiosina e na formação do complexo cabeça-cauda. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Construção dos vetores de expressão dos fragmentos da Tm 
 
2.1.1. Construção dos vetores para expressão dos fragmentos derivados do C-

terminal da Tm – Tm143-284(W269); Tm167-284(W269); Tm189-284(W269); Tm220-284(W269) 

Oligonucleotídeos (Tabela 1) foram construídos com base na seqüência do 

plasmídeo pETMASTm269W, o qual codifica na proteína Tm contendo a mutação 

A269W (Sousa e Farah, 2002). Os pares de oligonucleotídeos usados para 

amplificar as seqüências codificantes para cada fragmento do C-terminal foram: 

NdeM142 e EcoR1(-) para Tm143-284(W269), NdeM166 e EcoR1(-) para Tm167-

284(5OHW269), NdeM188 e EcoR1(-)  para Tm189-284(5OHW269),  NdeM219 e EcoR1(-) para 

Tm220-284(5OHW269).  

Tabela 1. Oligonucleotídeos utilizados para a construção dos fragmentos recombinantes 
de Tm. Os oligonucleotídeos desenhados continham um sítio para a enzima de restrição NdeI 
(negrito). Este sítio contém um códon de iniciação para a metionina (sublinhado).  

 
Oligonucleotídeos Seqüências 

NdeM142  5`GAA GAG AAG CAT ATG ATC CAA GAG ATC 3` 

NdeM166  5`AAG TAT GAA GAG CAT ATG CGT AAG CTC GTG 3` 

NdeM188  5`GAA CTA TCA CAT ATG AAA TGT GCT GAG 3` 

NdeM219  5`TCC CAG AAA CAT ATG AAA TAT GAA GAG 3` 

EcoR1(-)  

T7 promoter  

5`CAT TAA CCT ATA AAA ATA GGC G 3` 

5`TAA TAC GAC TCA CTA TAG G 3` 

 

Para cada oligonucleotídeo foi calculada a temperatura de melting (Tm) no 

programa OLIGO 4.0. Os fragmentos foram amplificados por PCR usando a enzima 

Deep Vent DNA polimerase (New England Biolabs). As reações foram feitas nas 

seguintes condições: 100 mM KCl, 200 mM Tris-HCl pH 8,8, 100 mM (NH4)2SO4, 22 

mM MgSO4, 10% Triton X-100, 0,2 μM de cada oligo, 0,2 mM dNTP, 1U de enzima e 
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4 nM de pETMASTm269W. As reações de PCR seguiram as seguintes etapas: 

Inicialmente, o DNA foi desnaturado por 5 min a 94 ºC e então submetido a dois 

ciclos de 30 segundos de desnaturação a 94 ºC, 30 segundos de hibridização a 50 

ºC, 1 minuto de extensão a 72 ºC. Posteriormente, seguidos por 25 ciclos de 30 

segundos de desnaturação a 94 ºC, 30 segundos de hibridização a 54 ºC, 1 minuto 

de extensão a 72 ºC, e finalizado por uma etapa de 10 minutos de extensão a 72 ºC. 

O equipamento utilizado foi o termociclador GeneAmp PCR System 9700 (Applied 

Biosystems).   

 

2.1.2. Digestão e clonagem dos insertos de Tm 

Os fragmentos amplificados foram digeridos com as enzimas de restrição NdeI 

(New England BioLabs) e HindIII (New England BioLabs), purificados com o Kit 

ConcertTM Rapid Gel Extraction System (GibcoBRL) e posteriormente subclonados 

no vetor de expressão pET3a (Studier et al., 1990) previamente tratado com as 

mesmas enzimas. As misturas de ligação foram transformadas em células DH5α -

CaCl2 competentes (Sambrook et al., 1989) para então, posterior extração dos 

plasmídeos usando a metodologia de Mini preparações, conforme descrito em 

Sambrook et al. (1989). 

 

2.1.3. Seqüenciamento  

A confirmação dos clones obtidos foi feito através do seqüenciamento dos 

trechos correspondentes aos insertos em um seqüenciador automático ABI PRISM 

3700 DNA Analyzer. As reações foram feitas usando-se o kit de seqüenciamento Big 

DyeTM Terminator (ABI PRISM). A mistura da reação consistia de: 300 ng de DNA, 

3,2 pmol/μL de oligonucleotídeo sense (T7 promoter) ou EcoR1 (-) (Tabela 1) e água 
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deionizada para um volume total de 20 μL. O PCR consistiu de 40 ciclos de 96 ºC 

(10``), 50 ºC (5``) e 60 ºC (4`).  

 

2.1.4. Mutagênese sítio dirigida nos fragmentos Tm143-284(W269) e ASTm1-142 

Substituições dos resíduos D275, H276, D280 no fragmento Tm143-284(W269) e 

D2, K5, K6 e K7 no fragmento ASTm1-142 (Paulucci et al., 2004) por alanina ou 

glutamato (mutação H276E) foram feitas usando o Kit Quickchange Site-Directed 

Mutagenesis (Stratagene) (Fig. 17). Os vetores pET-Tm143-284(W269) e pET-ASTm1-142 

(Paulucci et al., 2004) foram empregados como moldes para a reação de PCR (Fig. 

17). O vetor pET-ASTm1-142 codifica um fragmento equivalente a metade N-terminal 

da Tm (ASTm1-142) (Paulucci et al., 2004). Em uma etapa anterior a reação de PCR, 

os vetores foram transformados na cepa DH10B a qual confere uma maior eficiência 

para a metilação do DNA (Lorow e Jesse, 1990), para então posterior extração do 

DNA plasmidial. 

Os oligonucleotídeos (Tabela 2) foram desenhados de acordo com a seqüência 

dos vetores pET-Tm143-284(W269) e pET-ASTm1-142. Os oligonucleotídeos contêm 

mutações nos códons a fim de obtermos os fragmentos mutados. Após a etapa de 

PCR, confirmamos as inserções das mutações através do seqüenciamento dos 

vetores, conforme descrito em 2.1.3. 
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Seqüência no vetor com sítio
alvo para mutação (X).

Passo 1: Desnaturação do vetor e
anelamento dos oligonucleotídeos
contendo a mutação desejada.

Passo 2: Reação de extensão com a Pfu polimerase.
Incorporação dos oligonucleotídeos mutagênicos,
resultando em fitas não circulares.

Passo 3: Digestão do DNA parental
metilado com o uso da enzima DpnI.

Passo 4: Transformação de células XL1-Blue
com o DNA não circular. Estas células reparam
os cortes no DNA, obtendo-se no final o vetor
circular com as mutações desejadas.

 

Figura 17. Esquema demonstrando os passos empregados para a obtenção dos fragmentos 
mutados. 
 
Tabela 2. Oligonucleotídeos usados para a obtenção dos fragmentos com as mutações. Em 
negrito está o códon onde houve a troca de um ou dois nucleotídeos (sublinhados) necessários para 
que ocorressem as mutações. 

 
Mutante Seqüência do oligonucleotídeo 

D2A 5`TAT GGC TAG CAT GGC TGC CAT CAA GAA AAA GAT 3` 

D2A (-) 5`CAT CTT TTT CTT GAT GGC AGC CAT GCT AGC CAT A 3` 

K5A 5`GCT AGC ATG GAT GCC ATC GCG AAA AAG ATG CAG ATG CTG AAA 3` 

K5A(-) 5`TTT CAG CAT CTG CAT CTT TTT CGC GAT GGC ATC CAT GCT AGC 3` 

K6A 5`GCA TGG ATG CCA TCA AGG CAA AGA TGC AGA TGC TG 3` 

K6A (-) 5`CAG CAT CTG CAT CTT TGC CTT GAT GGC ATC CAT GC 3` 

K7A 5`AGC ATG GAT GCC ATC AAG AAA GCG ATG CAG ATG CTG AAA CTG 3` 

K7A(-) 5`CAG TTT CAG CAT CTG CAT CGC TTT CTT GAT GGC ATC CAT GCT 3` 

D275A 5`ATC AGC GAG GAG CTG GCC CAT GCT CTC AAC GAT 3` 

D275A(-) 5`ATC GTT GAG AGC ATG GGC CAG CTC CTC GCT GAT 3` 

H276A 5`GCG AGG AGC TGG ACG CTG CTC TCA ACG ATA TG 3` 

H276A (-) 5`CAT ATC GTT GAG AGC AGC GTC CAG CTC CTC GC 3` 

H276E 5`ATC AGC GAG GAG CTG GAC GAG GCT CTC AAC GAT ATG ACT TCC 3`  

H276E(-) 5`GGA AGT CAT ATC GTT GAG AGC CTC GTC CAG CTC CTC GCT GAT 3` 

D280A 5`TGG ACC ATG CTC TCA ACG CTA TGA CTT CCA TAT AA 3` 

D280A (-) 5`TTA TAT GGA AGT CAT AGC GTT GAG AGC ATG GTC CA 3` 

O códon mutado está em negrito e o nucleotídeo modificado está sublinhado. (-) Oligonucleotídeo anti-sense 
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2.2. Expressão e purificação dos fragmentos mutantes de Tm 

A expressão e purificação dos fragmentos correspondentes ao N-terminal 

(ASTm1-142, ASTm1-142D2A, ASTm1-142K5A, ASTm1-142K6A, ASTm1-142K7A) foram 

feitos seguindo os protocolos descritos em Monteiro et al. (1994) e Paulucci et al. 

(2004).  A expressão de nfTm269W foi feita conforme descrito em Monteiro et al. 

(1994). O protocolo de purificação desta proteína está descrito em Farah e Reinach 

(1999). A expressão e purificação dos fragmentos do C-terminal contendo a sonda 

5OHW na posição 269 (Tm167-284(5OHW269), Tm189-284(5OHW269), Tm220-284(5OHW269), Tm143-

284(5OHW269), Tm143-284(5OHW269)D275A, Tm143-284(5OHW269)H276A, Tm143-

284(5OHW269)H276E, Tm143-284(5OHW269)D280A) foram feitos de acordo com Farah e 

Reinach (1999). As concentrações dos fragmentos foram determinadas através do 

método modificado de Lowry (Hartree, 1972). 

 

2.3. Ensaios de titulação acompanhados por fluorescência 
 

Os ensaios de titulação foram realizados em um espectrofluorímetro AVIV 

ATF105 Automated Titration Differential/Ratio. Os espectros de emissão foram 

coletados entre 338 - 342 nm (bandwidths: 5 - 7 nm) excitando as amostras em 295 

nm (bandwidths: 0,5 - 1 nm). As proteínas foram dissolvidas em 54,5 mM MOPS pH 

7, 0,5 mM EDTA, 1 mM DTT ou 25 mM MOPS pH 7, 5 mM MgCl2, 1 mM DTT. 

Medimos interações entre todas as possíveis combinações dos fragmentos ASTm1-

142 e Tm143-284(5OHW269) mutados ou não, utilizando estes tampões que possuem 

forças iônicas equivalentes, somente diferenciam na presença/ausência de íons 

Mg2+. Os fragmentos tipo-selvagem ASTm1-142 e Tm143-284(5OHW269) também foram 

dissolvidos em tampão 54,5 mM MOPS pH 7, 0,5 mM EDTA, 1 mM DTT contendo 

de 0-15 % (v/v) TFE e 15% glicerol (v/v). Todos os ensaios foram realizados na 
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temperatura de 25 ºC. Cada ensaio de titulação começava com uma concentração 

inicial de 2 μM (dímero) de Tm143-284(5OHW269). Espectros de emissão foram coletados 

após a adição de alíquotas de 0,2 μM de ASTm1-142. As amostras foram equilibradas 

por 3 minutos antes de cada medida. 

 

2.4. Cálculo da constante de dissociação do complexo cabeça-cauda 

Considerando a seguinte reação de dimerização: 

 

 

Onde [N] é a concentração do dímero do N-terminal (ASTm1-142) livre, [C] é a 

concentração do dímero do C-terminal (Tm143-284(5OHW269)) livre, e [NC] é a 

concentração do complexo cabeça-cauda.  

Sabemos que, 

                                              

 

 

 

Substituindo os termos N e C da Equação 1 pelas Equações 2 e 3, obtemos, 

 

 

Desenvolvendo a Equação 4, obtemos a seguinte equação de 2º grau de forma 

aNC2+bNC+c = 0, 

 

 

N+C NC 

 Equação 1 

[N]total=[N]+[NC] ou [N]=[N]total-[NC]                                                      Equação 2 
 
[C]total=[C]+[NC] ou [C]=[C]total-[NC]                                                      Equação 3

[NC] 
Kd=([N]total-[NC])x([C]total-[NC])     Equação 4 

[NC2]-[NC]x([N]total+[C]total+[Kd])+[N]totalx[C]total=0                                   Equação 5 

[N] x [C] 

[NC] 
Kd= 
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Onde podemos definir os seguintes termos: 

a=1 

b=-([N]total+[C]total+Kd) 

c=[N]totalx[C]total 

Temos então que: 

[NC] =  [-b - (b2-4ac)1/2] / 2a                                                             Equação 6                  

O sinal da fórmula de Baskara tem que ser negativo, se não, [NC] > [Ntotal] + 

[Ctotal]. 

Podemos também definir [NC] em função das intensidades de fluorescência, 

como sendo: 

[NC] =[ (F-Fo x Vo/V)/((Fmax-Fo) x Vo/V))] x [C]total                                            Equação 7                  

Porque [NC] é proporcional à concentração do C-terminal multiplicado pela 

razão do aumento de sinal causado pela adição do N-terminal (F-Fo) sobre o 

aumento máximo na intensidade da fluorescência (Fmax-Fo), ou seja, quando o 

sistema atingiu o ponto de saturação. Usamos a razão Vo/V como fator de correção, 

já que a adição do fragmento N-terminal dilui a concentração da sonda. 

Podemos considerar também,  

α=Fmax/Fo                                                                                               Equação 8                  

Substituindo (8) em (7) obtemos: 

[NC]= [(F-Fo x (Vo/V)) / ((α-1) x Fo x (Vo/V))] x [C]total                              Equação 9                 

Onde Fo é a fluorescência inicial da sonda 5OHW na posição 269 do fragmento 

C-terminal antes de adicionar o N-terminal, F é a fluorescência da mistura, Vo é 

volume inicial, V é o volume e α é a razão entre o máximo de fluorescência obtida 

sobre a inicial (se tiver diluição zero), ou seja, a razão da fluorescência do complexo 

NC sobre a fluorescência do C-terminal livre.  
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 Relacionando a Equação 6 com a 9 obtemos a equação abaixo: 

F=(Vo/V)((α-1)/(2[C]total)([N]total+[C]total+Kd-((([N]total+[C]total+Kd)2)-

4[N]total[C]total)1/2)+1)                                                                                            Equação 10                      

 A Equação 10 permite estimar o valor de Kd e o parâmetro α em função dos 

valores experimentais das concentrações dos fragmentos totais ([N]total e [C]total) e os 

valores do sinal de fluorescência obtidos experimentalmente (F). 

 

2.5. Ciclo de duplos mutantes – Cálculo da energia de acoplamento 

Os valores de energia livre padrão de dissociação (ΔGNC) foram calculados a 

partir das constantes de dissociação obtidas na Equação 10, usando a equação 

abaixo: 

ΔGNC=-RTlnKd                                                                                     Equação 11                 

A energia de acoplamento (ΔGi) para cada par de resíduos foi calculada como 

sendo: 

ΔGi=(ΔGNC-ΔGNC)-(ΔGNC-ΔGNC)=(ΔGNC-ΔGNC)-(ΔGNC-ΔGNC)              Equação 12                 

Onde ΔGNC, ΔGNC são energias livres de dissociação para interações de mutantes 

simples do C e N-terminais, respectivamente.  ΔGNC é a energia livre de dissociação 

para o duplo mutante (Carter et al., 1984; Horovitz et al., 1990; Serrano et al., 1990; 

Horovitz, 1996; Bosshard et al., 2004). 

Os desvios padrão em ΔGi foram calculados usando a Equação 13, conforme 

descrito em Faiman e Horovitz (1996): 

σΔGi=((σΔGNC)2+ (σΔGNC)2+ (σΔGNC)2+ (σΔGNC)2)1/2                                          Equação 13                         

Os valores do desvio padrão foram em média 0,32 kcal/mol. Portanto, quando 

ΔGi está em uma faixa de ±0,32 kcal/mol os efeitos das mutações naqueles dois 

resíduos na interface do complexo cabeça-cauda são considerados aditivos. 
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2.6. Experimentos de Dicroísmo Circular (CD) 

2.6.1. Desnaturação com uréia dos fragmentos C-terminal (Tm143-284(5OHW269), 

Tm167-284(5OHW269), Tm189-284(5OHW269), Tm220-284(5OH269))  

Os espectros de CD na região do UV distante (190 a 260 nm) para os ensaios 

de desnaturação com uréia foram coletados em um espectropolarímetro Jasco 720. 

Os espectros foram coletados em intervalos de 0,5 nm usando um tempo de 

resposta de 0,25 s e uma velocidade de 100 nm/min. Foram feitos no total 8 

varreduras para cada ponto da curva de desnaturação. As condições de tampão 

usadas para os experimentos foram 50 mM fosfato de sódio pH 7,0, 100 mM KCl, 

0,5 mM EDTA e 1 mM DTT. Uma concentração estoque de uréia 8M foi preparada 

no mesmo tampão acima, tendo sua concentração confirmada através do índice de 

refração da amostra, conforme calculado em Pace e Scholtz (1997). A solução de 

uréia foi misturada com as proteínas (10 μM, dímeros) nas proporções corretas para 

a concentração final de uréia desejada. As amostras foram posteriormente 

equilibradas por uma hora a 25 ºC. Construímos as curvas de desnaturação 

acompanhando a mudança na elipticidade residual em 222 nm. 

 

2.6.2. Ensaios de estabilidade de Tm143-284(5OHW269) e ASTm1-142 na presença de 

TFE e glicerol 

Os ensaios de desnaturação com uréia foram feitos em tampão 54,5 mM 

MOPS pH 7, 0,5 mM EDTA, 1 mM DTT, 0-15% (v/v) TFE ou glicerol. Um estoque de 

solução 9 M uréia (Sigma ultra pure grade) foi preparada no mesmo tampão acima e 

misturado com as proteínas a fim de obter amostras com concentrações de uréia e 

Tm143-284(5OHW269) ou ASTm1-142 (10 μM) finais desejadas. A concentração de uréia foi 

confirmada conforme descrito em Pace e Scholtz (1997). As desnaturações térmicas 
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foram feitas no tampão acima na presença de 0%, 7,5% e 15% (v/v) de TFE ou 

glicerol. As medidas em 222 nm foram coletadas em intervalos de 2 ºC de 4 ºC a 80 

ºC e voltando para 4 ºC em uma taxa de 1 ºC/min. O tratamento dos dados 

experimentais foi realizado conforme descrito por Pace e Scholtz (1997) (vide seção 

2.6.4). 

 

2.6.3. Desnaturação térmica da Tm inteira (nfTm269W) e dos fragmentos Tm220-

284(269W), ASTm1-142 (Tipo-selvagem e mutantes) e Tm143-285(5OHW269) (Tipo-

selvagem e mutantes) 

nfTm269W (5 μM, dímero) foi dissolvida em 25 mM MOPS pH 7,0, 100 mM 

NaCl, 5 mM MgCl2 ou 54,5 mM MOPS pH 7,0, 100 mM NaCl, 0,5 mM EDTA, 1 mM 

DTT. Tm220-284(W269) (10 μM, dímero) foi dissolvida em quatro tampões diferentes: i) 

25 mM MOPS pH 7,0, 5 mM MgCl2, 1 mM DTT; ii) 54,5 mM MOPS pH 7,0, 0,5 mM 

EDTA, 1 mM DTT; iii) 25 mM MOPS pH 7,0, 100 mM NaCl, 5 mM MgCl2, 1 mM DTT 

ou iv) 54,5 mM MOPS pH 7,0, 100 mM NaCl, 0,5 mM EDTA, 1 mM DTT. Os 

fragmentos ASTm1-142, Tm143-284(5OHW269) e suas formas mutadas foram dissolvidas 

em tampões 25 mM MOPS pH 7,0, 5 mM MgCl2, 1 mM DTT ou 54,5 mM MOPS pH 

7,0, 0,5 mM EDTA, 1 mM DTT. Medidas em 222 nm foram coletadas em intervalos 

de 2 ºC de 4 ºC a 80 ºC e voltando para 4 ºC em uma taxa de 1 ºC/min. O tratamento 

dos dados experimentais foi realizado conforme descrito por Pace e Scholtz (1997). 

 

2.6.4. Análise das curvas de desnaturação com uréia 

As curvas de desnaturação foram analisadas usando a Equação 16, que foi 

derivada de parâmetros termodinâmicos (Equações 14 e 15) para proteínas 

diméricas proposto por Mateu e Fersht (1998). 
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ΔGu=-RTln{[2Pt(Y-(Yf+mf[D]))2]/[(Yu+mu[D]-Y)(Yu-Yf+[D](mu-mf))]}              Equação 14                  

ΔGu=m([D]1/2-[D])-RTlnPt                                                                             Equação 15   

Y=(2exp(m([D]1/2-[D])/RT)(Yf+mf[D])-(Yu+mu[D])+(Yf+mf[D]+(exp(m([D]1/2-

[D])/RT)((2(Yf+mf[D]-Yu-mu[D]))2)+((Yf+mf[D]-Yu-mu[D])2))1/2)/(2exp(m([D]1/2-[D])/RT))   

                                                                                                                    Equação 16                  

Onde Y é a elipticidade residual média em 222 nm, Yf e Yu são interceptos que 

definem as linhas de base das faixas de pré e pós-transição, mf e mu são as 

inclinações das linhas de base respectivamente, enquanto m equivale a inclinação 

da faixa de transição. [D] é a concentração de uréia, [D]1/2 é a concentração de uréia 

em que 50% das moléculas estão desenoveladas (assumindo uma transição de dois 

estados) e Pt é a concentração de proteína.  

 

2.7. Ensaios de ligação cruzada com glutaraldeído 

Os fragmentos ASTm1-142 e Tm143-284(5OHW269) foram equilibrados durante 30 

minutos nas condições descritas na legenda da Figura 47. Glutaraldeído foi 

adicionado para atingir uma concentração final de 0.005% (v/v), e após 10 minutos 

foi adicionado na reação o tampão de amostra para SDS-PAGE (0,1 M Tris-HCl (pH 

6,8), 3,7 % SDS, 18,7 % glicerol, 1,35 mM β-mercaptoetanol, 0,01 % azul de 

bromofenol). Os produtos formados na reação foram analisados em gel 15% SDS-

PAGE.  
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2.8. Docking proteína-proteína 

As coordenadas para os modelos dos fragmentos N-terminal e C-terminal livres 

foram obtidas da estrutura de RMN do complexo cabeça-cauda (PDB: 2G9J – 

Modelo 1). O peptídeo do C-terminal (Tm268-284(W269)) foi construído a partir das 

coordenadas dos resíduos 268 a 284 da estrutura de RMN com duas modificações: 

A269W e K279N. O peptídeo do N-terminal (ASTm1-15) foi construído a partir das 

coordenadas dos resíduos 1 a 15. Uma fusão Ala-Ser foi adicionada no N-terminal – 

resíduos A(-1) e S(0). Deste modo, as seqüências dos peptídeos são similares aos 

usados nos experimentos de afinidade, a única diferença foi a presença de triptofano 

ao invés de 5-hidroxitriptofano na posição 269 do C-terminal. As duas estruturas 

iniciais (tipo-selvagem), assim como a estrutura dos outros mutantes (D2A, K7A, 

D275A, H276A, H276E, D2A-D275A, D2A-H276A, D2A-H276E, K6A-H276A, K6A-

H276E, K7A-H276A, K7A-H276E) foram construídas por modelagem por homologia 

usando MODELLER (Sali e Blundell, 1993) do pacote de softwares InsightII 

(Accelrys Inc.). 

Os cálculos para o docking proteína-proteína foram feitos com HADDOCK 1.3 

usando CNS 1.1 (Brunger et al., 1998; Dominguez et al., 2003) com o campo de 

força parallhdg 5.3 e os parâmetros não ligados (non-bonded) OPLSX (Linge et al., 

2003). O docking foi dirigido por restrições de interações ambíguas (Ambiguous 

Interaction Restraints – AIR). AIRs são restrições derivadas de todo o tipo de 

informação experimental (Fig. 18) (mutagênese sítio dirigida, ligação cruzada, 

perturbações no deslocamento químico (RMN), etc)  que podem indicar quais são os 

resíduos localizados na interface de interação em um complexo protéico (Dominguez 

et al., 2003; van Dijk et al., 2005; van Dijk et al., 2006).  
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Os resíduos na interface de interação são classificados em dois tipos: ativos e 

passivos. Em nosso caso resíduo ativos são aqueles que os nossos dados de 

mutagênese indicaram como sendo relevantes para a formação do complexo 

cabeça-cauda, enquanto os resíduos passivos foram os resíduos vizinhos aos ativos 

(Fig. 19). Na interface do C-terminal, D280 foi ativo enquanto os resíduos vizinhos 

A277, M281, S283 e I284 foram considerados passivos, na interface do N-terminal 

K5 foi ativo, enquanto os resíduos vizinhos I4 e K7 foram considerados passivos. 

Um AIR mais específico foi introduzido entre L278 e A3, uma vez que a interação 

entre estes dois resíduos foi observada na estrutura de RMN (Greenfield et al., 

2006), e a mutação de um ou outro resíduo para Cys rompeu a formação do 

complexo cabeça-cauda. Esta restrição adicional permitiu um melhor ajuste do N-

terminal na cavidade do C-terminal no docking dos fragmentos do tipo-selvagem. 

Para o docking dos fragmentos mutados nós assumimos que todos os AIRs que não 

envolvem os resíduos mutados deveriam ser preservados.  

 

 

 

Figura 18. Fontes de informação experimentais 
que podem ser empregadas para definir 
resíduos na interface de interação (AIRs). Na 
esquerda são mostradas as vantagens (+) e 
desvantagens (-) de cada metodologia. Os 
componentes que integram o complexo estão à 
direita. Mutagênese: estrela representa um resíduo 
mutado. Ligação-cruzada: linha preta representa 
uma ligação cruzada. Troca próton-deutério: D e H 
representam resíduos onde a troca pode (D) ou 
não ocorrer (H). Perturbação do deslocamento 
químico: espectro de HSQC demonstrando que a 
formação do complexo tem um efeito no 
deslocamento químico do resíduo B, enquanto A 
não é afetado. RDC, relaxação: orientações dos 
vetores de difusão podem ser empregadas na 
modelagem do complexo – orientação das 
moléculas (van Dijk et al., 2005). 
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Os segmentos compreendendo os resíduos -1 a 14 do N-terminal e 273 a 284 

do C-terminal foram considerados como interface. Nesta região as cadeias laterais e 

a cadeia principal possuem mobilidade durante o docking, enquanto o restante da 

molécula é mantido rígido. Adicionalmente, nós utilizamos restrições para manter os 

ângulos diedrais com valores encontrados em estruturas helicoidais (psi=40º±10, 

phi=60º±10), além de restrições para manter as pontes de hidrogênio 

intramoleculares. Restrições hélice-hélice (Nilges e Brünger, 1991) para manter as 

cadeias paralelas no caso do C-terminal, e manter o motivo em coiled-coil do N-

terminal também foram usadas. No caso do C-terminal as restrições hélice-hélice 

foram definidas de modo que a distância intercadeia entre os átomos Cα dos 

resíduos 268, 269 e 270 foi mantida similar àquela observada na estrutura de RMN 

(Greenfield et al., 2006). Estes resíduos se encontram fora da região de 

sobreposição, dando liberdade para a separação das hélices na interface. 

Restrições similares foram empregadas para os resíduos 8, 9 e 10 do N-terminal. 

Restrição para manter simetria C2 (Nilges, 1993) foi usada para manter a simetria do 

complexo observada no modelo de RMN (Greenfield et al., 2006). 

O protocolo de docking consistiu de uma minimização de energia inicial em que 

as estruturas foram tratadas como corpos rígidos – movimentos de rotação e 

translação foram permitidos e 1000 modelos foram calculados. As estruturas foram 

Figura 19. Resíduos empregados 
como AIR para dirigir o docking. Esta 
figura demonstra os resíduos ativos 
(vermelho) e passivos (azul claro) na 
interface do C- (azul) e N- (rosa) 
terminais usados como restrições 
ambíguas para a modelagem do 
complexo cabeça-cauda por docking 
usando o programa HADDOCK 
(Dominguez et al., 2003). A figura foi 
desenhada em Pymol.  
[http://pymol.sourceforge.net/]. 

http://pymol.sourceforge.net/
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então ordenadas de acordo com o HADDOCK score (0,1xEvdw + Eelec + EAIR + Esym – 

0,01xEBSA), os 200 melhores modelos foram submetidos a uma etapa de simulated 

annealing semi-flexível em espaço torsional seguidos então por uma etapa de 

refinamento em solvente explícito (água) (Fig. 20). As estruturas finais foram então 

ordenadas de acordo com um novo HADDOCK score (Evdw + 0,2xEelec + EAIR + 

0,1xEsym) e agrupados em clusters usando um corte de 1,5 Å. Clusters com 

estruturas com menor valor de RMSD em relação ao modelo de RMN (Greenfield et 

al., 2006) tiveram seus contatos intermoleculares (pontes de hidrogênio, interações 

de van der Waals) analisados usando LIGPLOT (Wallace et al., 1995). O RMSD da 

cadeia esquelética foi calculado usando os átomos N, Cα e C’ dos resíduos 1-14 do 

N-terminal, e os resíduos 268-280 do C-terminal, usando o programa PROFIT (A. C. 

R. Martin, www.bioinf.org.uk/software/profit).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Etapas durante o 
processo de docking em 
HADDOCK. As etapas que 
ocorrem durante o docking estão 
ilustradas nos painéis. O número 
de estruturas gerada em cada 
etapa está indicado. Inicialmente 
as proteínas são posicionadas a 
uma distância de 150 Å e 
rotacionados ao redor de seu 
centro de massa. Posteriormente, 
é feito um docking rígido das 
estruturas N (rosa) e C (azul) 
terminal, 1000 estruturas são 
geradas nesta etapa. 200 modelos 
de menor energia são 
selecionados automaticamente 
pelo programa para serem 
refinados empregando simulated 
annealing. Em uma etapa posterior 
é feito o refinamento das 
estruturas na presença de água 
para optimização das interações 
na interface entre as proteínas 
(Dominguez et al., 2003). 

2º – Etapa de minimização
(Docking como um corpo rígido)

1º – Etapa de randomização
Proteínas são posicionadas a uma
distância de 150 Å e rotacionadas ao
redor de seu centro de massa.

3º – Refinamento por Simulated Annealing

3 etapas:

• Proteínas são tratadas como corpos
rígidos – orientação é optimizada;

• Cadeias laterais na interface adquirem
mobilidade;

• Cadeias laterais e esqueleto polipeptídico
adquirem mobilidade.

4 – Refinamento em água

(1000 estruturas)

(200 estruturas)(200 estruturas)

150 Ǻ

• Refinamento em água;

• Optimização da energia na região
da interface entre as proteínas.

Energia Baixa

Energia Alta Energia Intermediária

N-terminalC-terminal

N-terminal
C-terminal

C-terminal N-terminal

2º – Etapa de minimização
(Docking como um corpo rígido)

1º – Etapa de randomização
Proteínas são posicionadas a uma
distância de 150 Å e rotacionadas ao
redor de seu centro de massa.

3º – Refinamento por Simulated Annealing

3 etapas:

• Proteínas são tratadas como corpos
rígidos – orientação é optimizada;

• Cadeias laterais na interface adquirem
mobilidade;

• Cadeias laterais e esqueleto polipeptídico
adquirem mobilidade.

4 – Refinamento em água

(1000 estruturas)

(200 estruturas)(200 estruturas)

150 Ǻ150 Ǻ

• Refinamento em água;

• Optimização da energia na região
da interface entre as proteínas.

Energia Baixa

Energia Alta Energia Intermediária

N-terminalC-terminal

N-terminal
C-terminal

C-terminal N-terminal

http://www.bioinf.org.uk/software/profit
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2.9. Estudos com o peptídeo Tm259-284(W269) 

2.9.1. Clonagem, expressão e purificação da fusão ASTm1-21/Tm259-284(W269) para 

estudos de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

Construímos uma fusão contendo os 23 resíduos iniciais (ASTm1-21) e os 

últimos 26 resíduos (Tm259-284(W269)) de ASTm269W, os quais são separados por 

uma cauda de histidina (6x His) e um sítio proteolítico para trombina (Fig. 21).  

Os pares de oligonucleotídeos NterNdeI e NterBamHI (Tabela 3) foram 

empregados para obter o produto de PCR correspondente ao N-terminal enquanto 

os pares CterBamHI e CterEcoRI (Tabela 3)  para obter o produto de PCR 

correspondente ao C-terminal usando o vetor pETMAS269W (Sousa e Farah, 2002) 

como molde (Fig. 21). As etapas de PCR (tempos e temperaturas) já foram descritas 

na Seção 2.1. 

 

Tabela 3. Oligonucleotídeos usados para a obtenção da fusão entre o N- e C-terminais 
da Tm. Os sítios para as enzimas de restrição estão sublinhados nas seqüências. 

 
Oligonucleotídeos Seqüências  

1- NterNdeI 5’-TTTTTTCATATGGCTAGCATGGATGCCATCAAG-3’ 

2- NterBamHI 5’-AAAAGGATCCATGATGATGATGATGATGTCTGTCCAAGGCATT-3’ 

3- CterBamHI 5’-TTTTGGATCCCTGGTGCCGCGCGGCAGCGAGCTTTATGCTCAG-3’ 

4- CterEcoRI 5’-TTTTTTGAATTCTTATATGGAAGTCATATCGTT-3’ 
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NterBamHI

NterNdeI

CterEcoRI

CterBamHI

ASTmA269W
5’
3’ 5’

3’AS 25921 284

NdeI BamHI BamHI EcoRI

AS 21 259 284

PCR

Digestão / Ligação e
 clonagem em pET3a

MASMDAIKKKMQMLKLDKENALDRHHHHHHGSLVPRGSELYAQKLKYKWISEELDHALNDMTSI
 

 
Figura 21. Metodologia empregada para construir a fusão peptídica dos terminais da Tm. 1º 
etapa: amplificação dos fragmentos do N- e C-terminais. O oligonucleotídeo antisense do N-terminal 
contém uma seqüência codificante para 6 resíduos de histidina, além de um sítio de BamHI 
(vermelho). O oligonucleotídeo sense do C-terminal contém uma seqüência codificante para um sítio 
de clivagem para a protease trombina (azul). 2º etapa: digestão dos produtos de PCR com as 
enzimas indicadas. 3º etapa: ligação simultânea dos produtos de PCR digeridos no vetor pET3a 
previamente digerido dom NdeI e EcoRI. Abaixo está indicada a seqüência de aminoácidos da fusão 
peptídica. 
 

O produto de PCR do N-terminal foi digerido com as enzimas NdeI (New 

England Biolabs) e BamHI (New England Biolabs), enquanto o produto de PCR do 

C-terminal foi digerido com as enzimas BamHI e EcoRI. Após a digestão os 

fragmentos foram purificados com o Kit QIAquick Gel Extraction (QIAGEN). Os dois 

produtos de PCR digeridos foram subclonados simultaneamente no vetor pET3a, 

previamente digerido com as enzimas NdeI e EcoRI. Os clones obtidos foram 

confirmados por seqüenciamento, conforme descrito em 2.1.3. 

A cepa de Escherichia coli BL21(DE3) (Studier et al., 1990) foi utilizada para 

expressar a fusão protéica (ASTm1-23/Tm259-284). Uma colônia foi inoculada em 3 mL 

de 2xTY (16 g/L de triptona, 10 g/L extrato de levedura, 5 g/L NaCl, pH 7,0) com 100 
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μg/mL de ampicilina e cultivada durante 5 h a 37 ºC. Um volume de 1,2 mL de meio 

contendo células cultivadas foi inoculado em 2 litros de meio mínimo M9 (12,8 g/L 

Na2HPO4-7H2O, 3 g/L KH2PO4, 0,84 g/L NaCl, 0,25 g/L NH4Cl, 100 μM CaCl2, 2 mM 

MgCl2, 40 mg/L C6H12O6) não marcado isotopicamente e cultivado até uma OD600nm 

de 0,8. As células foram coletadas por centrifugação e ressuspensas em 2 litros de 

meio mínimo M9 marcado isotopicamente com 0,5 g/L de 15NH4Cl, 0,4 mM IPTG, 

100 μg/mL de ampicilina ou 0,5 g/L de 15NH4Cl, 2 g/L de 13C6H12O6, 0,4 mM IPTG e 

100 μg/mL de ampicilina para a produção de proteínas simplesmente (15N) ou 

duplamente marcadas (15N e 13C), respectivamente. As células foram cultivadas por 

3,5 horas antes de serem coletadas por centrifugação e estocadas a -20 ºC. Estas 

foram ressuspensas em 30 mL de tampão de ressuspensão (50 mM Tris-HCl pH 8,0, 

25% (m/v) sacarose, 1 mM EDTA) e lisadas em uma French Press (16.000 psi). O 

lisado foi centrifugado (12.100 x g, 45 min, 4 ºC) e a proteína estava presente na 

fração insolúvel. Solubilizamos a proteína usando o tampão de ressuspensão 

acrescido de 8 M uréia. Esta solução foi centrifugada (12.100 x g, 15 min, 4 ºC) e o 

sobrenadante foi coletado. Este último passou por uma etapa de pré-purificação por 

salting-out, onde aumentamos a força iônica da solução adicionando sulfato de 

amônio (0-90%). Sulfato de amônio sólido foi adicionado até 50% de saturação, a 

mistura foi mantida em agitação durante 30 min a 25 ºC. Após a centrifugação 

(12.100 x g, 30 min, 4 ºC), adicionamos sulfato de amônio até 90% de saturação. As 

proteínas precipitadas foram coletadas (12.100 x g, 30 min, 4 ºC) e ressuspensas 

em 10 mL de 50 mM Tris-HCl pH 7,0, 1 mM EDTA, 100 mM KCl, 8 M uréia. A 

proteína foi aplicada em uma coluna de gel filtração (HiloadTM Superdex 75 per 

grade) previamente equilibrada com o mesmo tampão. As frações contendo a 

proteína foram coletadas e dialisadas contra água. As proteínas foram liofilizadas e 
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ressuspensas em 5 mL de tampão para digestão com trombina (20 mM Tris-HCl pH 

8,4, 150 mM NaCl, 2.5 mM CaCl2). 2 mL de trombina ligada covalentemente a resina 

de agarose (Thrombin CleanCleaveTM kit (Sigma)) foram adicionados na solução de 

proteína. Esta mistura foi mantida em temperatura ambiente em agitação suave 

durante 16 horas. A resina foi coletada por centrifugação (1.900 x g, 25 ºC) e o 

sobrenadante contendo a proteína digerida foi coletado. O sobrenadante foi aplicado 

em uma coluna de afinidade de 1 mL (Ni2+ Hi-Trap Chelating column) previamente 

equilibrada com tampão para digestão. 15 mL do mesmo tampão foi aplicado na 

coluna para remover as proteínas que não ligaram na resina. Durante esta etapa a 

metade C-terminal (Tm259-284(W269)) foi eluída. 5 mL de tampão de digestão contendo 

0,8 M imidazol foi aplicada na coluna para remover a metade N-terminal (ASTm1-21) 

(Fig. 22). Ambos os fragmentos foram dialisados contra água usando uma 

membrana de diálise (MWCO: 1.000 Da) e liofilizados. O fragmento ASTm1-21 foi 

instável e deteriorou-se durante a diálise.   

a)

b)

c)

ASTm1-21/259-284(W269) - 7 kDa

ASTm1-21 - 4 kDa Tm259-284(W269)- 3 kDa

(1) (2) (3)

 

 

Figura 22. Metodologia empregada 
para digerir a fusão peptídica e 
isolar os fragmentos do N e C-
terminal. (a) A fusão peptídica contém 
um sítio de clivagem para trombina 
(LVPR/GS) (azul). (b) Após a digestão 
temos o fragmento correspondente ao 
N-terminal (ASTm1-23 (~4KDa)) e o C-
terminal (Tm259-284(W269) (~3KDa)). (c) 
Esta mistura é aplicada em uma 
coluna de níquel (c1). O N-terminal 
ficará retido na coluna, porque possui 
uma cauda de histidina (vermelho) 
(c2), enquanto o C-terminal é eluído. 
Após adicionar 0,8 M imidazol o N-
terminal é eluído (c3). 
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2.9.2. Espectrometria de massa 
As frações correspondentes ao fragmento Tm259-284(W269) foram analisadas por 

espectrometria de massa, MALDI-TOF (Laboratório do Dr. Paolo di Mascio, IQ-USP), 

em triplicatas com concentrações de proteína de 5 µM, 10 µM, e 50 µM. A matriz 

utilizada continha 10 mg/mL de ácido trans 3,5 dimetoxy-4hydrocinnmic, 50% de 

acetonitrila e 0,5% de trifluoroacético. Prepararam-se todas as amostras da seguinte 

maneira: três misturas proteína/matriz (v/v) 1:1, 1:10 e 1:100, foram montadas sobre 

uma placa de vidro umedecida com isopropanol. Foram recolhidos 0,5 µL destas 

misturas e aplicadas nos slides adequados. O equipamento de espectrometria de 

massa Maldi-Tof (Amersham Biosciences) e o programa utilizado – Ettan Maldi-Tof 

Pro Version 2.0 – foram configurados com os seguintes parâmetros: Coleta para 

proteína linear, limite de detecção de 1000 m/z, 8 pulsos de lazer por segundo, 

potencial de aceleração de 20 KV, pressão do vácuo inferior a 1,5 106 bar, 

acumulação de 200 espectros por varredura, o filtro utilizado foi ABC, sinal de ruído 

mínimo de 10 e monoisotopic cut-off de 10. 

 

2.9.3. Experimentos de ressonância magnética nuclear (RMN) 

As medidas de RMN foram coletadas em concentrações de proteína variando 

de 0,2 - 0,3 mM (dímero) de Tm259-284(W269) em tampão 25 mM fosfato de sódio pH 

7,0, 5% D2O a 10 ºC. Os dados foram adquiridos no Laboratório Nacional de Luz 

Síncroton (LNLS) em um espectrômetro Varian INOVA 600AS operando a 600 MHz 

e equipado com uma sonda criogênica de 5 mm e canais para 1H, 15N e 13C e 

gradiente na direção do eixo z. As medidas foram obtidas usando um tubo Shigemi 

(Shigemi, Inc.) Todos os espectros coletados foram processados com NMRPipe 

(Delaglio et al., 1995), e analisados com o pacote de programas CcpNmr Analysis 

(Vranken et al., 2005).  
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2.9.4. Assinalamento de ressonâncias e análise da estrutura de Tm259-284(W269) 

Espectros 2D 15N 1H HSQC (Bodenhausen e Ruben, 1980) em conjunto com 5 

espectros de tripla ressonância  foram usados para assinalar as ressonâncias 1H, 

15N e 13C para átomos de carbono Cα, Cβ e carbonila e átomos de N e H da cadeia 

principal (Fig. 23). Três espectros, HNCO (Kay et al., 1990; Grzesiek e Bax, 1992a), 

CBCA(CO)NH (Grzesiek e Bax, 1992b) e HN(CO)CA (Grzesiek e Bax, 1992a; Bax e 

Ikura, 1991), geraram correlações entre átomos de 13C ou prótons do resíduo 

anterior (i-1) para os átomos 15N e 1H do resíduo i. Outros dois espectros, HNCA 

(Kay et al., 1990; Grzesiek e Bax, 1992a) e HNCACB (Wittekind e Mueller, 1993) 

geraram correlações entre os átomos 1H e 15N do resíduo (i) e 13C do resíduo (i) e (i-

1). Os experimentos de tripla ressonância foram adquiridos com 128 pontos 

complexos na dimensão de 15N, 140 pontos complexos na dimensão de 13C e 1024 

pontos na dimensão de 1H. Para o assinalamento das cadeias laterais utilizamos a 

seqüência de pulsos 3D-1H-15N TOCSY-HSQC (Clore et al., 1991), com mixing time 

(τm) de 80 ms (Fig. 23).  
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Figura 23. Experimentos de tripla 
ressonância empregados para 
assinalamento dos núcleos da cadeia 
principal e prótons da cadeia lateral 
do fragmento Tm259-284(W269). As setas 
indicam os caminhos de transferência de 
magnetização entre os vários núcleos 
indicados na figura. Esta transferência 
de magnetização permite traçar 
correlações entre os conjuntos de 
átomos. (Rule e Hitchens, 2006a; 
Cavanagh et al., 2007) 
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Espectros 3D de NOESY-HSQC (Zuiderweg e Fesik, 1989; Marion et al., 

1989ab) com um τm de 120 ms foram coletados para obter picos cruzados entre os 

átomos HN
i-HN

i+1, Hα
i-HN

i+1 e Hβ
i-HN

i+1, estas informações foram empregadas para 

confirmar o assinalamento seqüêncial da cadeia principal. Adicionalmente, este 

experimento também foi empregado na identificação de NOEs de curta a longa 

distância para estudar a conformação da proteína. Todos os experimentos listados 

nesta seção também foram empregados para assinalar o peptídeo na presença de 

8% TFE (25 mM fosfato de sódio pH 7,0, 8% (v/v) TFE tri-deuterado (Cambridge 

Isotope Laboratory, Inc.).  

 

2.9.5. Medidas de relaxação 

Calculamos as taxas de relaxação longitudinal (R1), transversal (R2) e NOE 

heteronuclear (HNOE) usando as seqüências de pulsos descritas em (Kay et al., 

1989; Kay et al., 1992; Farrow et al., 1994) em um espectrômetro operando a 600 

MHz. 15N Tm259-284(W269) (0,3 mM, dímero) foi dissolvida em 25 mM fosfato de sódio 

pH 7,0 a 10 ºC. Treze espectros foram coletados para calcular R1 com tempos de 

espera de evolução (t) de: 50, 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750, 850, 1050, 1250, 

1650, 1850 ms; enquanto 10 espectros foram coletados para calcular R2 com t de: 

30, 70, 110, 150, 190, 230, 270, 310, 350, 410 ms. As curvas das intensidades dos 

picos cruzados em função dos intervalos de tempo (t) foram ajustadas a uma 

equação de decaimento exponencial: 

I(t)=Ioexp(-Rt)                                                                                      Equação 17                  

Onde I(t) é a intensidade do pico cruzado no intervalo t. Io é intensidade do pico 

cruzado no t=0, R é a taxa de relaxação R1 ou R2. O ajuste das curvas e a 

estimativa dos parâmetros foram calculadas usando um algoritmo de mínimos 
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quadrados não linear implementado no programa GNUPLOT (www.gnuplot.info). As 

estimativas de erro das intensidades dos picos foram retiradas da diferença do nível 

do ruído nos espectros. As estimativas de erros das taxas de relaxação foram 

obtidas dos desvios padrões calculados pelo GNUPLOT. 

Para medir 1H-15N NOE (HNOE) foram adquiridos espectros com (Isat) e sem 

saturação (Iunsat) de 1H, empregando um tempo de espera entre scans de 3 s nos 

dois experimentos.  O HNOE foi calculado a partir da razão das intensidades de 

sinal dos picos cruzados entre Isat e Iunsat. 

 

2.9.6. Formação do complexo cabeça-cauda entre Tm259-284(W269) e ASTm1-142 

Coletamos espectros de 15N-1H HSQC (Bodenhausen e Ruben, 1980) na 

condição de 10 mM fosfato de sódio pH 7,0 (15 ºC) (força iônica menor)  onde 

acompanhamos perturbações no deslocamento químico dos picos cruzados de 

Tm259-284(W269) (200 μM (dímero), concentração inicial) em função da adição de 

ASTm1-142 (45 μM, 110 μM, dímero) 

 

2.9.7. Estudos de interação de Tm259-284(W269) com TFE e Mg2+ por RMN 

Coletamos vários espectros de HQSC (Bodenhausen e Ruben, 1980) na 

condição inicial de 25 mM fosfato de sódio pH 7, 0,25 mM (dímero) proteína, 10 ºC, 

onde acompanhamos o deslocamento ou desaparecimento dos picos cruzados, 

conforme aumentávamos a concentração de  TFE tri-deuterado (CIL, Inc.) em 

incrementos de 2,5% (v/v) até a concentração final de 35% de co-solvente. 

Analisamos as mudanças nos deslocamentos químicos (δHN, δN) dos grupos amida 

calculando o deslocamento químico composto (Δδcomp) usando a Equação 18 

(Grzesiek et al., 1996; Hoffman et al., 2005; Lambert et al., 2008). 

http://www.gnuplot.info/
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Δδcomp=[(ΔδHN)2+(ΔδN /5)2]1/2                                                     Equação 18 

Onde ΔδHN é a diferença de deslocamento químico na dimensão de 1H e ΔδN é 

a diferença de deslocamento químico na dimensão de 15N para um pico cruzado.  

(Grzesiek et al., 1996; Hoffman et al., 2005; Lambert et al., 2008).  

Os valores de deslocamentos químicos dos átomos 13Cα e 13Cβ de cada resíduo 

obtidos na presença de 8% TFE (v/v) foram comparados aos valores de 

deslocamentos químicos obtidos em estudos com peptídeos desenovelados na 

presença de 10% TFE (Thanabal et al., 1994). Os desvios entre estes valores foram 

usados para calcular o índice de deslocamento químico (CSI) dos átomos ΔδCα e 

ΔδCβ do peptídeo em 8% TFE. No caso do peptídeo em água os desvios ΔδCα e 

ΔδCβ foram calculados comparando os valores de deslocamento químico 

experimentais com valores obtidos de peptídeos randômicos em água (Spera e Bax, 

1991; Wishart e Sykes, 1994; Wishart e Case, 2001). 

Tm259-284(W269) (0.25 mM, dímero) foi também dissolvida em 25 mM fosfato de 

sódio pH 7,0, 42 mM NaCl ou 25 mM fosfato de sódio pH 7,0, 14 mM MgCl2. As duas 

soluções possuem forças iônicas equivalentes. Espectros de 15N-1H HSQC foram 

coletados para ambas as amostras em diferentes temperaturas (10, 15, 20, 25, 30 

ºC) para acompanharmos mudanças específicas nestes espectros causadas pela 

ligação de íons Mg2+. As mesmas amostras foram posteriormente liofilizadas e 

ressuspensas em D2O, a fim de coletarmos espectros de 13C-1H HSQC na região 

dos aromáticos para acompanharmos mudanças específicas na região dos átomos 

dos carbonos aromáticos causadas pela ligação de Mg2+. Para este experimento 

produzimos também o fragmento Tm220-284(W269) duplamente marcado (15N e 13C) 

conforme descrito na Seção 2.9.1. No entanto, purificamos este peptídeo conforme 

descrito por Farah e Reinach (1999). Este fragmento (0,16 mM, dímero) após a 
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etapa de purificação foi ressuspenso em 25 mM fosfato de sódio pH 7,0, 42 mM 

NaCl ou 25 mM fosfato de sódio pH 7,0, 14 mM MgCl2 e espectros de 13C-1H HSQC 

foram coletados nas duas condições. 

 

2.9.8. Efeito do TFE na estrutura secundária de Tm259-284(W269) 

O peptídeo foi dissolvido em 25 mM fosfato de sódio pH 7,0 ou 25 mM fosfato 

de sódio pH 7,0, 15% TFE (v/v). Espectros de CD na região do UV distante foram 

coletados a 25 ºC, em uma taxa de 100 nm/min e com tempo de resposta de 4 s. O 

algoritmo K2d (Andrade et al., 1993; Merelo et al., 1994) e o algoritmo desenvolvido 

por Holtzer et al. (1983) para proteínas em coiled-coil foram empregados para 

estimar o conteúdo de α-hélice do peptídeo nas duas condições. 

 

2.10. Digestão proteolítica de nfTmW269 

nfTm269W (Sousa e Farah, 2002) (5μM, dímero) foi dissolvida em quatro 

tampões diferentes: i) 25 mM MOPS pH 7,0, 5 mM MgCl2, 1 mM DTT; ii) 54,5 mM 

MOPS pH 7,0, 0,5 mM EDTA, 1 mM DTT; iii) 25 mM MOPS pH 7,0, 100 mM NaCl, 5 

mM MgCl2, 1 mM DTT; iv) 54,5 mM MOPS pH 7,0, 100 mM NaCl, 0,5 mM EDTA, 1 

mM DTT. Cada reação foi iniciada ao adicionar α-quimotripsina para uma 

concentração final de 1 μg/mL e finalizada ao adicionar fenilmetilsulfonilfluoreto 

(PMSF) para uma concentração final de 1 mM. Os produtos de digestão foram 

analisados em gel SDS de poliacrilamida (15%) posteriormente corado com 

Comassie brilliant blue.    
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3. RESULTADOS  
 

3.1. Caracterização dos fragmentos Tm143-284(5OHW269), Tm167-284(5OHW269), Tm189-
284(5OHW269), Tm220-284(5OHW269) 

 
Na primeira etapa de nosso estudo produzimos quatro fragmentos 

recombinantes do C-terminal (Tm143-284(5OHW269), Tm167-284(5OHW269), Tm189-284(5OHW269), 

Tm220-284(5OHW269)) contendo uma sonda fluorescente de 5OHW (Corrêa e Farah, 

2005) na posição 269, localizada a 15 resíduos da extremidade C-terminal da Tm. 

Foi demonstrado em trabalhos prévios que triptofano ou análogos de Trp nesta 

posição são sensíveis ao estado de polimerização da proteína (Sousa e Farah, 

2002; Paulucci et al., 2004) (Fig. 24A). A formação do complexo cabeça-cauda induz 

um aumento na intensidade de emissão de fluorescência desta sonda. Trabalhamos 

com fragmentos ao invés da proteína inteira porque isto nos permitiu reduzir o 

complexo processo de polimerização em uma simples reação de dimerização (Fig. 

24B). Esta simplificação facilita o cálculo da energia de associação entre os 

terminais da Tm, onde introduzimos mutações para analisarmos a contribuição 

energética de resíduos carregados para a estabilidade da interação cabeça-cauda 

ou estudamos o efeito de co-solventes (TFE e glicerol) na formação do complexo.  
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Figura 24. Diagrama demonstrando as 
diferenças no equilíbrio da reação de 
polimerização da Tm. A) Reação de 
polimerização da Tm inteira 
(ASTm5OHW269). A forma polimerizada 
pode existir em polímeros de tamanhos 
variados. B) Reação de polimerização de 
fragmentos da Tm (ASTm1-142, Tm143-

284(5OHW269)). Neste caso, só há uma forma 
polimérica (dímero de coiled-coils). A 
presença de uma sonda de 5OHW na 
posição 269 nos permite diferenciar os 
dímeros de Tm que não estão interagindo 
(azul) daqueles que estão interagindo 
(amarelo). 
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3.1.1. Determinação das constantes de dissociação para a interação cabeça-
cauda entre ASTm1-142 e diferentes fragmentos derivados do C-terminal da Tm 
 

Inicialmente caracterizamos a interação entre os quatro fragmentos do C-

terminal com um fragmento do N-terminal (Fig. 25A) (ASTm1-142) (Paulucci et al., 

2004) que possui uma extensão Ala-Ser necessária para a polimerização da Tm 

recombinante produzida em bactérias (Monteiro et al., 1994). Aumentos na 

intensidade de fluorescência induzidos pela formação do complexo cabeça-cauda 

entre estes fragmentos e ASTm1-142 nos permitiram contruir curvas de titulação (Fig. 

25B) que foram usadas para calcular as constantes de dissociação (Kd) entre estes 

fragmentos (Tabela 4). Os valores de Kd calculados para cada fragmento foram 

muito semelhantes. Aparentemente a variação de tamanho entre os polipeptídeos 

utilizados não influenciou a estabilidade da interação cabeça-cauda. 
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Figura 25. Interação entre ASTm1-142 e os fragmentos do C-terminal. A) Diagrama dos fragmentos 
de Tm utilizados nesta etapa do estudo. O número de resíduos em cada fragmento está indicado 
entre parênteses. Os fragmentos do C-terminal possuem uma sonda de 5OHW na posição 269. B) 
Comparação entre as curvas experimentais e as teóricas (Least Square Fit). Os resultados 
experimentais das titulações foram usados para calcular as curvas teóricas (linha contínua). Os 
fragmentos do C-terminal estudados estão indicados no topo de cada painel de titulação. Condições: 
25 mM MOPS pH 7,0, 0,5 mM MgCl2, 1 mM DTT a 25 ºC. 
 
 
Tabela 4. Constantes de dissociação entre ASTm1-142 e os fragmentos derivados do C-terminal 
da Tm 
 

Fragmentos derivados do C-terminal da 
Tm 

Kd (M) 

Tm143-284(5OHW269) 2,2x10-7 (±3,4) 
Tm167-284(5OHW269) 9,0x10-8 (±8,6) 
Tm189-284(5OHW269) 1,8x10-7 (±1,8) 
Tm220-284(5OHW269) 3,9x10-7 (±0,7) 
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3.1.2. Determinação da estabilidade conformacional dos fragmentos de Tm 

Uma vez que caracterizamos os Kds dos fragmentos do C-terminal, fizemos 

uma análise de suas estabilidades conformacionais através do desenovelamento 

induzido por uréia acompanhado por CD em 222 nm. Os dados obtidos nos 

permitiram calcular o valor de [uréia]1/2, que indica em qual concentração do 

desnaturante 50% da população de proteínas se encontra desenovelada. Todos 

estes experimentos foram realizados na temperatura de 25 ºC, a mesma empregada 

para estudar a interação cabeça-cauda por fluorescência. Adicionamos 100 mM de 

KCl no tampão, já que a estabilidade da Tm aumenta em função da força iônica do 

meio (Mo et al., 1990; Lehrer e Yuan , 1998; Paulucci et al., 2002), a fim de 

aumentarmos o número de pontos na faixa de pré-transição. Conforme previsto, a 

estabilidade das proteínas foi proporcional ao tamanho do fragmento. Ou seja, em 

função do valor de [uréia]1/2 (Tabela 5) temos uma ordem decrescente de 

estabilidade Tm143-284(5OHW269) > Tm167-284(5OHW269) > Tm189-284(5OHW269) > Tm220-

284(5OHW269). Encontramos dificuldade para calcular os parâmetros (m, [U]1/2) do 

fragmento menor, visto que o primeiro ponto (0 M uréia) já se encontrava na faixa de 

transição de desenovelamento (Fig. 26), em função da baixa estabilidade deste 

fragmento quando comparado aos outros estudados na mesma condição. Os 

parâmetros (m, [uréia]½) (Tabela 5) foram calculados levando se em consideração o 

melhor enquadramento entre os dados experimentais e teóricos (Equação 16) 

conforme demonstrado na Figura 26. A análise das curvas demonstra que o grau de 

cooperatividade (m) variou entre os fragmentos, com exceção de Tm167-284(5OHW269) 

que apresentou maior cooperatividade, existe uma correlação entre o tamanho da 

proteína e o valor de m. Fragmentos maiores possuem um maior valor de m que 

fragmentos menores.  
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Figura 26. Desnaturação com uréia dos fragmentos recombinantes de Tm. Os valores 
experimentais (círculos) foram usados no cálculo da curva teórica (linha contínua). Os fragmentos 
estão indicados no topo de cada curva de titulação. Condições: 50 mM fosfato de sódio pH 7,0, 100 
mM KCl, 0,5 mM EDTA e 1 mM DTT a 25 ºC. 
 
 
Tabela 5. Parâmetros termodinâmicos calculados para os fragmentos de Tm através das 
curvas de titulação apresentadas na Figura 19. 

 
 Tm143-284(5OHW269) Tm167-284(5OHW269) Tm189-284(5OHW269) Tm220-284(5OHW269) 

m (kcal.mol-1.M-1) 2,8 3,2 2,1 1,4 
[U]1/2 (M) 

 
1,9 1,6 1,0 0,9 

 
Baseando-se nestas diferenças de estabilidade conformacional selecionamos o 

fragmento mais estável (Tm143-284(5OHW269)) para nossos estudos do ciclo de duplos 

mutantes descrito nas próximas seções. 



 66

3.2. Estudo termodinâmico e estrutural da interação cabeça-cauda (Corrêa et 

al., 2008a) 

3.2.1. Efeito de mutações simples e duplas na formação do complexo cabeça-

cauda 

A estrutura primária do N-terminal da Tm demonstra que esta região da 

molécula é rica em resíduos carregados positivamente (MDAIKKKMQMLKL), 

enquanto a região C-terminal é rica em resíduos carregados negativamente 

(SEELDHALNDMTSICOO-). A fim de avaliarmos a contribuição de alguns destes 

resíduos para a estabilidade do complexo cabeça-cauda, nós construímos uma série 

de fragmentos recombinantes contendo mutações simples no N-terminal (ASTm1-142, 

ASTm1-142D2A, ASTm1-142K5A, ASTm1-142K6A, ASTm1-142K7A) e C-terminal (Tm143-

284(5OHW269), Tm143-284(5OHW269)D275A, Tm143-284(5OHW269)H276A, Tm143-

284(5OHW269)H276E, Tm143-284(5OHW269)D280A) da proteína.  

Titulações de todas possíveis combinações de fragmentos do N e C-terminais 

foram feitas, onde alterações na fluorescência emitida pela sonda 5OHW no C-

terminal foram acompanhadas após a adição do N-terminal. As curvas de titulação 

foram empregadas para calcular as constantes de dissociação entre os diferentes 

complexos (Tabela 6). Estes estudos foram feitos na presença e ausência de 5 mM 

MgCl2, para analisarmos a influência deste íon, fisiologicamente relevante, na 

estabilidade da interação cabeça-cauda. Podemos observar na Tabela 6 que, na 

ausência de Mg2+, mutações K5A no N-terminal, e D280A no C-terminal reduziram 

as afinidades destes fragmentos para níveis abaixo da sensibilidade do experimento 

de fluorescência (Kd < 10-5 M podem ser detectados). Mutações K6A and D275A 

também reduziram a afinidade de 4,4(±1,5)x10-7 M observada para o complexo tipo-

selvagem para 1,5(±0,6)x10-6 M e 1,7(±0,9)x10-5 M, respectivamente. Enquanto, a 
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mutação H276A aumentou a afinidade (~10 vezes) e também fortaleceu algumas 

interações enfraquecidas pelas mutações K6A e K7A (K5A-H276A, K7A-H276A). 

Tabela 6. Constantes de dissociação e energia livre de dissociação para complexos entre simples e duplos 
mutantes 
 

ASTm1-142 Tm143-284(5OHW269) Kd 
x10-7 M 

ΔG 
kcal/mol 

ΔGi 
kcal/mol 

Tipo-selvagem Tipo-selvagem (1)4,4 (±1,5) 
(2)2,6 (±0,9) 

(1)8,7 
(2)9,0  

 

D2A Tipo-selvagem (1)1,7 (±0,8) 
(2)1,1 (±0,7) 

(1)9,2 
(2)9,5 

 

K5A Tipo-selvagem (1)n.d. 
(2)6,7 (±1,5) 

(1) <5,4 
(2)8,4 

 

K6A Tipo-selvagem (1)15,2 (±0,6) 
(2)30,4 (±2,1) 

(1)7,9 
(2)7,5 

 

K7A Tipo-selvagem (1)n.d. 
(2)n.d. 

(1) <5,4 
(2)< 5,4 

 

Tipo-selvagem D275A (1)173 (±91,0) 
(2)n.d. 

(1)6,5 
(2)<5,4 

 

Tipo-selvagem H276A (1)0,1 (±0,5) 
(2)2,9 (±2,5) 

(1)10,6 
(2)8,9 

 

Tipo-selvagem H276E (1)1,1 (±0,6) 
(2)0,3 (±1,5) 

(1)9,5 
(2)10,1 

 

Tipo-selvagem D280A (1)n.d. 
(2)56,4 (±13,1) 

(1) <5,4 
(2)7,1 

 

D2A D275A (1)59,5 (±20,0) 
(2)n.d. 

(1)7,1 
(2) <5,4 

(1) 0,0(±0,3) 
--------------- 

D2A H276A (1)0,28 (±0,4) 
(2)0,26 (±1,3) 

(1)10,3 
(2)10,4 

(1)-0,9 (±0,3) 
(2) 1,0 (±0,6) 

D2A H276E (1)2,1 (±0,0) 
(2)0,0 (±0,1) 

(1)9,1 
(2)11,2 

(1) 0,0 (±0,3)* 
(2) 0,5 (±0,5)* 

D2A D280A (1)10,8 (±8,0) 
(2)7,3 (±2,6) 

(1)8,1 
(2)8,3 

(1)>2,1 (±0,3) 
(2) 0,7 (±0,4) 

K5A D275A (1)n.d. 
(2)n.d. 

(1) <5,4 
(2) <5,4 

--------------- 
--------------- 

K5A H276A (1)n.d. 
(2)4,0 (±1,3) 

(1) <5,4 
(2)8,7 

 --------------- 
(2) 0,4 (±0,4) 

K5A H276E (1)1,0 (±0,9) 
(2)3,6 (±1,1) 

(1)9,5 
(2)8,8 

(1)<-5,3 (±0,3)          
(2)1,2 (±0,5) * 

K5A D280A (1)n.d. 
(2)n.d. 

(1) <5,4 
(2) <5,4 

 --------------- 
(2)<-1,1 (±0,2) 

K6A D275A (1)n.d. 
(2)n.d. 

(1) <5,4 
(2) <5,4 

(1)<-0,3 (±0,2) 
--------------- 

K6A H276A (1)1,9 (±1,6) 
(2)15,4 (±4,7) 

(1)9,2 
(2)7,9 

(1)-0,7 (±0,5) 
(2) 0,5 (±0,4) 

K6A H276E (1)2,8 (±1,2) 
(2)4,2 (±0,4) 

(1)8,9 
(2)8,7 

(1)-0,9 (±0,5)* 
(2) 0,5 (±0,4) * 

K6A D280A (1)n.d. 
(2)n.d. 

(1) <5,4 
(2) <5,4 

--------------- 
(2)<-0,2 (±0,2) 

K7A D275A (1)n.d. 
(2)n.d. 

(1) <5,4 
(2) <5,4 

--------------- 
--------------- 

K7A H276A (1)89,7 (±18,5) 
(2)n.d. 

(1)6,9 
(2) <5,4 

--------------- 
--------------- 

K7A H276E (1)36,4 (±11,7) 
(2)n.d. 

(1)7,4 
(2) <5,4 

(1)-1,6 (±0,8) 
--------------- 

K7A D280A (1)n.d. 
(2)n.d. 

(1) <5,4 
(2) <5,4 

--------------- 
--------------- 

As medidas de afinidade foram realizadas em (1) 54,5 mM MOPS pH 7,0, 0,5 mM EDTA, 1 mM DTT e 
(2) 25 mM MOPS pH 7,0, 5 mM MgCl2, 1 mM DTT a 25 ºC. Os valores de ΔGº na quarta coluna são 
referentes ao processo de dissociação. Nas situações em que um dos componentes do ciclo 
termodinâmico não foi calculado (n.d.) um valor limite de <5,4 kcal/mol para energia de dissociação 
foi estipulado. Para alguns pares de resíduos, dois ou mais componentes energéticos do ciclo 
termodinâmico não pode ser calculado, portanto ΔGi não pode ser estimado (------).  
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A mutação simples H276E também causou um pequeno aumento na afinidade 

(1,1(±0,6)x10-7 M), e pode restaurar a interação que havia sido perdida pelas 

mutações K5A e K7A (K5A-H276E, K7A-H276E). De modo similar, o mutante 

simples D2A causou um pequeno aumento na afinidade (1,7(±0,8)x10-7 M) e 

restaurou a interação reduzida pelo mutante D275A (5,9(±2,0)x10-6 M) para D2A-

D275A ou perdida por D280A (1,1(±0,8)x10-6 M) para D2A-D280A.  

A adição de Mg2+ não afetou significativamente a estabilidade do complexo do 

tipo-selvagem, mas teve diferentes efeitos nas afinidades entre os fragmentos 

mutados. Algumas interações envolvendo o mutante K7A (K7A-H276E, K7A-H276A) 

e o mutante D275A (D275A e D2A-D275A) tiveram suas afinidades reduzidas para 

abaixo do nível de detecção e no caso de H276A reduzida em uma ordem de 

magnitude. No entanto, em outras situações, Mg2+ restaurou a formação de alguns 

complexos mutantes (D280A: 5,6(±1,3)x10-6 M; K5A: 6,7(±1,4)x10-7 M; K5A-H276A: 

4,0(±1,3)x10-7 M) e aumentou a afinidade de ligação para outros (H276E: ~ 10 

vezes; D2A-H276E: ~ 35 vezes) (Tabela 6).  
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3.2.2. Ciclo de duplos mutantes 

A energia de interação entre dois resíduos num complexo protéico pode em 

princípio ser medida através da combinação de energias livres de associação dos 

complexos tipo selvagem (NC), simples (NC, NC) e duplos mutantes (NC) em um 

ciclo termodinâmico (Fig. 27).  

 

 
 

Se as cadeias laterais de dois resíduos N e C não interagem entre si, então a 

mudança na estabilidade causada por uma mutação no complexo do tipo-selvagem 

(ΔΔGNC-NC ou ΔΔGNC-NC) será igual ao efeito observado pela mesma mutação na 

presença de uma segunda mutação (ΔΔGNC-NC=ΔΔGNC-NC; ΔΔGNC-NC=ΔΔGNC-NC). No 

entanto, se as duas cadeias laterais interagem, a mudança na estabilidade causada 

por um mutante no complexo do tipo-selvagem será diferente daquela causada pelo 

mesmo mutante na presença de outro (ΔΔGNC-NC ≠ΔΔGNC-NC; ΔΔGNC-NC≠ΔΔGNC-NC). 

Figura 27. Ciclo Termodinâmico para 
medir a interação entre resíduos 
específicos no complexo cabeça-cauda. 
A) Seqüências dos terminais dos fragmentos 
mutantes. Os vinte resíduos iniciais de 
ASTm1-142 e os dezenove resíduos finais de 
Tm143-284(5OHW269) são mostrados. As posições 
nas repetições heptapeptídicas estão 
indicadas acima da estrutura primária de 
cada fragmento. Os aminoácidos envolvidos 
na formação do complexo cabeça-cauda da 
Tm nativa estão sublinhados. A extensão 
Ala-Ser no N-terminal de ASTm1-142 está 
duplamente sublinhada. B) Os valores de 
ΔGo

NC, ΔGo
NC, ΔGo

NC, ΔGo
NC podem ser 

mensurados experimentalmente através das 
suas constantes de equilíbrio. A partir das 
diferenças entre estes valores ΔΔGo (1, 2, 3, 
4 no esquema) é possível verificar se os 
resíduos N e C interagem. Caso não ocorra 
a interação entre N e C, a mutação de NC 
para NC deve causar a mesma variação de 
energia livre da mutação de NC para NC 
(ΔΔGNC-NC=ΔΔGNC-NC). Se N e C interagirem, 
então a energia da interação é perdida na 
mutação de NC para NC, mas não é perdida 
em NC para NC, conseqüentemente ΔΔGo

NC-

NC≠ΔΔGo
NC-NC (Carter et al., 1984; Serrano et 

al., 1990; Horovitz, 1996; Naider et al., 2007; 
Corrêa et al., 2008a). 
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Neste último caso, a energia resultante da diferença entre ΔΔGs equivale a energia 

livre de acoplamento (ΔGi) empírica de interação entre os dois resíduos mutados. 

Um valor positivo de ΔGi indica uma interação favorável: o duplo mutante é menos 

desestabilizado do que seria esperado da soma da energia livre de associação entre 

mutantes simples. Em um modelo ideal, as mutações afetariam especificamente a 

interação entre as cadeias laterais sem perturbar significativamente o restante da 

estrutura da proteína. Adicionalmente, as energias de solvatação, eletrostática e 

não-eletrostática associadas com as mudanças estruturais causadas pelas 

mutações se cancelariam no ciclo (Carter et al., 1984; Serrano et al., 1990; Horovitz, 

1996; Naider et al., 2007; Corrêa et al., 2008a). 

Em nosso estudo calculamos as energias livres de dissociação a partir das 

constantes de dissociação mostradas na Tabela 6. Combinações de simples e 

duplos mutantes foram usadas em ciclos termodinâmicos (Fig. 27) para medir ΔGi 

entre resíduos carregados eletrostaticamente (Tabela 6). Usando todas as 

combinações dos quatro mutantes do N- e C-terminais nas duas condições (± Mg2+), 

trinta e dois ciclos termodinâmicos seriam possíveis. No entanto, como mencionado 

anteriormente, vários complexos de simples e duplos mutantes tiveram afinidades 

abaixo do nível do limite de detecção nos experimentos de fluorescência. Nestes 

casos, um limite inferior de Kd da ordem de 1x10-4 M foi estimado, que nos permitiu 

calcular um valor máximo de energia de dissociação (5,4 kcal/mol, Tabela 6). Caso o 

ciclo tenha somente um valor de energia livre de dissociação estimado, um valor 

limite inferior ou superior de ΔGi pode ser calculado. Deste modo, dos trinta e dois 

ciclos termodinâmicos possíveis, doze valores de ΔGi poderam ser calculados 

precisamente e apenas cinco valores limites superior ou inferior poderam ser 
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estimados. Os quinze valores de ΔGi restantes não poderam ser estimados (Tabela 

6). 

A análise dos dados na Tabela 6 demonstra que a maioria dos pares de 

interação cujos valores de ΔGi poderam ser estimados demonstraram pequenos 

valores de energia de interação. Alguns pares de resíduos que tiveram ΔGis 

favoráveis na presença de Mg2+ (D2-H276: 1,0 kcal/mol; K5-E276: 1,2 kcal/mol) 

tiveram ΔGis desfavoráveis na ausência deste íon (D2-H276: -0,9 kcal/mol; K5-E276: 

<-5,3 kcal/mol). A presença de Mg2+ também afetou a interação de H276 com K6. Na 

presença deste íon, os pares de interação não demonstraram valores de ΔGi 

significativos (0,5 kcal/mol), mas na ausência de Mg2+ a interação K6-H276 (-0,7 

kcal/mol) foi desfavorável. Finalmente, a adição de íons Mg2+ converteu algumas 

interações favoráveis em desfavoráveis (K5-D280; K6-D280). Portanto, Mg2+ parece 

afetar a energia de acoplamento entre estes resíduos de um modo complexo, em 

algumas situações aumentando ou em outras reduzindo a interação, e em alguns 

casos convertendo interações favoráveis em desfavoráveis (ou vice-versa). 

 

3.2.3. Efeito das mutações na estabilidade conformacional dos fragmentos 

O efeito das mutações na estabilidade dos fragmentos da Tm foi analisado por 

desnaturação térmica acompanhada por dicroísmo circular (Fig. 28). Na ausência de 

Mg2+ todos os fragmentos do N-terminal apresentaram perfis de desnaturação 

similares, com temperaturas de melting (Tm) próximas a 40 ºC (Fig. 28, Tabela 7). 
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Figura 28. Curvas de desnaturação térmica de ASTm1-142, Tm143-284(5OHW269) e seus mutantes. As 
curvas mostram a fração de proteína desenovelada determinada pela elipticidade em 222 nm 
em função da temperatura. A) Curvas de desnaturação obtidas em 54,5 mM MOPS pH 7,0, 0,5 mM 
EDTA, 1 mM DTT. B) Curvas de desnaturação obtidas em 25 mM MOPS pH 7,0, 5 mM MgCl2, 1 mM 
DTT. C) Diferença entre as temperaturas de melting (ΔTm) observadas na presença e ausência de 5 
mM MgCl2. Condições em A e B possuem forças iônicas equivalentes. Legenda: ( )Tm143-284(5OHW269), 
( )Tm143-284(5OHW269)D275A, ( )Tm143-284(5OHW269)H276E, (▼)Tm143-284(5OHW269)H276A, ( )Tm143-

284(5OHW269)D280A, ( ) ASTm1-142 A, ( ) ASTm1-142D2A, ( ) ASTm1-142K5A, (▲) ASTm1-142K6A, ( ) 
ASTm1-142K7A. 
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Tabela 7. Valores para temperaturas de melting (Tm) dos fragmentos de Tm na ausência            
(-MgCl2) e na presença (+5 mM MgCl2) de íons magnésio 
 

Fragmentos de Tm -MgCl2 +5 mM MgCl2 
ASTm1-142 40,6 46,4 
ASTm1-142(D2A) 39,5 46,4 
ASTm1-142(K5A) 40,8 46,7 
ASTm1-142(K6A) 40,6 46,6 
ASTm1-142(K7A) 41,0 47,0 
Tm143-284(5OHW269) 34,1 43,9 
Tm143-284(5OHW269)(D275A) 36,4 45,8 
Tm143-284(5OHW269)(H276A) 32,7 43,3 
Tm143-284(5OHW269)(H276E) 29,8 42,2 
Tm143-284(5OHW269)(D280A) 36,9 45,6 

 

No caso dos fragmentos do C-terminal, todas as mutações afetaram a 

temperatura de melting quando comparados ao fragmento do tipo-selvagem: 

mutações D275A e D280A aumentaram a estabilidade (~+2,5 ºC), enquanto H276A 

e H276E reduziram a estabilidade em 1,3 ºC e 4,3 ºC, respectivamente. Adição de 

Mg2+ resultou em um aumento significativo na estabilidade conformacional de todos 

os fragmentos. Os aumentos na estabilidade induzidos por Mg2+ foram similares 

para todos os fragmentos do N-terminal (~+6 ºC). No caso dos mutantes do C-

terminal, as estabilidades relativas entre os mutantes foram mantidas, no entanto o 

ganho em estabilidade após a adição de Mg2+ foi dependente da mutação. Mutantes 

em que houve a retirada de cadeias laterais carregadas negativamente (D275A e 

D280A) tiveram um ganho reduzido (~+9 ºC) quando comparados a H276A e H276E 

que tiveram aumentos de 10,4 ºC e 12,4 ºC, respectivamente (Tabela 7). 

 

3.2.4. Modelagem molecular do complexo cabeça-cauda 

Utilizamos o programa de docking HADDOCK para construir modelos 

moleculares do complexo cabeça-cauda do tipo-selvagem e formas mutadas a fim 
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Pontes de Hidrogênio

Interações de van der Waals

de explicarmos do ponto de vista estrutural os efeitos causados pelas mutações. A 

fim de avaliarmos a metodologia de docking (Material e Métodos, Seção 2.8), nós 

inicialmente modelamos o complexo cabeça-cauda, usando os peptídeos originais 

empregados para calcular o modelo de RMN (Greenfield et al., 2006) em 

combinação com nossos dados de mutagênese (Fig. 29).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29. Docking do complexo cabeça-cauda utilizando os peptídeos empregados na 
construção do modelo de RMN. A) Soluções de docking (azul claro – N-terminal, rosa claro – 
Cterminal) são comparadas à estrutura de RMN mais representativa (azul escuro – N-terminal, rosa 
escuro – C-terminal). B) Comparação entre os contatos de van der Waals das estruturas de RMN 
(Greenfield et al., 2006; total 10 estruturas, PDB: 2G9J) e os contatos observados nos modelos de 
docking (63 estruturas). C) Comparação das pontes de hidrogênio presentes nos modelos de RMN e 
nos modelos de docking. Em B e C as barras em preto e cinza representam as frações de estruturas 
em que cada contato específico foi observado nos modelos de RMN e docking, respectivamente. Os 
contatos foram identificados usando o programa LIGPLOT (Wallace et al., 1995). As estruturas foram 
desenhadas usando MOLMOL (Koradi et al., 1996). 
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A Figura 29 demonstra que os modelos resultantes do docking são similares às 

estruturas de RMN (RMSD médio da cadeia principal em relação ao modelo mais 

representativo de RMN é de 2,0 ±0,2 Å). A pequena diferença entre as estruturas 

está na menor inserção do N-terminal em coiled-coil dentro da fenda gerada pela 

abertura das cadeias helicoidais do fragmento C-terminal no modelo de docking (Fig. 

29A). Somente poucos contatos presentes na estrutura de RMN não foram 

observados nas soluções de docking: M1-L278, G(0)-A277, I4-L278, K5-A277, K5-

M281 (Fig. 29 B e C). No entanto, várias interações novas foram observadas: M1-

D280, M1-M281, A3-M281, K7-L278, K7-M281, M8-D280, M8-S283, M10-S283, 

M10-I284 (Fig. 29 B e C). As diferenças entre os modelos (docking e RMN) podem 

ser explicadas pelo fato de haver um maior número de restrições geométricas no 

cálculo do modelo de RMN, o que garante uma melhor definição da interface do que 

aquela obtida nos modelos de docking.  

Quando a metodologia de docking foi empregada para gerar o complexo do 

tipo-selvagem (ASTm1-14:Tm268-284(269W)) usado nos estudos de ligação, o modelo 

resultante foi também muito similar à estrutura de RMN (RMSD: 1,8 ±0,2 Å) e muito 

similar ao modelo de docking dos peptídeos de RMN (RMSD: 0,7 ±0,2 Å). Arquivos 

PDB dos modelos de RMN e docking podem ser encontrados no CD em anexo a 

esta tese. Portanto, a diferença entre o encaixe das cadeias nas soluções de RMN e 

docking não é simplesmente em função da extensão Ala-Ser presente em nosso 

peptídeo, quando comparado à estrutura de RMN que possui apenas um resíduo de 

Gly como aminoácido extra. Apesar de ser esperada que a extensão Ala-Ser impeça 

uma maior entrada do N-terminal no sulco formado entre as hélices do C-terminal. 

Apesar de haver estas pequenas diferenças, os resultados demonstram que as 

restrições utilizadas para dirigir o docking são suficientes para gerar um modelo 
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molecular muito semelhante ao modelo calculado por RMN (Greenfield et al., 2006). 

Os contatos intermoleculares (pontes de hidrogênio e interações hidrofóbicas) 

observadas nos modelos de docking e na estrutura de RMN são comparados na 

Tabela 8. 

Tabela 8. Pontes de hidrogênio e contatos hidrofóbicos intermoleculares observados nas 
soluções de docking do complexo do tipo-selvagem e nas estruturas de RMN (Greenfield et al., 
2006)  

 

Pontes de Hidrogênio Interações de van der Waals 
A(-1)-E273 (b-s) K7-A277 (s-b) A(-1)-E273 I4-L278 M8-1284 
G(0)-E273 (b-s) K7-L278 (s-b) G(0)-E273 I4-M281 M10-S283 
M1-E273 (b-s) K7-T282 (s-b) G(0)-A277 K5-A277 M10-I284 
K5-E273 (s-s) K7-S283 (s-s) M1-E273 K5-M281 L11-M281 
K5-A277 (s-b) K7-I284 (s-b) M1-L274 K7-L278 L11-I284 
K5-D280 (s-s) K12-S283 (s-s) M1-H276 K7-M281 K12-S283 
K5-M281 (s-b) K12-I284 (s-b) M1-A277 K7-T282 K12-I284 
K7-M281 (s-b)  M1-L278 K7-I284 D14-I284 

  A3-L278 M8-D280  
  I4-A277 M8-M281  

As pontes de hidrogênio e as interações de van der Waals foram identificadas usando o 
programa LIGPLOT (Wallace et al., 1995). Os contatos identificados nas 23 soluções de docking 
estão em tipografia regular e aqueles nas 10 estruturas de RMN estão em itálico. Os contatos 
observados em ambos os modelos estão sublinhados. (s-s) indica ponte de hidrogênio entre átomos 
das cadeias laterais de ambos resíduos. (s-b) e (b-s) indicam pontes de hidrogênio entre átomos da 
cadeia lateral do primeiro resíduo com átomos do segundo resíduo localizados na cadeia principal, ou 
vice-versa. 

 
Utilizamos o docking com o objetivo de obter uma visão estrutural dos efeitos 

das várias mutações na estrutura do complexo cabeça-cauda. Portanto, nós 

modelamos vários complexos com simples e duplas mutações (D2A, K6A, K7A, 

D275A, H276A, H276E, D2A-D275A, D2A-H276A, D2A-H276E, K6A-H276A, K6A-

H276E, K7A-H276A, K7A-H276E). Não foram feitas simulações dos complexos 

contendo as mutações K5A e D280A porque estes dois resíduos foram definidos 

como ativos e usados para dirigir o cálculo de docking. Arquivos PDB dos clusters 

de cada mutante com menor RMSD para o complexo do tipo-selvagem (vide Fig. 31) 

são encontrados no CD em anexo. 
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 Figura 30A demonstra que enquanto alguns mutantes produziram ao menos 

um grupo de soluções de docking com RMSD baixo (< 2,5 Å) em relação ao 

complexo do tipo selvagem, as soluções de docking para complexos de simples 

mutantes D2A, H276A e H276E e os complexos de duplos mutantes D2A-H276E, 

K7A-H276A, K7A-H276E apresentaram altos valores de RMSD (> 3,5 Å). Apesar do 

fato destas simulações terem usado as mesmas restrições. A principal característica 

que separa estes dois grupos de modelos reside na menor inserção do N-terminal 

dentro da cavidade do C-terminal nas estruturas com alto valor de RMSD (Fig. 30). 

Isto é refletido na menor área de superfície enterrada (BSA) destes modelos em 

comparação com os restantes (Fig. 30B e Fig. 31). 
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Nós fizemos a análise dos contatos intermoleculares das soluções (conjunto de 

estruturas no cluster) que apresentaram menor RMSD (< 2,5 Å) em relação ao 

modelo do tipo selvagem, uma vez que aquelas estruturas com altos valores de 

Figura 30. Comparação do RMSD (Å) e 
área de superfície enterrada (BSA) entre 
as soluções de docking do complexo 
tipo-selvagem e complexos mutantes. 
A) RMSD das coordenadas dos átomos 
Cα, N e C’ do modelo representativo de 
docking do tipo selvagem em relação às 
estruturas do cluster de cada mutante. B) 
Área de superfície enterrada calculada por 
HADDOCK (Dominguez et al., 2003) para 
os diferentes complexos. As barras de erro 
correspondem à variação nos valores de 
RMSD e BSA para cada conjunto de 
soluções de docking. 
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RMSD poderiam estar dificilmente relacionadas com conformações moleculares 

reais. Uma comparação extensiva dos contatos intermoleculares (pontes de 

hidrogênio, interações de van der Waals) observados nos complexos mutantes, 

complexo do tipo selvagem e modelo de RMN foi realizada. Tabela 9 (contatos 

hidrofóbicos) e Tabela 10 (pontes de hidrogênio) mostram a fração das estruturas de 

docking ou RMN (Greenfield et al., 2006) em que um contato específico foi 

observado. 
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Figura 31. Modelos do complexo cabeça-cauda 
(tipo-selvagem, simples e duplos mutantes) 
obtidos por docking. Nesta figura apresentamos 
as estruturas mais representativas de cada cluster 
de menor RMSD para a estrutura de RMN 
(Greenfield et al., 2006). Os modelos localizados à 
esquerda correspondem àqueles com menor valor 
de RMSD para o complexo do tipo selvagem.  À 
direita estão demonstradas as estruturas de menor 
energia obtidas nas simulações em que as 
restrições empregadas no docking do tipo-
selvagem não foram suficientes para dirigir o 
encaixe entre as estruturas. Nestas simulações 
não houve um encaixe entre os terminais, o que 
justifica o alto valor de RMSD em relação aos 
modelos mostrados à esquerda. Tm268-284(W269) – 
rosa, ASTm1-14 – azul. As figuras foram 
desenhadas pelo programa Pymol. 
 [http://pymol.sourceforge.net/]. 

http://pymol.sourceforge.net/
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Tabela 9. Freqüência dos contatos intermoleculares de van der Waals nos complexos do 
tipo selvagem (docking e RMN (PDB:2G9J)) e mutantes simples ou duplos.  

 
Tipo 

selvagem PDB:2G9J K6A K7A D275A
D2A 

D275A 
D2A 

H276A 
K6A 

H276A 
K6A 

H276E
A(-1)-I270 _____ _____ _____ _____ 0,04 _____ _____ _____ _____ 
A(-1)-E273 0,04 _____ 0,02 _____ 0,02 _____ 0,11 _____ 0,07 
A(-1)-L274 _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0,01 _____ _____ 
S(0)-E273 _____ _____ _____ _____ 0,55 _____ _____ _____ 0,14 
S(0)-H276 _____ _____ _____ _____ 0,09 _____ _____ _____ _____ 
M1-E273 0,26 0,10 0,28 0,20 0,34 0,17 0,27 0,18 0,21 
M1-L274 0,09 0,70 0,04 _____ 0,60 0,07 0,14 0,01 0,17 
M1-H276 0,09 _____ 0,13 _____ 0,38 0,03 _____ _____ _____ 
M1-A277 0,52 0,30 0,51 0,80 0,43 0,58 0,81 0,69 0,71 
M1-L278 0,04 0,40 0,04 0,20 _____ _____ 0,04 0,03 _____ 
M1-D280 _____ _____ 0,11 _____ _____ 0,01 _____ 0,01 0,02 
M1-M281 _____ _____ 0,04 0,20 0,02 0,01 0,02 0,01 _____ 
A3-L278 0,96 0,70 0,47 1,00 0,43 0,92 0,81 0,95 0,48 
A3-M281 _____ _____ 0,04 0,20 0,09 0,01 _____ _____ 0,02 
I4-A277 0,39 _____ 0,19 0,20 0,17 0,43 0,33 _____ 0,12 
I4-L278 _____ 0,90 _____ _____ _____ _____ _____ 0,01 _____ 
I4-D280 _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0,02 _____ 0,10 
I4-M281 0,48 0,90 0,83 0,60 0,32 0,61 0,42 _____ 0,74 
I4-I284 _____ 0,50 0,06 0,20 _____ 0,01 0,03 _____ 0,02 
K5-A277 _____ 0,20 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
K5-H276 _____ _____ _____ _____ 0,06 _____ _____ _____ _____ 
K5-M281 _____ 0,70 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
K6-L278 _____ _____ _____ _____ _____ 0,01 0,19 _____ _____ 
K6-M281 _____ _____ _____ 0,20 _____ _____ 0,06 _____ _____ 
K6-T282 _____ _____ _____ _____ _____ 0,01 0,01 _____ _____ 
K7-L278 0,09 _____ 0,04 _____ _____ 0,15 0,06 0,29 _____ 
K7-M281 0,52 _____ 0,60 _____ 0,68 0,33 0,43 0,75 0,52 
K7-T282 _____ 0,20 _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0,02 
K7-I284 0,09 0,60 0,38 _____ 0,70 0,13 0,06 0,01 0,24 
M8-D280 0,09 _____ _____ _____ 0,02 0,03 _____ 0,01 _____ 
M8-M281 0,48 0,70 0,17 _____ 0,34 0,19 0,47 0,27 0,31 
M8-S283 _____ _____ _____ _____ 0,02 _____ _____ _____ _____ 
M8-I284 0,30 0,30 0,04 0,40 0,15 0,11 0,16 0,15 0,19 
M10-M281 _____ _____ _____ _____ _____ 0,18 0,09 0,14 0,05 
M10-T282 _____ _____ 0,02 _____ _____ 0,31 0,44 0,05 0,05 
M10-S283 0,13 _____ 0,11 _____ 0,02 0,42 0,50 0,17 0,62 
M10-I284 0,52 _____ 0,21 0,40 0,47 0,32 0,50 0,25 0,71 
L11-M281 0,04 _____ _____ _____ _____ 0,21 0,01 0,16 0,02 
L11-I284 0,52 0,70 0,13 0,40 0,23 0,40 0,37 0,34 0,14 
K12-S283 _____ 0,10 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
K12-I284 0,04 0,10 _____ _____ 0,04 0,06 _____ 0,08 _____ 
D14-I284 0,09 _____ _____ _____ _____ 0,38 0,15 0,04 0,12 

Contatos intermoleculares hidrofóbicos foram analisados com o programa LIGPLOT (Wallace et al., 1995). A 
freqüência de cada contato é a razão do número de estruturas onde o contato foi observado para o total do 
número de estruturas. Número de estruturas analisadas para cada complexo: tipo-selvagem (23 estruturas), K6A 
(47 estruturas), K7A (5 estruturas), D275A (47 estruturas), D2A-D275A (72 estruturas), D2A-H276A (117 
estruturas), K6A-H276A (146 estruturas), K6A-H276E (42 estruturas) No caso do modelo de RMN PDB: 2G9J 
(Greenfield et al., 2006) todas as 10 estruturas depositadas foram analisadas. 
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Tabela 10. Freqüência de pontes de hidrogênio presentes nos complexos do tipo 
selvagem (docking e RMN (PDB:2G9J)) e mutantes simples ou duplos.  

 
Tipo 

selvagem PDB:2G9J K6A K7A D275A
D2A 

D275A
D2A 

H276A 
K6A 

H276A 
K6A 

H276E
A(-1)-E273 0,09 _____ 0,28 _____ _____ _____ 0,45 0,01 0,26 
G(0)-E273 _____ 0,50 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
S(0)-E273 _____ _____ _____ _____ 0,09 _____ _____ _____ _____ 
S(0)-H276 _____ _____ _____ _____ 0,02 _____ _____ _____ _____ 
M1-E273 _____ 0,20 _____ _____ 0,36 _____ 0,03 _____ 0,02 
K5-E273 _____ 0,10 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
K5-A277 _____ 1,00 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
K5-D280 0,43 0,20 0,38 _____ 0,23 0,03 _____ 0,04 0,31 
K5-M281 _____ 0,40 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
K6-M281 _____ _____ _____ 0,20 _____ _____ _____ _____ _____ 
K6-T282 _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0,03 _____ _____ 
K6-I284 _____ _____ _____ 0,20 _____ _____ _____ _____ _____ 
K7-A277 0,30 _____ _____ _____ 0,09 0,06 _____ _____ 0,10 
K7-L278 0,09 0,10 _____ _____ 0,17 0,01 _____ 0,11 _____ 
K7-D280 _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0,03 _____ 0,19 
K7-M281 0,70 _____ 0,87 _____ 0,43 0,67 0,77 0,84 0,88 
K7-T282 0,04 0,30 0,06 _____ 0,09 0,07 0,17 0,08 0,12 
K7-S283 0,04 _____ 0,06 _____ _____ _____ 0,09 _____ 0,07 
K7-I284 0,22 0,30 0,68 _____ 0,79 0,61 0,45 0,23 0,67 
M10-I284 _____ _____ 0,11 0,20 _____ 0,04 0,22 0,01 0,45 
K12-S283 _____ 0,30 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
K12-I284 0,48 0,10 _____ _____ _____ 0,14 _____ 0,04 0,02 

As estruturas foram submetidas a uma análise para identificação das pontes de hidrogênio usando o 
programa LIGPLOT (Wallace et al., 1995). O modo como a freqüência de cada contato foi calculada e 
o número de estruturas analisadas dentro de cada grupo de soluções é igual ao descrito na Tabela 9. 

 

Vários contatos hidrofóbicos entre resíduos em posições a e d, que estabilizam 

a interface cabeça-cauda, foram mantidos em todas as soluções de docking: M1(a)-

L274(a), M1(a)-A277(d), I4(d)-A277(a), I4(d)-M281(a), M8(a)-I284(d), L11(d)-I284(d). 

Os dados também demonstram que o resíduo K7 contribui significativamente para a 

estabilidade da interface nos modelos mutantes ao fazer um grande número de 

contatos intermoleculares (Tabelas 9 e 10). Estes resultados são consistentes com 

as drásticas reduções observadas na estabilidade dos complexos formados pelo 

mutante K7A (Tabela 6).  
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3.3. Estudo da ligação de íons Mg2+ na molécula de Tm (Corrêa et al., 2008b) 

A adição de Mg2+ provocou um aumento significativo na estabilidade térmica 

dos fragmentos da Tm, correspondentes à metade N-terminal (ASTm1-142) e C-

terminal (Tm143-284(5OHW269)) da molécula (Fig. 27, Tabela 7). Estes incrementos em 

estabilidade foram sensíveis às mutações nos resíduos da extremidade carboxi 

terminal de Tm143-284(5OHW269) (ordem de ganho em estabilidade estabelecido por 

Mg2+: H276E > H276A > tipo-selvagem > D275A > D280A). Enquanto que no N-

terminal os incrementos foram independentes das mutações estudadas (D2A, K5A, 

K6A, K7A). Apesar deste íon não influenciar a estabilidade do complexo do tipo-

selvagem, quando mutações foram introduzidas no complexo, a estabilidade do 

mesmo se tornou dependente da ausência ou presença do cátion divalente (Tabela 

6). Isto sugere que um sítio específico para a ligação de Mg2+ poderia estar 

localizado na porção C-terminal envolvida na formação da interação cabeça-cauda. 

Existem evidências que Mg2+ pode ligar em Tm, como o fato de que em 

concentrações fisiológicas este íon facilita a ligação de Tm a actina (Yang et al., 

1979; Cote e Smillie, 1981; Cho et al., 1990). Estes resultados nos levaram a 

estender nossos estudos sobre a interação entre Mg2+ e a proteína.  

 

3.3.1. Efeito da ligação de Mg2+ na estabilidade da Tm 

Investigamos inicialmente a ligação de Mg2+ na estrutura da molécula de Tm 

inteira não polimerizável (nfTm269W). Enzimas proteolíticas podem ser usadas para 

localizar mudanças estruturais dentro da molécula da Tm (Ueno, 1984; Sano et al., 

2000b). Com base nisto fizemos digestões proteolíticas com α-quimotripsina para 

detectar alterações locais na conformação da proteína causadas pela adição de íons 

Na+ e/ou Mg2+ (Fig. 32). 
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 M Tm -   -  +  +  -   -  +  +   -  -  +   + 100 mM NaCl
      -   +  -  +  -   +  -  +   -  +  -   + 5 mM MgCl2

36.000 Da

14.200 Da

15 min (37ºC) 30 min (37ºC) 45 min (37ºC)

 

Figura 32. Digestão proteolítica de nfTm269W com α-quimotripsina. A) M: Marcador de peso 
molecular (14.000 - 70.000 Da); coluna 1: 5 μM nfTm269W; colunas 2, 6, 10: 5 μM nfTm269W, 54,5 
mM MOPS pH7,0, 0,5 mM EDTA, 1 mM DTT; colunas 3, 7, 11: 5 μM nfTm269W, 25 mM MOPS pH 
7,0, 5 mM MgCl2, 1 mM DTT; colunas 4, 8, 12: 5 μM nfTm269W, 54,5 mM MOPS pH 7,0, 100 mM 
NaCl, 0,5 mM EDTA, 1 mM DTT; colunas 5, 9, 13: 5 μM nfTm269W, 25 mM MOPS pH 7,0, 100 mM 
NaCl, 5 mM MgCl2, 1 mM DTT. Foram coletadas amostras em três tempos diferentes de digestão: 15 
min, 30 min e 45 min a 37 ºC. Os produtos de digestão foram analisados por SDS-PAGE (15%). 
 

Na ausência de Mg2+, a adição de 100 mM NaCl causou uma redução na taxa 

de clivagem da Tm por α-quimotripsina. Quando as digestões foram realizadas na 

presença de Mg2+ (±100 mM NaCl), houve uma redução na digestão da proteína 

(Fig. 32). As digestões em diferentes tempos (15, 30, 45 min a 37 ºC; Fig. 32) 

demonstram que na ausência de Mg2+ (±100 mM NaCl) Tm é degradada mais 

rapidamente.  
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Figura 33 demonstra que a adição de Mg2+ também induz um pequeno 

aumento na estabilidade térmica de nfTm269W (1,6 ºC). 
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Figura 33. Curvas de desnaturação térmica de nfTm269W. Elipticidade (222 nm) em função da 
temperatura (4 ºC – 80 ºC) medidas em duas condições: 54,5 mM MOPS pH 7,0, 100 mM NaCl, 0,5 
mM EDTA, 1 mM DTT (preto); 25 mM MOPS pH 7,0, 5 mM MgCl2, 100 mM NaCl, 1 mM DTT (cinza). 
Concentração de proteína: 5 μM (dímero). 

 

As curvas de desnaturação mostradas na Figura 33 foram coletadas na 

presença de 100 mM NaCl, situação em que as transições (desenovelamento e 

enovelamento) foram reversíveis. Apesar de não termos observado agregação da 

proteína após adição de Mg2+, na ausência de NaCl, as curvas de desnaturação não 

foram reversíveis. Agregados de Tm surgiram durante a etapa de resfriamento (80 

ºC → 4 ºC) nos experimentos de desnaturação realizados na presença de 5 mM 

MgCl2 e ausência de NaCl. Estas observações são consistentes com um trabalho 

prévio onde foi estudado o efeito de pH, sais e temperatura na formação de 

paracristais de Tm induzidos por Mg2+ (Ishi e Lehrer, 1989). Neste estudo foi 

observado que Mg2+ atua de dois modos opostos, em baixas concentrações (< 15 

mM) ele favorece a formação de paracristais, enquanto que em altas concentrações 
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(> 15 mM) ele inibe este processo e que a adição de NaCl reduz a agregação da 

proteína. 

Uma vez que os dados de mutação indicaram que Mg2+ poderia estar ligando 

na extremidade C-terminal da Tm, nós testamos o efeito da ligação deste íon em um 

fragmento de 64 resíduos correspondente à extremidade C-terminal da molécula 

(Tm220-284(W269)). Inicialmente, estudamos o efeito de Mg2+ na estabilidade térmica de 

Tm220-284(W269) (Fig. 34).  
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Figura 34. Curvas de desnaturação térmica de Tm220-284(W269). Fração de proteína desenovelada 
(Fu) em função da temperatura (4 – 80 ºC) em quatro condições: 54,5 mM MOPS pH 7,0, 0,5 mM 
EDTA, 1 mM DTT (preto); 54,5 mM MOPS pH 7,0, 100 mM NaCl, 0,5 mM EDTA, 1 mM DTT 
(vermelho); 25 mM MOPS pH 7,0, 100 mM NaCl, 5 mM MgCl2, 1 mM DTT (verde); 25 mM MOPS pH 
7,0, 5 mM MgCl2, 1 mM DTT (azul). As temperaturas de melting obtidas para cada condição estão 
indicadas na figura. Concentração de proteína: 10 μM (dímero).  

 
Diferente de nfTmW269, adição de Mg2+ não induziu agregação da proteína na 

ausência de 100 mM NaCl, isto nos permitiu obter curvas de desnaturação 

completamente reversíveis. Figura 34 demonstra que a simples adição de 100 mM 

NaCl na ausência de Mg2+ resultou no aumento da estabilidade do fragmento (ΔTm: 

5,3 ºC). Este resultado está de acordo com o trabalho de Paulucci et al. (2002) que 

demonstrou que a adição de 100 mM KCl aumentou o conteúdo de α-hélice deste 
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fragmento de 32% para 48%. Um ganho maior na estabilidade é observado após a 

adição de 5 mM Mg2+ na ausência de NaCl (10,4 ºC). No entanto, surpreendemos 

pela observação que na presença de MgCl2, a adição de 100 mM NaCl 

desestabilizou a proteína em relação à condição contendo somente Mg2+ (Tm 

diminuindo de 34,3 para 31,9 ºC) (Fig. 34). 

 

3.3.2. Localização de um sítio ligante para Mg2+ na extremidade C-terminal da 
Tm 
 
3.3.2.1. Caracterização do peptídeo Tm259-284(W269) 

Apesar do fragmento Tm220-284(W269) ser um polipeptídeo relativamente pequeno 

e ter um peso molecular de apenas 14 kDa (dímero), o seu espectro de 1H-15N 

HSQC apresentou picos pouco dispersos (8,0 – 8,5 ppm) e um grande alargamento 

das linhas (Fig. 35). 
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Figura 35. Espectro 2D 1H-15N HSQC do fragmento Tm220-284(W269) marcada com 15N. Condição: 
0,16 mM (dímero), 25 mM fosfato de sódio pH 7,0 a 10 ºC. 
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Estas características nos impediram de prosseguir nos experimentos de RMN 

para o assinalamento da cadeia principal e o possível cálculo da estrutura terciária 

de Tm220-284(W269). Portanto, produzimos um fragmento recombinante menor 

correspondendo aos últimos 26 resíduos da região C-terminal (Tm259-284(W269)). Este 

fragmento é proveniente da digestão com trombina do polipeptídeo recombinante 

ASTm1-21/Tm259-284(W269) (Seção 2.9.1). O fragmento do C-terminal foi isolado da 

mistura contendo o N-terminal por cromatografia de afinidade. O fragmento isolado 

foi confirmado por espectrometria de massa (Fig. 36). 

 

Figura 36. Espectrometria de massa para o peptídeo Tm259-284(W269). Peso molecular teórico: 
3283,7 Da calculado da estrutura primária da proteína. Peso molecular obtido: 3285,25 Da. 
 

O espectro de 1H-15N HSQC de Tm259-284(W269) resolveu todos 26 picos cruzados 

esperados para os grupos amida da cadeia principal. Os picos não assinalados 

correspondem aos grupos amida das cadeias laterais dos resíduos Q262, W269 e 

N279. Este peptídeo possui em sua extremidade N-terminal dois resíduos adicionais 
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(G-S), no entanto não conseguimos localizar picos correspondentes a estes resíduos 

no espectro de 1H-15N HSQC (Fig. 37).  
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Figura 37. Espectro 1H-15N HSQC de Tm259-284(W269). Os picos assinalados estão rotulados com os 
números dos resíduos correspondentes a seqüência da α-Tm esquelética de galinha. Espectros de 
HN(CO)CA, HNCA, HNCACB, HNCO, CBCA(CO)NH foram empregados para assinalar os picos 
cruzados. Condição 0,3 mM (dímero) Tm259-284(W269), 25 mM fosfato de sódio pH 7,0, a 10 ºC. 

 

Ao analisarmos o espectro 3D 1H-15N NOESY-HSQC de Tm259-284(W269) não 

identificamos NOEs de média distância (i, i+2; i, i+3; i, i+4) entre prótons da cadeia 

principal que poderiam indicar estrutura helicoidal. O espectro de CD deste peptídeo 

também não indicou a presença de conformação helicoidal (vide Fig. 40). No 

entanto, as medidas de relaxação (R1, R2, HNOE) indicam que este peptídeo pode 

apresentar uma estrutura residual (pequena fração de proteínas enoveladas no total 

da população) (Fig. 38). Os valores de R1 apresentam uma variabilidade pequena 

ao longo da molécula, apresentando um valor médio de 1,8 (±0,2) s-1. No entanto, há 

uma maior variabilidade nos valores de R2 e HNOE ao longo da molécula. No caso 
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de R2, a porção C-terminal (D280-I284) apresenta os menores valores 3,5 (±0,9) s-1, 

as regiões E259-A262 e E273-N279 apresentam valores intermediários 6,0 (±0,7) s-1 

e por último o trecho central Q262-E272 apresenta valores maiores 8,4 (±0,8) s-1. As 

regiões terminais da proteína E259-L260 e D280-I284 apresentam valores negativos 

de HNOE, enquanto a região compreendida entre os resíduos A262-N279 apresenta 

valores positivos de HNOE com valor médio de 0,3 (±0,1) (Fig. 38).  
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Figura 38. Dados de relaxação 
heteronuclear do átomo de 15N da 
cadeia principal. A) 1H-15N NOE 
heteronuclear (HNOE). B) Taxa de 
relaxação longitudinal (R1, s-1). C) Taxa de 
relaxação transversal (R2, s-1). Condições: 
0,3 mM (dímero) Tm259-284(W269), 25 mM 
fosfato de sódio pH 7,0 a 10 °C. 
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Wirmer et al. (2006) compararam taxas de relaxação (R1 e R2) e HNOE de 

várias proteínas desenoveladas. Eles observaram que as variações nos valores de 

R1 e HNOE são distribuídas randômicamente em proteínas desenoveladas, o que 

explica a pouca variabilidade observada para R1. No outro lado, Wirmer et al. (2006) 

observaram que para R2 as variações tendem a se agrupar em trechos específicos 

da proteína, tornando este parâmetro uma ferramenta sensível para investigar 

propriedades de movimentação em cadeias desenoveladas. Os valores mínimos de 

R2 observados para todas as proteínas desenoveladas analisadas eram em média 3 

s-1, portanto as taxas maiores de R2 observadas nestas proteínas poderiam estar 

associadas com a presença de uma estrutura residual. Em nosso caso, os valores 

de R2 e HNOE evidenciam que o trecho central (Q263-A277, R2 > 6,0 s-1) do 

peptídeo possivelmente pode estar adotando uma estrutura residual, apesar de não 

termos identificado NOEs homonucleares que indicassem esta conformação.  

A figura 39 demonstra que adições da metade N-terminal da Tm (ASTm1-142) 

em uma amostra de 15N-Tm259-284(W269) em baixa força iônica (10 mM fosfato de sódio 

pH 7,0) causou mudanças significativas no espectro de 1H-15N HSQC do peptídeo. 

Vários picos cruzados (S271, W269, E272, I270) desaparecem enquanto alguns 

(Y261, D275, A277, L278, N279) deslocam após a adição de ASTm1-142 (Fig. 39). Os 

picos tendem a desaparecer ou reduzir de intensidade após a ligação com o 

fragmento maior (144 resíduos (monômero)) porque o complexo formado possui ~38 

kDa. Este resultado demonstra que apesar deste peptídeo ser muito flexível em 

solução ele ainda é capaz de ligar na extremidade N-terminal da Tm. 
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Figura 39. Comparação dos espectros de 15N-1H HSQC do peptídeo Tm259-284(W269) antes e após a 
adição do N-terminal (ASTm1-142). As concentrações dos polipeptídeos e seus espectros 
correspondentes estão indicados na figura. Os picos dos resíduos indicados em verde desaparecem 
após a adição de 45 μM ASTm1-142. Condições: 10 mM fosfato de sódio pH 7,0, 15 ºC. 
 

3.3.2.2. Tm259-284(W269) possui um sítio de ligação para íons Mg2+ 

Apesar de Tm258-284(W269) não apresentar mudanças significativas no espectro 

de CD após a adição de Mg2+ (Fig. 40), nós conseguimos detectar modificações 

Mg2+ dependentes na sua estrutura por RMN como descrito a seguir. 

-7000

-6000

-5000

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

215 225 235 245 255

gr
au

s*
cm

2 *
dm

ol
-1

comprimento de onda (nm)

 

 

Figura 40. Espectro de CD na 
região do UV distante (205 - 260 
nm) de Tm259-284(W269) na ausência 
(preto) e presença (laranja) de 
MgCl2. Condições: 50 μM (dímero) 
Tm259-284 (W269); 25 mM fosfato de 
sódio pH 7,0, 42 mM NaCl; 25 mM 
fosfato de sódio pH 7,0, 14 mM 
MgCl2.   
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Na presença de Mg2+, há mudanças específicas no espectro de 1H-15N HSQC 

(Fig. 41). Os picos cruzados correspondentes aos resíduos S271, H276, A277, L278, 

e N279 mudam suas posições após a ligação do íon. Comparação dos espectros na 

ausência e presença de Mg2+ em diferentes temperaturas (10 – 30 ºC) evidencia 

mudanças significativas no pico cruzado do resíduo H276. Isto indica que a ligação 

de Mg2+ ainda persiste mesmo em temperaturas elevadas, em que se espera um 

maior grau de flexibilidade no peptídeo.  
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Figura 41. 1H-15N HSQC de Tm259-284(W269) na ausência (vermelho) e presença de Mg2+ (preto) em 
diferentes temperaturas. Os picos cruzados indicados são aqueles que apresentaram maior 
deslocamento após a adição de Mg2+. Acompanhamos o efeito das variações de temperatura (de 10 a 
30 ºC) no deslocamento químico destes resíduos. As temperaturas estão indicadas na região superior 
a esquerda de cada painel. Condições: 0,25 mM (dímero) Tm259-284(W269), 25 mM fosfato de sódio pH 
7,0, 42 mM NaCl (vermelho) ou 25 mM fosfato de sódio pH 7,0, 14 mM MgCl2 (preto). 
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Coletamos espectros de 1H-13C HSQC na região dos carbonos aromáticos para 

os dois fragmentos do C-terminal (Tm259-284(W269) e Tm220-284(W269)) na ausência e 

presença de MgCl2. Uma vez que temos poucos aminoácidos com cadeias laterais 

aromáticas, nós podemos seguir facilmente as perturbações no deslocamento 

químico dos picos cruzados nos dois fragmentos. É evidente que a ligação de íons 

Mg2+ provoca mudanças na posição do pico cruzado 1Hε-13Cε1 da cadeia lateral de 

H276 em Tm259-284(W269) (Fig. 42A), e em menor grau no fragmento Tm220-284(W269) 

(Fig. 42B). O pico cruzado 1Hε-13Cε pode ser facilmente identificado em função da 

ausência de desdobramento 1JCC (acoplamento escalar homonuclear carbono-

carbono) na dimensão indireta. O resultado apresentado acima está de acordo com 

as mudanças significativas observadas para o grupo N-H de H276 observadas nos 

espectros de 1H-15N HSQC (Fig. 41). 
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Figura 42. Espectros de 1H-13C HSQC na 
região dos carbonos aromáticos dos 
fragmentos de Tm (Tm220-284(W269) e Tm259-

284(W269) uniformemente marcados com 15N 
e 13C. A) Espectros 1H-13C HSQC de Tm259-

284(W269) na ausência (vermelho) e presença 
de Mg2+ (preto). A mudança significativa da 
correlação 1Hε-13Cε1 da cadeia lateral do 
resíduo H276 está indicada no painel. B) 
Espectros 1H-13C HSQC do fragmento Tm220-

284(W269) na ausência (vermelho) e presença 
de Mg2+ (preto). Uma mudança similar ocorre 
para a correlação 1Hε-13Cε1 do mesmo 
resíduo neste fragmento após adição do íon. 
Condições: 99% D2O; 0,16 mM (dímero) 
Tm220-284(W269); 0,25 mM (dímero) Tm259-

284(W269). Tampões: 25 mM fosfato de sódio 
pH 7,0; 42 mM NaCl (vermelho) ou 25 mM 
fosfato de sódio pH 7,0, 14 mM MgCl2 
(preto). 
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3.4. Estudo do efeito de TFE e glicerol na estabilidade de fragmentos da Tm e 

sua atuação na formação do complexo cabeça-cauda (Corrêa e Farah, 2007) 

3.4.1. Atuação de TFE e glicerol na estrutura secundária de fragmentos da Tm 

A fim de avaliarmos o efeito de TFE e glicerol na estrutura secundária dos 

fragmentos de Tm (ASTm1-142, Tm143-284(5OHW269)), nós coletamos espectros de CD 

em tampão MOPS contendo 0%, 7.5% e 15% (v/v) TFE ou glicerol. A presença de 

TFE promoveu um aumento no conteúdo de α-hélice dos fragmentos conforme 

indicado pelo aumento na elipticidade negativa em 222 nm (Fig. 43). No entanto, a 

adição de concentrações até 15% glicerol não afetou significativamente os espectros 

de ambos os fragmentos. A razão θ222/θ208 que está associada com conformação em 

coiled-coil de proteínas (Lau et al., 1984; Monera et al., 1993; Zhou et al., 1994; 

Holtzer e Holtzer, 1995) não apresentou mudanças com a adição de TFE ou glicerol. 
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Figura 43. Espectros de CD de ASTm1-142 e Tm143-284(5OHW269) na região de UV distante (200 – 260 
nm) em várias concentrações de TFE e glicerol. O fragmento analisado está indicado no topo de 
cada painel. Condições: 10 μM (dímero) de ASTm1-142 ou Tm143-284(5OHW269), 54,5 mM MOPS pH 7,0, 
0,5 mM EDTA, 1 mM DTT a 25 ºC. 0% TFE/glicerol (preto), 7,5 % TFE/glicerol (rosa), 15% 
TFE/glicerol (verde). 
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3.4.2. TFE e glicerol estabilizam a estrutural helicoidal da Tm 

Executamos desnaturações com uréia de ambos os fragmentos em diferentes 

concentrações de co-solvente (0%, 5%, 10%, 15%). Figura 44 apresenta a 

elipticidade residual (222 nm) das proteínas em função da concentração de uréia. 

Análises das curvas de desnaturação demonstram que TFE e glicerol aumentam 

significativamente a estabilidade de ambos os fragmentos. Aumentos significativos 

na estabilidade foram observados até em baixas concentrações de co-solvente (5%) 

(Fig. 44, Tabela 11). 
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Figura 44. Desnaturação com uréia de ASTm1-142 e Tm143-284(5OHW269). Elipticidade residual (222 nm) 
em função da concentração de uréia na presença de ( ) 0% TFE/glicerol, ( ) 5% TFE/glicerol, ( ) 
10% TFE/glicerol, ( ) 15% TFE/glicerol. Condições: 54,5 mM MOPS pH 7,0, 0,5 mM EDTA, 1 mM 
DTT a 25 ºC. Concentração de proteína: 10 μM (dímero). As linhas correspondem a curvas teóricas 
obtidas dos dados experimentais.  
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Tabela 11. Parâmetros determinados a partir das curvas de desnaturação por uréia dos fragmentos 
de Tm na presença de TFE ou glicerol 

 [uréia]1/2 m 

 (M) (kcal mol-1 M-1) 
ASTm1-142  2.88 1.54 
ASTm1-142 5% TFE 4.43 1.33 
ASTm1-142 5% glicerol 3.65 1.85 
ASTm1-142 10% TFE 6.04 1.38 
ASTm1-142 10% glicerol 4.22 1.50 
ASTm1-142 15% TFE 6.73 1.13 
ASTm1-142 15% glicerol 5.08 1.86 
Tm143-284 (5OHW269)  1.57 2.59 
Tm143-284 (5OHW269)  5% TFE 2.91 2.98 
Tm143-284 (5OHW269)  5%  glicerol 1.98 3.18 
Tm143-284 (5OHW269) 10% TFE 4.16 2.29 
Tm143-284 (5OHW269) 10% glicerol 2.48 2.55 
Tm143-284 (5OHW269) 15% TFE 5.50 1.72 
Tm143-284 (5OHW269) 15% glicerol 3.10 3.03 

 

Tabela 11 lista os valores de [uréia]1/2 e a constante de cooperatividade das 

transições (m) (vide Equação 16). A estabilidade de ambos os fragmentos 

aumentam com incrementos na concentração de co-solvente. No entanto, o efeito 

estabilizador de TFE é mais efetivo do que glicerol. Nós também fizemos 

desnaturações térmicas de ambos os fragmentos de Tm na presença de 0%, 7,5% e 

15% TFE ou glicerol (Fig. 45). 
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Figura 45. Curvas de desnaturação térmica de ASTm1-142, Tm143-284(5OHW269) e misturas 1:1. (A, B, 
C, D e E) Elipticidades (222 nm) em função da temperatura (4 – 80 ºC) medidas em três 
concentrações de TFE/glicerol: A) 0% co-solvente, B) 7,5 % glicerol, C) 15 % glicerol, D) 7,5% TFE, 
E) 15% TFE. Legenda: ( ) Tm143-284(5OHW269), ( ) ASTm1-142, ( ) mistura 1:1 de Tm143-284(5OHW269) e 
ASTm1-142, ( ) soma das curvas de desnaturação individuais de ASTm1-142 e Tm143-284(5OHW269) 
(Teórica). F) Razão entre curvas de desnaturação experimental e teórica.   
 

As estabilidades térmicas de ambos os fragmentos aumentaram na presença 

de co-solventes (Fig. 45, Tabela 12). Comparação dos valores obtidos com 0% e 

15% TFE demonstra que a estabilidade térmica do fragmento C-terminal apresenta 

uma mudança mais expressiva (Tm aumentou de 33,7 ºC para 46,8 ºC) quando 

comparado ao fragmento do N-terminal (40,2 ºC – 46,3 ºC). É interessante observar 
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que na ausência de TFE o fragmento do N-terminal é muito mais estável que o 

fragmento do C-terminal, enquanto que na presença de 15% TFE os dois 

fragmentos possui temperaturas de melting similares (Tabela 12). Glicerol aumentou 

a estabilidade do fragmento do N-terminal (40,2 ºC – 49,9 ºC) e fragmento do C-

terminal (33,7 ºC – 44,2 ºC) (Fig. 45, Tabela 12). 

Tabela 12. Temperaturas de melting dos fragmentos de Tm em função da concentração de TFE 
e glicerol 

[co-solvente] (v/v) ASTm1-142 Tm143-284(5OHW269) 

 (ºC) (ºC) 
Sem co-solvente 40.2 33.7 
7.5% TFE  47.9 44.5 
7.5% glicerol 45.6 40.1 
 15% TFE  46.3 46.8 
15% glicerol 49.9 44.2 

 

Podemos observar nas curvas de desnaturação por uréia ou temperatura que 

TFE reduziu a cooperatividade de desnaturação de ambos os fragmentos, enquanto 

que para glicerol este parâmetro não foi significativamente alterado (Fig. 44, Fig. 45). 

O valor de m (Tabela 11) é definido como a taxa de variação de energia livre de 

desenovelamento (enovelamento) em função da concentração de desnaturante 

(uréia). A constante m pode também ser vista como a proporção da quantidade de 

superfície enterrada que fica exposta ao solvente quando a proteína desenovela 

(Pace et al., 1990; Myers et al., 1995; Shortle, 1995). Myers et al. (1995) 

identificaram uma correlação entre os valores de m com a diferença na área de 

superfície acessível ao solvente (ΔASA) após o desenovelamento, calculada para 45 

proteínas: proteínas com maior ΔASA tiveram maiores valores de m do que aquelas 

apresentando um menor valor de ΔASA. Pace et al. (1990) observaram que as 

desnaturações por uréia da Ribonuclease A e T1 foram mais cooperativas em pHs 

em que a carga líquida da proteína era maior. Foi proposto que nestes valores de pH 

o aumento no número de interações repulsivas entre resíduos de mesma carga 
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poderia causar um aumento na área de superfície acessível ao solvente, 

consequentemente uma maior cooperatividade. Shortle (1995) observou efeitos 

significativos de mutações pontuais na quantidade de estrutura residual no estado 

desenovelado, os quais foram refletidos pelos valores de m, na proteína 

staphylococcal nuclease. Ele concluiu que as mutações poderiam estar deslocando 

a distribuição de subconjuntos de microestados desenovelados com diferentes áreas 

de superfície exposta ao solvente. 

As diferenças nas cooperatividades de desenovelamento observadas nas 

misturas de glicerol/água e TFE/água observadas em nossos estudos não são 

completamente inesperadas, uma vez que estes co-solventes atuam na estabilidade 

do dímero do coiled-coil através de mecanismos diferentes. Kentsis e Sosnick (1998) 

propuseram que a formação de α-hélice induzida por TFE no coiled-coil de GCN4 

era causada pela redução na capacidade da mistura TFE/água de formar pontes de 

hidrogênio com proteínas. Esta mudança nas propriedades de solvatação estabiliza 

indiretamente as pontes de hidrogênio intramoleculares em detrimento das 

intermoleculares (proteína-água); em essência, TFE desestabiliza o estado 

desenovelado (Kentsis e Sosnick, 1998; Chiti et al., 1999; Main e Jackson, 1999). 

Em contraste ao TFE, o mecanismo de estabilização proposto para glicerol é 

baseado na exclusão preferencial das moléculas do co-solvente da superfície da 

proteína. Isto leva à estabilização de uma estrutura nativa mais compacta em que a 

superfície exposta ao solvente é minimizada (Gekko e Timasheff, 1981ab; 

Timasheff, 1993; Dürr e Jelesarov, 2000). Dürr e Jelesarov (2000) estudaram o 

efeito estabilizante de glicerol em uma proteína em coiled-coil e observaram uma 

redução na capacidade calorífica de desenovelamento (ΔCunf
P) induzida pelo co-

solvente. Valores positivos de ΔCunf
P estão relacionados com a exposição de 
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superfícies apolares após o desenovelamento, portanto o fato do valor de ΔCunf
P ter 

sido menor com a adição de glicerol é consistente com a teoria em que o estado 

desenovelado é mais compacto na presença do co-solvente.  

Baseando-se nas observações acima, tentamos compreender os diferentes 

efeitos de TFE e glicerol no conteúdo de α-hélice, na estabilidade, e no 

comportamento do parâmetro de cooperatividade (m). Glicerol não aumentou o 

conteúdo de α-hélice dos fragmentos de Tm, no entanto aumentou a estabilidade 

dos fragmentos ao favorecer o empacotamento de regiões já enoveladas em coiled-

coil sem induzir a formação de α-hélice. Isto é consistente com as pequenas 

mudanças nos valores de m obtidas após a adição deste co-solvente. TFE não só 

aumentou aparentemente a estabilidade do coiled-coil, mas também aumentou o 

conteúdo de α-hélice nos fragmentos N e C-terminais, o que indica que o estado 

enovelado alterou para um estado com a superfície de área exposta ao solvente 

reduzida. No entanto, TFE reduziu a cooperatividade de desenovelamento, isto nos 

leva a sugerir que o estado desenovelado em TFE é também menos exposto do que 

aquele em água ou glicerol. Isso é possivelmente em função do efeito de 

desolvatação induzido pelo co-solvente, que favorece a formação de pontes de 

hidrogênio intramoleculares, como sugerido por Kentsis e Sosnick (1998).  

 

 3.4.3. Efeito de 15% TFE e 15% glicerol na estrutura do coiled-coil da Tm 

Podemos imaginar duas vias possíveis de desnaturação induzidas por uréia: i) 

um processo contendo uma única etapa em que a ruptura dos contatos inter-hélice 

ocorre simultaneamente com a desnaturação da hélice, ou ii) um processo de duas 

etapas em que as hélices se separam, no entanto sua estrutura helicoidal está 

intacta em baixas concentrações de uréia e somente desenovelam em altas 
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concentrações de uréia. Em soluções aquosas, o primeiro cenário é mais provável, 

como discutido em artigos anteriores (Holtzer et al., 1989; Paulucci et al., 2002), uma 

vez que a seqüência de Tm possui baixa propensão para adquirir estrutura em α-

hélice, e o estado helicoidal é estabilizado por contatos inter-hélice dentro da 

estrutura do coiled-coil. No entanto, tem sido mostrado que altas concentrações de 

TFE aumentam e estabilizam o conteúdo de α-hélices em proteínas, mas ao mesmo 

tempo pode romper interações terciárias (Buck et al., 1995; Schönbrunner et al., 

1996; Shiraki et al., 1995).  
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Figura 46. Dependência das curvas de desnaturação para concentração de ASTm1-142 e Tm143-

284(5OHW269) na ausência e presença de 15% TFE. Elipticidade residual (222 nm) em função da 
temperatura (4 ºC – 80 ºC) medida em três concentrações de proteína (dímero). 2 μM proteína 
(preto), 10 μM proteína (rosa), 30 μM proteína (verde). Condições: 54,5 mM MOPS pH 7,0, 0,5 mM 
EDTA, 1 mM DTT, ±15% TFE (v/v). 

 

Para avaliarmos o impacto de baixas concentrações de TFE (15%) na estrutura 

do coiled-coil, fizemos desnaturações térmicas variando a concentração de proteína 
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na ausência e presença de 15% TFE (Fig. 46). A lógica deste experimento está 

associada ao fato de que a estabilidade de proteínas oligoméricas é dependente da 

concentração de proteína, ou seja, em desnaturações térmicas a temperatura de 

melting desloca para valores maiores se a concentração de proteína é aumentada 

(Holtzer et al., 1983; Holtzer et al., 1994; Dragan e Privalov, 2002). Caso TFE 

estabilize a estrutura helicoidal da Tm, porém rompa o coiled-coil, se espera que o 

valor de Tm só aumente em concentrações maiores de proteína na ausência de TFE 

e não (ou aumente menos) na presença do co-solvente. Nossos resultados 

demonstram que incrementos na concentração de proteína aumentaram o valor de 

Tm na ausência ou presença de 15% TFE (Fig. 46). O aumento observado no Tm 

após aumentar a concentração total de proteína de 2 μM para 30 μM foi similar para 

ambos os fragmentos do N- e C-terminal: o Tm do fragmento do N-terminal aumentou 

3,6 ºC (de 38,6 ºC para 42,2 ºC) na ausência e 4,5 ºC (de 44,8 ºC para 49,3 ºC) na 

presença de TFE, enquanto a variação observada para o fragmento do C-terminal foi 

2,8 ºC (de 32,0 ºC para 34,8 ºC) na ausência e 3,8 ºC (de 44,7 ºC para 48,5 ºC) na 

presença de TFE (Fig. 46). Estes resultados demonstram que a estabilização da Tm 

por TFE não está associada com alterações no equilíbrio monômero-dímero do 

coiled-coil da Tm, portanto a concentração de 15% TFE não está afetando de 

maneira significativa os contatos hidrofóbicos entre as cadeias. 

Utilizando uma metodologia diferente, obtivemos uma medida direta da 

quantidade de coiled-coil formado durante as desnaturações com uréia, através de 

experimentos de ligação cruzada com glutaraldeído em amostras contendo 

quantidades de uréia (0, 4 e 6,5 M) e/ou TFE ou glicerol (0% e 15%). Nestes 

experimentos o coiled-coil pode ser detectado através do aparecimento de uma 

banda em SDS-PAGE que migra com o dobro de tamanho do peso molecular do 
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monômero. Na ausência de TFE, glicerol e uréia, uma quantidade de dímero pode 

ser detectada para ambos os fragmentos, no entanto uma menor quantidade é 

observada no fragmento do C-terminal (Fig. 47, colunas 1 e 7). A adição de 4 ou 6,5 

M uréia abole completamente a formação de dímero (Fig. 47, colunas 2, 3, 8, 9). 

Estas observações são consistentes com as curvas de desnaturação com uréia em 

que ambos os fragmentos estão completamente desenovelados em 4 M uréia (Fig. 

44).  

A presença de 15% TFE estabilizou significativamente o estado em coiled-coil 

de ASTm1-142, uma vez que podemos observar dímeros na presença de 6,5 M uréia 

(Fig. 47A, coluna 6). Enquanto, nenhum dímero de Tm143-284(5OHW269) pode ser 

detectado em 15% TFE + 6,5 M uréia (Fig. 47A, coluna 12), mas pode ser observado 

em 15% TFE + 4 M uréia (Fig. 47A, coluna 11). Estas observações são consistentes 

com os perfis de desnaturação com uréia destes fragmentos em que o N-terminal 

tem [uréia]1/2 de 6,73 M, portanto não é completamente desenovalado em 6,5 M 

uréia, enquanto o C-terminal ([uréia]1/2: 5,50 M) está enovelado em 4 M uréia, mas 

desenovelado em 6,5 M uréia (Fig. 44, Tabela 11). A adição de glicerol estabiliza os 

fragmentos de Tm (Fig. 47B): nós detectamos dímero do N-terminal em 4 M uréia 

(coluna 5), mas não para o C-terminal (coluna 11). 



 104

M

D

M

D

M

D

M

D

TFE (v/v)     0  0  0  15 15 15  0  0  0  15 15  15
Uréia (M)     0  4 6,5  0  4 6,5 0  4 6,5  0  4 6,5
           M  1  2  3   4  5  6  7  8  9  10 11  12

Glicerol(v/v) 0    0  0  15 15  15  0  0  0  15 15  15
Uréia (M)     0    4 6,5  0  4 6,5  0  4 6,5  0  4 6,5
              1  M 2  3   4  5  6   7  8  9  10 11  12

A)

B)

45 kDa

14 kDa

20 kDa

36 kDa

45 kDa

14 kDa

20 kDa

36 kDa

 

Figura 47. Experimentos de ligação cruzada para fragmentos de Tm com glutaraldeído. As 
proteínas foram equilibradas por 1 hora a 25 ºC na presença de concentrações variáveis de TFE, 
glicerol e uréia conformado indicado na figura. As amostras foram posteriormente tratadas com 
0,005% glutaraldeído (v/v) por 30 min. M: marcador de peso molecular (6.500 – 205.000 Da); coluna 
1: ASTm1-142; coluna 2: ASTm1-142 + 4 M uréia, coluna 3: ASTm1-142 + 6,5 M uréia; coluna 4: ASTm1-142 
+ 15% co-solvente (v/v); coluna 5: ASTm1-142 + 4 M uréia + 15% co-solvente (v/v); coluna 6: ASTm1-142 
+ 6,5 M uréia + 15% co-solvente (v/v); coluna 7: Tm143-284(5OHW269); coluna 8: Tm143-284(5OHW269) + 4 M 
uréia, coluna 9: Tm143-284(5OHW269) + 6,5 M uréia; coluna 10: Tm143-284(5OHW269) + 15% co-solvente (v/v); 
coluna 11: Tm143-284(5OHW269) + 4 M uréia + 15% co-solvente (v/v); coluna 12: Tm143-284(5OHW269) + 6,5 M 
uréia + 15% co-solvente (v/v). 

 
Os resultados obtidos estão consistentes com o modelo em que o rompimento 

dos contatos inter-hélice e o desenovelamento das hélices são simultâneos e 

acoplados tanto na presença de 15% TFE ou 15% glicerol. Alguns estudos 

anteriores demonstraram que TFE pode induzir a formação de agregados de alto 

peso molecular em muitas proteínas (MacPhee et al., 1997; Maroun et al., 1999; 

Asghari et al., 2004), e 30% TFE induziu a formação de trímeros em determinados 

fragmentos do C-terminal da Tm (Paulucci et al., 2002). No entanto, nós não 

observamos a formação de trímeros nos experimentos de ligação cruzada, 
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possivelmente porque nestes experimentos utilizamos concentrações menores de 

TFE (0% - 15%). 

 

3.4.4. Efeito de TFE e glicerol na estabilidade do complexo cabeça-cauda 

Medimos o efeito de TFE e glicerol na estabilidade do complexo cabeça-cauda 

através de medidas de fluorescência de Tm143-284(5OHW269) durante titulações com 

ASTm1-142 na presença de concentrações de TFE de 0 a 15% (Fig. 48).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Formação do complexo cabeça-
cauda. A) A fluorescência (338 - 342 nm) de 
Tm143-284(5OHW269) foi monitorada durante sua 
titulação com ASTm1-142 na presença de 
concentrações variáveis de TFE (v/v). As 
concentrações de TFE estão indicadas na 
figura. Condições gerais: 54,5 mM MOPS pH 
7,0, 0,5 mM EDTA, 1 mM DTT a 25 ºC. Todas 
as amostras foram pré-equilibradas por três 
minutos antes de coletarmos a emissão de 
fluorescência. As linhas indicam as curvas 
teóricas obtidas por regressão não linear dos 
dados observados. B) Energia livre de 
associação (ΔGºassoc.) e valores de Kd para o 
complexo cabeça-cauda em função da 
concentração de TFE. As energias livres foram 
calculadas dos valores de Kd obtidos da 
regressão não linear das curvas em (A). Cada 
ponto equivale a média de no mínimo três 
experimentos. C) Comparação entre a curva 
de titulação na ausência ( ) e presença de 
15% glicerol ( ). 
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Os resultados indicam um decréscimo na estabilidade do complexo cabeça-

cauda com o aumento na concentração de TFE (Fig. 48A). A adição de 15% TFE 

resultou em um aumento de aproximadamente 10 vezes em Kd (Fig. 48B). Titulações 

acima de 15% TFE não produziram mudanças significativas na fluorescência de 

Tm143-284(5OHW269) (Fig. 48A). Estes resultados indicam que as mudanças estruturais e 

o aumento na estabilidade conformacional dos fragmentos de Tm provocados pela 

adição de TFE reduzem a estabilidade do complexo cabeça-cauda. Glicerol, do 

outro lado, não afeta significativamente a estabilidade do complexo como pode ser 

observado na comparação das curvas de titulação na presença e ausência de 15% 

glicerol (Fig. 48C).  

O efeito desestabilizante do TFE no complexo cabeça-cauda também pode ser 

observado, apesar de indiretamente, através da comparação entre os perfis de 

desnaturação térmica de misturas de ASTm1-142 e Tm143-284(5OHW269) em diferentes 

concentrações de TFE com perfis teóricos calculados a partir da somatória das 

curvas de desnaturação térmica de cada fragmento isolado (Fig. 45). Comparações 

dos perfis de desnaturação térmica nas regiões de transição das curvas 

experimentais e teóricas revelam pequenas, porém significativas mudanças na 

ausência de TFE (Fig. 45A). A adição de 7.5% TFE reduz esta diferença (Fig. 45D), 

e adição de 15% TFE elimina a diferença (Fig. 45E). A Figura 45F mostra a razão 

entre as curvas experimentais e teóricas observadas em diferentes concentrações 

de co-solvente. Ela também demonstra que no ponto médio de transição na 

ausência de co-solventes, a elipticidade residual negativa observada é 24% maior do 

que a da curva teórica. Na presença de 7,5% e 15% TFE não há diferenças 

significativas entre as curvas teóricas e observadas (Fig. 45F).  



 107

A mesma análise foi feita na presença de glicerol. Este co-solvente aumentou a 

estabilidade dos fragmentos, mas não afetou a diferença entre as curvas de 

desnaturação observada e teórica (Fig. 45B e C). Figura 45F demonstra que na 

presença de glicerol a razão entre o perfil observado e téorico das elipticidades no 

ponto médio de transição foi mantido em 1,25.  

 

3.4.5. TFE induz conformação helicoidal em Tm259-284(W269) (Corrêa et al., 2008b) 

Os resultados descritos acima a respeito da atuação de TFE na estrutura e 

estabilidade dos fragmentos de Tm, nos levou a também estudar o seu efeito na 

conformação do fragmento pequeno Tm259-284(W269). Inicialmente estudamos o efeito 

de TFE na estrutura secundária deste peptídeo. Na ausência de TFE, o conteúdo 

helicoidal do peptídeo é muito baixo e a adição de 15% do co-solvente causou um 

aumento significativo no conteúdo de α-hélice (Fig. 49).  
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Figura 49. Espectro de CD na região do UV distante (190 – 260 nm) de Tm259-284(W269) na 
ausência (preto) e presença (cinza) de 15% TFE. Condições: 0,30 mM (dímero) Tm259-284(W269), 25 
mM fosfato de sódio pH 7, ± 15% TFE (v/v) a 25 ºC. 
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Análise quantitativa destes espectros com o programa K2d (Andrade et al., 

1993; Merelo et al., 1994) mostra que há um aumento de 22% no conteúdo de α-

hélice (0% TFE: α-hélice: 9%, Fita β: 36%, random coil: 55% → 15% TFE: α-hélice: 

31%, Fita β: 10%, random coil: 59%). Nós também fizemos uma estimativa do 

conteúdo de α-hélice empregando o algoritmo desenvolvido especialmente para 

proteínas em coiled-coil (Holtzer et al., 1983) que sugere que há um aumento no 

conteúdo de α-hélice de 25% para 35% após a adição de TFE. 

Adições de pequenas quantidades de TFE também causam mudanças 

marcantes no espectro de 1H-15N HSQC de Tm259-284(W269) (Fig. 50). Todos os picos 

cruzados mudam de posição durante a titulação com TFE (0-10% (v/v)), o que indica 

que grupos de estruturas estabilizadas por este co-solvente estão em um regime de 

troca conformacional rápida (Rule e Hitchens, 2006b). 
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Figura 50. Efeito da adição de TFE (0-10% (v/v)) no espectro de 1H-15N HSQC de Tm259-284(W269). 
A) O espectro de 1H-15N de 15N Tm259-284(W269) foi adquirido na presença de várias concentrações de 
TFE (v/v): 0% (preto), 2,5% (vermelho), 5% (azul), 7,5% (marrom) e 10% (rosa). B e C) Deslocamento 
químico composto (Δδcomp (ppm)) em função da concentração de TFE (v/v) entre os resíduos E259 
até S271(B) e E272 até I284 (C) 
 

Os deslocamentos químicos compostos (Δδcomp, vide definição em Material e 

Métodos, seção 2.9.7) das correlações N-H demonstram que os resíduos localizados 

na porção N-terminal do peptídeo (A262-S271) (Fig. 50B) sofrem maiores mudanças 

no posicionamento dos picos cruzados do que aqueles localizados no C-terminal 

(Fig. 50C). Em altas concentrações de TFE (> 10% (v/v), dados não mostrados) nós 
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observamos um significante alargamento das linhas de base para maioria dos picos 

cruzados. Isto pode ser o resultado de mudanças no regime de troca conformacional 

de rápido para médio, ou TFE poderia estar induzindo a formação de agregados 

protéicos, como foi observado para outros fragmentos de Tm em altas 

concentrações de co-solvente (Paulucci et al., 2002). 

A diferença entre os valores observados de deslocamento químico dos átomos 

13Cα e 13Cβ para aqueles observados em peptídeos desenovelados - CSI ou índice 

de deslocamento químico (ΔδCα e ΔδCβ) – é uma ferramenta valiosa para identificar 

elementos de estrutura secundária em proteínas: Regiões da proteína que 

apresentam diferenças positivas para ΔδCα e negativas para ΔδCβ indicam a 

presença de conformação em α-hélice. Já as regiões da proteína que apresentam 

diferenças negativas para ΔδCα e positivas para ΔδCβ indicam a presença de uma 

conformação em fita β.  Nas regiões em que os índices ΔδCα e ΔδCβ estão próximos 

de zero não existe estrutura secundária regular (Spera e Bax, 1991; Wishart e 

Sykes, 1994; Wishart e Case, 2001). A fim de interpretarmos as mudanças induzidas 

por TFE nos deslocamentos químicos, nós reassinalamos a proteína em 8% TFE 

(v/v), a maior razão volume de TFE possível de estudar em função do grande 

alargamento dos picos observado em maiores concentrações do co-solvente. ΔδCα e 

ΔδCβ foram calculados para cada resíduo medido em 0% TFE e também em 8% 

TFE. Neste último caso usamos como referência valores de 13Cα e 13Cβ observados 

em peptídeos com conformação randômica em 10% TFE (Thannabal et al., 1994), a 

fim de eliminarmos a contribuição do co-solvente nos valores de CSI.   
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Figura 51. Efeito do TFE na estrutura 
secundária de Tm259-284(W269). A) e B) são 
índices de deslocamento químico para os 
átomos 13Cα e 13Cβ, respectivamente. Valores 
positivos de ΔδCα e negativos de ΔδCβ indicam 
estrutura helicoidal, o contrário indica fita β. C) 
Diferença entre os índices ΔδCα e ΔδCβ 
apresentados em A e B. Valores positivos 
indicam conformação helicoidal. D) Diferença 
entre os valores de (ΔδCα-ΔδCβ) em TFE e 
água. Condições: 0,25 mM Tm259-284(W269), 25 
mM fosfato de sódio pH 7,0 (preto) e 25 mM 
fosfato de sódio pH 7,0, 8% TFE (v/v) (cinza). 
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Os índices de deslocamento químico para o peptídeo na ausência de TFE 

foram randômicos e próximos ao zero, valores esperados visto que este peptídeo 

não adota estrutura secundária significativa em solução (Fig. 51 A e B). Após a 

adição de 8% TFE há um aumento nos valores de CSI, especialmente no caso de 

ΔδCβ onde a diferença fica mais negativa para a maioria dos resíduos. A fim de 

melhorarmos a robusteza destes valores, nós também calculamos a diferença entre 

ΔδCα e ΔδCβ (Fig. 51C).  O valor obtido desta diferença (ΔδCα - ΔδCβ) pode ser 

considerado como um novo índice de deslocamento químico proveniente de um 

pseudo-átomo que possui informação a respeito da conformação da cadeia principal 

da proteína: valores positivos são considerados indicadores de conformação 

helicoidal, enquanto valores negativos são indicadores de fita β (Wang et al., 2006, 

Wang et al., 2007). Figura 51D mostra a mudança nos valores de (ΔδCα - ΔδCβ) após 

a adição de 8% TFE. Este painel demonstra que quase todos os resíduos 

apresentam um aumento positivo na diferença (ΔδCα - ΔδCβ) após a adição do co-

solvente. Os únicos resíduos para os quais as mudanças não foram positivas ou 

significativamente positivas estão localizados na extremidade C-terminal do 

polipeptídeo (resíduos 275 e 279-284). Estes resultados dão evidências que TFE 

aumenta o conteúdo de α-hélice do peptídeo, o que é consistente com os dados de 

dicroísmo circular (Fig. 49). Apesar dos valores de CSI e espectro de CD estarem 

indicando que o peptídeo está parcialmente enovelado na presença de TFE, o 

espectro de 15N NOESY-HSQC não apresenta nenhum NOE de média ou longa 

distância nesta condição. Estas observações nos levam a propor que este co-

solvente poderia estar estabilizando um conjunto de conformações intercambiáveis 

que não permitem a detecção destes NOEs. 
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4. DISCUSSÃO 

4.1. Papel das interações eletrostáticas na estabilidade do complexo cabeça-

cauda 

A relação de dependência entre a força iônica e o grau de polimerização da Tm 

indica que interações eletrostáticas possuem um papel importante na estabilidade do 

complexo cabeça-cauda (Tsao et al., 1951; Kay e Bailey, 1960; McCubbin e Kay, 

1969; Sousa e Farah, 2002). No entanto, o modelo de RMN deste complexo 

(Greenfield et al., 2006) demonstrou que a maioria dos contatos na interface são 

hidrofóbicos. Envolvendo interações das cadeias laterais alifáticas entre resíduos 

nas posições a e d do coiled-coil.  Os poucos contatos intermoleculares 

eletrostáticos que foram observados envolviam interações das cadeias laterais dos 

resíduos K5, K7 e K12 com o grupo carboxila de I284, e interações do grupo amina 

da cadeia lateral do resíduo K5 com grupos carboxila das cadeias laterais de D280 e 

E273. Apesar de existir um maior número de interações hidrofóbicas do que 

eletrostáticas na interface do complexo, os resultados obtidos em nosso estudo 

demonstram que contatos intra e intermoleculares feitos pelos resíduos K5, K7 e 

D280 são essenciais para a estabilidade da interação. Adicionalmente, outros 

resíduos carregados (K6, D275 e H276) que não estão localizados na interface do 

complexo (expostos ao solvente), também mostraram ter um papel relevante na 

estabilidade da interação (Fig. 52). 

Na região do N-terminal, as mutações K5A e K7A reduziram drasticamente a 

estabilidade do complexo (Tabela 6). Estas observações estão de acordo com 

resultados prévios de Johnson e Smillie (1977) que demonstraram que a acetilação 

da cadeia lateral de K7 abolia a polimerização da Tm. A estrutura de RMN 

demonstra que este resíduo mantém contatos com vários aminoácidos na 
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extremidade C-terminal (M281, T282, S283, e I284) (Tabela 8). Em relação ao K5, o 

modelo de RMN demonstrou que este resíduo pode formar ponte salina com D280 e 

manter contatos hidrofóbicos com A277 e M281 (Greenfield et al., 2006). Apesar de 

K6 não estar na interface da interação (Fig. 52). Mutação deste resíduo para Ala 

também reduziu a afinidade entre os terminais (Tabela 6).  

Na região do C-terminal, mutações de D275 ou D280 para Ala reduziram 

severamente a estabilidade do complexo (Tabela 6). No último caso, isto já era 

esperado, uma vez que D280 forma uma ponte salina com K5 (Greenfield et al., 

2006). No entanto, D275 é completamente exposto ao solvente (Fig. 52) e não está 

envolvido em nenhum contato intermolecular (Greenfield et al., 2006). Por último, 

mutações de H276 para Ala ou Glu aumentaram a afinidade dos terminais, apesar 

da cadeia lateral deste resíduo também estar exposta ao solvente e não participar 

de nenhum contato intermolecular na estrutura de RMN (Fig. 52) (Greenfield et al., 

2006). 
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D280

D280A) B)

 

Figura 52. Estrutura do complexo cabeça-cauda obtida por RMN (Greenfield et al., 2006). Nesta 
figura indicamos o posicionamento dos resíduos mutados no N-terminal (verde): D2, K5, K6, K7 e no 
C-terminal (rosa): D275, H276, D280.  
 

Usamos a metodologia de docking de proteínas a fim de racionalizarmos os 

efeitos de simples e duplas mutações na estabilidade (medida em ensaios de 
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D2 K6

A6

D2

ligação) do complexo em termos de contatos estruturais. A simulação de docking 

para o mutante K7A gerou apenas 5 modelos (de um total de 200 estruturas) com 

baixo valor de RMSD para o complexo do tipo-selvagem (1,42 ±0,49 Å). Estas 

estruturas demonstram que não somente as interações formadas por K7, mas 

também interações mantidas por resíduos vizinhos foram rompidas (M8-M281, M10-

S283, L11-M281). Isto nos ajuda a entender a significância deste resíduo para a 

estabilidade de interação entre os terminais. 

A mutação K6A não afetou a estabilidade do fragmento N-terminal, no entanto 

reduziu a estabilidade do complexo cabeça-cauda. O modelo de docking para o 

mutante K6A em complexo com o C-terminal do tipo-selvagem não apresentou 

muitas mudanças estruturais significativas na interface da interação cabeça-cauda 

em comparação com estrutura do complexo do tipo-selvagem (Tabelas 9 e 10). K6 

não forma contatos intermoleculares no modelo de RMN (Greenfield et al., 2006), 

uma vez que está apontando para o lado de fora da interface. No entanto, como 

podemos observar na Figura 53, a substituição de Lys para Ala nesta posição 

rompeu uma ponte salina entre D2 e K6, resultando em uma mudança do 

posicionamento do grupo carboxila da cadeia lateral de D2 no mutante. 

 

 

 

 

 

Figura 53. Detalhes estruturais dos complexos do tipo-selvagem e mutante K6A. Comparação 
do complexo mutante K6A (esquerda) e tipo selvagem (direita). A ponte salina formada entre D2 e K6 
no complexo do tipo selvagem é perdida no mutante K6A, isto permite que D2 adote diferentes 
conformações rotaméricas. O grupo hidroxila da cadeia lateral de D2 está destacado em vermelho. 
Fragmento do C-terminal está em azul claro e o N-terminal em rosa claro. Figura produzida com 
MOLMOL (Koradi et al., 1996). 
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A ausência de uma ponte salina entre D2 e K6 poderia causar uma 

instabilidade local nesta região da interface do N-terminal desfavorecendo a 

formação do complexo. Este efeito não é observado no caso do mutante D2A, 

possivelmente porque K6 muda a orientação de sua cadeia lateral para interagir com 

Q9 nas simulações de docking (Fig. 54). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Detalhes estruturais dos complexos do tipo-selvagem e duplo mutante D2A-D275A. 
Comparação das estruturas do duplo mutante D2A-D275A (esquerda) e tipo selvagem (direita). A 
ponte salina formada por D2 e K6 é rompida após a mutação D2A, isto faz com que a cadeia lateral 
de K6 se oriente na direção de Q9, o que causa uma redução no número de contatos entre Q9 e L13. 
Fragmento do C-terminal está em azul claro e o N-terminal em rosa claro. Figura produzida com 
MOLMOL (Koradi et al., 1996). 

 
Nos ensaios de ligação, a afinidade comprometida pela mutação K6A é 

recuperada para valores similares ao complexo do tipo-selvagem pela introdução 

das mutações H276A ou H276E. Tabelas 9 e 10 demonstram que estes duplos 

mutantes não apresentam diferenças significativas nos contatos intermoleculares 

observados nas soluções de docking quando comparados ao tipo-selvagem. No 

entanto, eles apresentam interações novas, apesar de pouco freqüentes (valores 

indicados em parênteses), quando comparados ao simples mutante K6A: o duplo 

mutante K6A-H276A apresenta os contatos L11-M281 (0,16), K12-I284 (0,08), D14-

I284 (0,04), enquanto o duplo mutante K6A-H276E apresenta os contatos L11-M281 

(0,02) e D14-I284 (0,12). Estas interações extras poderiam ajudar a estabilizar a 
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interação cabeça-cauda e deste modo compensar os efeitos desestabilizadores 

causados pela mutação K6A.  

Apesar da cadeia lateral do resíduo D275 não estar participando da interface do 

complexo, substituição deste resíduo para alanina afeta significativamente sua 

ligação com o N-terminal (Tabela 6). Para tentar racionalizar esta observação 

fizemos simulação de docking do complexo simples mutante D275A. As estruturas 

de docking deste complexo apresentaram novos contatos intermoleculares em 

comparação com o modelo do tipo-selvagem: A(-1)-I270, S(0)-E273, S(0)-H276 e 

K5-H276 (Tabelas 9 e 10). Além disto, Figura 55 demonstra que a mutação D275A 

resultou no reposicionamento da cadeia lateral de H276 que popula um conjunto 

diferente de conformações rotaméricas, onde o grupo imidazol faz novos contatos 

com resíduos na região N-terminal (S(0), M1, K5) (Tabelas 9 e 10). A proximidade da 

cadeia lateral de H276 para o grupo α-NH3+ no N-terminal e para a cadeia lateral de 

K5 poderia resultar na desestabilização da interação entre os terminais, em função 

das interações repulsivas mantidas entre estes resíduos.  

 

 
 
 

 

 

 

Figura 55. Detalhes estruturais dos complexos do tipo-selvagem e simples mutante D275A. 
Comparação das estruturas do simples mutante D275A (esquerda) e tipo selvagem (direita). A cadeia 
lateral de H276 popula diferentes conformações rotaméricas nos dois modelos. No complexo mutante 
(esquerda) o grupo imidazol se aproxima da interface do N-terminal e forma contatos com resíduos 
S(0), M1 e K5 em algumas poucas soluções (6% dos modelos). Fragmento do C-terminal está em 
azul claro e o N-terminal em rosa claro. Figura produzida com MOLMOL (Koradi et al., 1996). 

 
No entanto, no caso do duplo mutante D2A-D275A, não foi detectado contatos 

entre H276 e resíduos na interface do N-terminal (Tabelas 9 e 10), o que poderia 
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explicar o aumento na afinidade quando comparada ao mutante simples D275A 

(Tabela 6). Comparação dos modelos de docking do tipo selvagem e D2A-D275A 

mostram que a remoção da cadeia lateral acídica de D2 muda o posicionamento da 

cadeia lateral de K6 em direção a Q9 (Fig. 54). Além disto, as simulações de docking 

para o duplo mutante D2A-D275A apresentam novos contatos não observados no 

docking de D275A (Tabela 9): M10 forma mais interações intermoleculares (M10-

M281 e M10-T282) e há novos contatos envolvendo resíduos D14 e I284 distantes 

da extremidade N-terminal. 

O duplo mutante D2A-H276A é mais estável que o complexo do tipo-selvagem 

(Kd reduziu de 4,4x10-7 M para 2,8x10-8 M, Tabela 6). Análise da estrutura do 

complexo tipo-selvagem e do modelo de RMN (Greenfield et al., 2006) revela que a 

cadeia lateral de H276 interage via ponte salina com o resíduo E273 em 30% das 

estruturas do modelo de RMN e 100% das estruturas de docking (distância média 

entre grupo carbonila de E273 e NH da cadeia lateral da H276: 4,3 (±0,5)). As 

estruturas obtidas pelas simulações de docking do complexo D2A-H276A 

demonstram que a remoção da cadeia lateral de H276 permite que o grupo carboxila 

da cadeia lateral do resíduo E273 interaja com o grupo α-NH3
+ da extremidade N-

terminal (A(-1)-E273) (Fig. 56). Isto tem o efeito de converter um contato 

intramolecular em um contato intermolecular, portanto poderia aumentar a afinidade 

entre os terminais.  
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Figura 56. Detalhes estruturais dos complexos do tipo-selvagem e simples mutante D2A-
H276A. Comparação das estruturas do simples mutante D2A-H276A (esquerda) e tipo selvagem 
(direita). A ausência da ponte salina entre E273-H276 no mutante pemite E273 formar contatos 
intermoleculares com resíduos A(-1) e M1 na interface do N-terminal. Fragmento do C-terminal está 
em azul claro e o N-terminal em rosa claro. Figura produzida com MOLMOL (Koradi et al., 1996). 
 

Finalmente, simulações de docking do complexo contendo a mutação D2A 

produziram um cluster de estruturas em que a cadeial lateral do resíduo K6 mudou 

sua orientação e formou contatos intermoleculares com o fragmento do C-terminal 

(K6-L278, K6-M281, K6-T282) (Tabelas 9 e 10 e Fig. 54). Em resumo, os exemplos 

descritos acima sugerem que as mudanças observadas no número de contatos 

intermoleculares poderiam explicar os aumentos de 40, 2 e 150 vezes na 

estabilidade dos complexos H276A, D2A e D2A-H276A, respectivamente. 
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4.2. Estabilidade conformacional e flexibilidade do C-terminal da Tm e sua 

relação com a estabilidade do complexo cabeça-cauda 

Mutações no C-terminal apresentaram uma correlação entre a estabilidade dos 

fragmentos isolados e a formação do complexo cabeça-cauda. Dentre os quatro 

mutantes testados, aqueles que apresentaram maior estabilidade conformacional 

(D275A e D280A) tiveram uma menor afinidade para os fragmentos do N-terminal. 

Ao oposto, mutantes mais instáveis (H276A e H276E) apresentaram uma maior 

afinidade para o N-terminal (Fig. 28, Tabelas 6 e 7). Aumentos na força iônica (Mo et 

al., 1990; Paulucci et al., 2002; Sousa e Farah, 2002) ou adição de TFE que também 

induzem um aumento na estabilidade de fragmentos da Tm influenciam 

negativamente a interação cabeça-cauda. Vários estudos demonstraram que a 

flexibilidade da região C-terminal aparenta ser essencial para a formação do 

complexo (Palm et al., 2003; Greenfield et al., 2002; Li et al., 2002; Greenfield et al., 

2003; Greenfield et al., 2006). A estrutura em solução do complexo cabeça-cauda 

(Greenfield et al., 2006) demonstrou claramente que a região C-terminal deve ser 

suficientemente flexível para que os contatos inter-hélice se rompam para permitir a 

inserção do dímero do N-terminal em coiled-coil no sulco resultante. Portanto, os 

efeitos observados das mutações na afinidade entre os terminais podem não ser 

simplesmente interpretados do ponto de vista da deleção de interações entre 

resíduos, mas também de mudanças na estabilidade e flexibilidade do coiled-coil. 

A energia de associação entre os terminais pode ser analisada como sendo 

influenciada pela diferença entre as energias conformacionais dos polipeptídeos 

isolados e em complexo (Paulucci et al., 2004). Foi demonstrado em estudos 

anteriores que a associação entre os terminais da Tm é acompanhada por um 

aumento no conteúdo de α-hélice do C-terminal (Palm et al., 2003, Paulucci et al., 
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2004). Baseando-se nesta observação e na grande quantidade de resíduos 

carregados no N e C-terminais foi proposto que a interação entre os terminais 

poderia estar compensando repulsões intramoleculares (dentro do coiled-coil) 

através de interações intermoleculares entre grupos de cargas opostas nas 

extremidades da proteína, favorecendo o enovelamento da extremidade C-terminal 

(Paulucci et al., 2004). A estrutura de RMN da interação cabeça-cauda demonstrou 

que as estruturas terciárias de ambos N e C-terminais mudam após interagirem, no 

entanto há pouco ganho no conteúdo de α-hélice nas concentrações milimolares 

utilizadas nos experimentos de RMN (Greenfield et al., 2006). Entretanto, os quatro 

últimos resíduos do C-terminal são mais desordenados na estrutura livre do que em 

complexo (Greenfield et al., 2003; Greenfield et al., 2006). Estas mudanças 

estruturais podem estar relacionadas com as alterações observadas nos espectros 

de CD que indicam um aumento no conteúdo de α-hélice após a interação entre os 

terminais, como demonstrado neste estudo (Fig. 45) e em outros (Palm et al., 2003; 

Paulucci et al., 2004). Paulucci et al. (2004) propuseram que em condições de alta 

força iônica, íons em solução poderiam blindar as cargas negativas do C-terminal. 

Isto favoreceria o enovelamento das cadeias e ao mesmo tempo reduziria a 

flexibilidade nesta região da proteína resultando em um desfavorecimento da 

interação cabeça-cauda. Nesta situação a diferença de energia livre entre o estado 

conformacional do C-terminal isolado e em complexo seria reduzida.  

Raciocínio semelhante pode ser empregado para explicar os efeitos opostos 

das mutações D275A/D280A e H276A/H276E na estabilidade dos fragmentos 

isolados e na formação dos complexos contendo estes terminais (Fig. 28, Tabelas 6 

e 7). Mutações D275A e D280A aumentaram a estabilidade conformacional dos 

fragmentos do C-terminal (~+2 ºC), no entanto reduziram a estabilidade da interação 
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cabeça-cauda. O ganho em estabilidade conformacional pode ser explicado pela 

redução das interações repulsivas entre D275 com E272 e E273 e de D280 com o 

grupo carboxila de I284 após as substituições de D275 e D280 para alanina. Estes 

resultados podem também estarem associados com a menor propensão para formar 

α-hélice do ácido aspártico quando comparado a alanina (Chou e Fasman, 1978). 

De maneira oposta, as mutações H276A e H276E reduziram a estabilidade do 

fragmento do C-terminal e tiveram um efeito estabilizador na formação do complexo 

cabeça-cauda. Substituição de H276 para Ala ou Glu poderia afetar a estabilidade 

desta região da molécula em duas maneiras: i) a remoção de uma carga positiva 

aumenta a carga negativa líquida do C-terminal desfavorecendo a formação de 

estruturas compactas como α-hélices e ii) H276A não pode formar pontes salinas 

intramoleculares com E272, E273 e D280, as quais estabilizam esta região da 

molécula (Greenfield et al., 2003; Greenfield et al., 2006). A substituição de H276 por 

um resíduo carregado negativamente (H276E) também romperá aquelas pontes 

salinas, além de aumentar o número de interações repulsivas na região. Estes dois 

casos descritos acima ilustram claramente a relação paradoxal entre a estabilidade 

do C-terminal isolado e a formação do complexo cabeça-cauda. 

Os resultados apresentados na Seção 3.4 demonstram que TFE também 

aumenta o conteúdo de α-hélice (Fig. 43) e a estabilidade dos fragmentos de Tm 

(Figuras 44 e 45), enquanto desfavorece a interação cabeça-cauda (Figuras 45 e 

48). Isto nos leva a supor que TFE esteja atuando no intrincado balanço energético 

entre a estabilidade das hélices e a do complexo. O caráter indutor de α-hélice deste 

solvente (Goodman et al., 1971; Sönnichsen et al., 1992; Slupsky et al., 1995; 

Shiraki et al., 1995; Feinberg et al., 1996; Kentsis e Sosnick, 1998) pode favorecer o 

enovelamento dos terminais da Tm, o que reduz a diferença de energia entre os 
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estados dissociado e associado, portanto desfavorecendo a ligação dos terminais. 

Nossos estudos de CD (Fig. 49) e RMN (Figs. 50, 51) com o peptídeo Tm259-284(W269) 

(Seção 3.4.5) demonstram o caráter indutório deste co-solvente para formação de 

estrutura. A diferença de valores (ΔδCα-ΔδCβ) (Fig. 51D) após a adição de TFE 

indicam que este fragmento possue propensão a adquirir estrutura helicoidal nestas 

condições de solvatação. O fato de TFE abolir, ao invés de estabilizar o complexo 

cabeça-cauda, sugere que este co-solvente atua na estrutura das regiões da Tm 

envolvidas diretamente na interação. Aparentemente, no entanto, a alteração 

estrutural induzida por TFE não está no mesmo caminho das mudanças estruturais 

que levam à formação do complexo cabeça-cauda. 

Glicerol não induziu um aumento no conteúdo de α-hélice nos fragmentos de 

Tm (ASTm1-142 e Tm143-284(5OHW269)) (Fig. 43) e nem afetou a formação do complexo 

cabeça-cauda (Fig. 48C), apesar de ter aumentado a estabilidade destes fragmentos 

(Figs. 44 e 45). Estas observações nos levam a sugerir que as propriedades de 

solvatação de glicerol (Seção 1.2.8.1) podem estar favorecendo um maior 

empacotamento do centro hidrofóbico do coiled-coil. Ou seja, está favorecendo o 

estado enovelado da Tm, sem alterar as características estruturais (flexibilidade) da 

extremidade C-terminal importante para a interação entre os terminais.  

Apresentamos na Figura 57 um diagrama ilustrando a síntese dos efeitos das 

várias perturbações ((2) interação cabeça-cauda, (3) mutações no C-terminal, (4) 

aumento na força iônica, (5) adição de TFE, (6) adição de glicerol) que afetam a 

estrutura e o equilíbrio entre os estados enovelado e desenovelado da região C-

terminal da proteína. Além de como cada condição pode influir na estabilidade do 

complexo cabeça-cauda. 
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Figura 57. Diagrama ilustrando o efeito de diversas perturbações (1-6) nas estruturas 
e no equilíbrio entre os estados enovelado e desenovelado do C-terminal da Tm. 
Chamamos a atenção nesta figura para o posicionamento dos estados enovelado (linha 
pontilhada em preto) e desenovelado (linha pontilhada em vermelho) na escala de energia 
livre das condições de 2-6 em relação à condição (1). 1) C-terminal em tampão de baixa 
força iônica. 2) Adição do N-terminal – formação do complexo cabeça-cauda favorece o 
enovelamento da extremidade C-terminal, ou seja, energia livre do estado enovelado (Gºf) 
fica mais negativa em relação ao fragmento isolado (Palm et al., 2003; Paulucci et al., 2004). 
Situações em que o C-terminal tiver Gºf igual ou mais negativo do que o valor de Gºf do 
terminal interagindo desfavorecerão a formação do complexo cabeça-cauda. 3) Mutações – 
Os mutantes D280 e D275 (azul) aumentaram a estabilidade do C-terminal. Valor de Gºf é 
muito próximo ao valor de Gºf do fragmento interagindo, portanto ocorre um 
desfavorecimento da interação entre os terminais. De maneira oposta, os mutantes H276A e 
H276E (amarelo) desestabilizaram a proteína, o que provoca um aumento na diferença de 
Gºf destes fragmentos entre as situações em que estão isolados e interagindo com o N-
terminal – aumento na afinidade da interação cabeça-cauda. 4) Aumento na força iônica - 
Adição de íons blindam as cargas negativas na região C-terminal da proteína. A redução do 
número de interações repulsivas favorece o enovelamento deste terminal (redução de Gºf) 
(Mo et al., 1990 ; Paulucci et al., 2002). 5) Adição de TFE – induz o enovelamento da 
extremidade C-terminal da proteína, assim como aumenta a energia livre do estado 
desenovelado (Kentsis e Sosnick, 1998). O estado enovelado nesta nova conformação tem 
menor propensão para interagir com o N-terminal. 6) Adição de glicerol – aumenta a 
estabilidade do fragmento ao desestabilizar o estado desenovelado (Gekko e Timasheff, 
1981ab; Dürr e Jelesarov, 2000). No entanto, a estrutura e a energia livre do estado 
enovelado não são modificadas significativamente em relação à situação 1, podendo então 
haver formação do complexo cabeça-cauda nesta situação.  
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4.3. Mg2+ liga na região C-terminal da Tm 

A estrutura primária da Tm demonstra que ela é rica em resíduos carregados 

negativamente que são agrupados ao longo da molécula (Fig. 58). Interações 

repulsivas entre estes resíduos poderiam criar regiões de instabilidade na proteína.  

 

 

 

 
 
Figura 58. Estrutura primária da α-Tm esquelética de galinha. Os resíduos acídicos (negrito) são 
agrupados ao longo da seqüência. 
 

Foi apresentado na seção 1.2.3 (INTRODUÇÃO) que a estrutura primária da 

Tm pode ser dividida em 14 bandas. Cada banda contém uma zona estreita (~8 

resíduos) de carga líquida positiva e uma zona maior (~12 resíduos) de carga líquida 

negativa (Fig. 9). MacLachlan e Stewart (1976) propuseram que a alternância destas 

zonas poderia criar regiões de ligação forte e fraca da Tm ao longo do filamento de 

actina. As zonas negativas poderiam interagir com actina através de pontes salinas 

formadas a partir de contatos diretos inter-resíduo com aminoácidos básicos na 

superfície da actina ou contatos indiretos entre resíduos carregados negativamente 

intermediados por íons Mg2+ ou Ca2+ (Stewart e McLachlan, 1975; McLachlan e 

Stewart, 1976). O modelo atômico do filamento fino demonstrou que a menor 

distância dos átomos do carbono alfa entre as cadeias da Tm e da actina era 

aproximadamente 10,5 Å, a qual é muito grande para permitir a existência de 

qualquer contato que não seja de origem eletrostática (Lorenz et al., 1995). Estas 

interações eletrostáticas permitiriam Tm flutuar no sulco do filamento de actina, 

portanto pequenas mudanças no monômero de actina poderiam induzir variações no 

posicionamento da Tm ao longo do filamento fino (Perry, 2005). Apesar de haver 
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estas discussões na literatura a respeito da ligação de íons divalentes na estrutura 

da Tm ainda não há evidências diretas descrevendo o posicionamento de sítios de 

ligação específicos para estes íons ao longo da proteína. 

Os resultados dos ensaios de desnaturação térmica da Tm inteira e de 

fragmentos dela apresentados neste projeto, demonstram que Mg2+ tem um grande 

efeito na estabilidade conformacional da proteína (Figuras 28, 33 e 34). 

Especialmente evidente é o efeito de Mg2+ nos fragmentos do C-terminal (Tm220-

284(W269) e Tm143-284(5OHW269)) que apresentaram um aumento significativo na 

estabilidade térmica (~10 °C) na presença do íon. Podemos ver na Figura 34 que o 

incremento em estabilidade causado por 5 mM MgCl2 (Tm: 34,3 °C) é muito mais 

significativo do que o aumento induzido por 100 mM NaCl (Tm: 31,9 °C). Outras 

proteínas ligantes de Mg2+ descritas na literatura também apresentam aumentos 

marcantes na estabilidade após a adição deste íon (Kanaya et al., 1996; Masino et 

al., 2000). Estudos com a a enzima Ribonuclease HI que liga Mg2+ em seu sítio ativo 

demonstraram que concentrações de MgCl2 entre 2 mM e 200 mM foram suficientes 

para estabilizar significativamente a proteína em comparação com as elevadas 

concentrações de NaCl (200 mM – 1500 mM). Ligação de Mg2+ ou Ca2+ nos sítios 

EF hands da calmodulina também aumentam consideravelmente a estabilidade da 

proteína (Masino et al., 2000).  

Inesperadamente, na presença de Mg2+, a adição de 100 mM NaCl 

desestabilizou o fragmento Tm220-284(W269) em relação à condição contendo apenas o 

íon divalente (Fig. 34). O maior aumento na estabilidade causado pela ligação de 

Mg2+ em comparação a Na+ e a falta de aditividade nos efeitos estabilizantes de 

ambos os íons indicam que os mecanismos pelos quais eles estabilizam a estrutura 

da Tm são diferentes e mutualmente excludentes. Íons divalentes podem ligar nas 



 127

regiões ricas em resíduos negativos da Tm (Fig. 58) e ter o efeito de converter 

interações repulsivas em interações atrativas, induzindo aumentos na estabilidade 

da proteína. Sítios ligantes de Mg2+ geralmente possuem vários resíduos de Asp e 

Glu que ligam e coordenam o íon divalente em seu interior (Needham et al., 1993; 

Oda et al., 1994; Kanaya et al., 1996; Ohki et al., 1997; Tesmer et al., 1997). Oda et 

al. (1994) demonstraram a ligação de Mg2+ no sítio ativo da enzima Ribonuclease HI 

altera os valores de pKa da cadeia lateral de resíduos Asp de modo a favorecer a 

formação de uma ponte salina entre eles. Apesar de NaCl ter reduzido a estabilidade 

de Tm220-284(W269), supõe-se que ele não liga competitivamente nos sítios de Mg2+, 

apenas interfere na ligação deste íon ao blindar interações eletrostáticas favoráveis 

(Oosawa, 1971; Ishi e Lehrer, 1989). 

Uma observação que nos chamou especial atenção foi a dependência entre os 

incrementos em estabilidade térmica e mutações na extremidade C-terminal (Fig. 28, 

Tabela 7). Mutantes que tiveram aminoácidos com cadeias laterais negativas (D275 

e D280) substituídos por alanina apresentaram uma menor estabilização do que o 

fragmento do tipo-selvagem ou o mutante H276A. Enquanto que no caso da 

mutação H276E que havia desestabilizado o fragmento significativamente na 

ausência de Mg2+. A adição deste íon retornou a estabilidade deste fragmento para 

um valor de Tm próximo ao do fragmento do tipo-selvagem. Portanto, o incremento 

em estabilidade induzido por este íon foi 2,6 ºC maior do que o provocado no tipo-

selvagem. Estes resultados nos deram indícios que este íon poderia ter um sítio de 

ligação em um trecho do fragmento C-terminal próximo aos resíduos mutados que 

coincide com a interface da interação cabeça-cauda. Esta hipótese obteve apoio em 

nossos estudos de RMN. 
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Os resultados de RMN obtidos com os estudos de ligação de Mg2+ no peptídeo 

Tm259-284(W269) foram interpretados no contexto do modelo molecular da região C-

terminal (Fig. 59). Este modelo foi gerado por modelagem por homologia 

(substituição K279N) usando a estrutura do fragmento C-terminal da Tm livre em 

solução (TM9a251-284, Greenfield et al., 2003) como molde. A seqüência dos últimos 

resíduos na extremidade C-terminal da Tm (resíduos 271-284) é 

SEELDHALNDMTSI, onde os resíduos que tiveram suas ressonâncias no 15N-1H 

HSQC perturbados por Mg2+ (Fig. 41) estão indicados em itálico e sublinhados. 

Apesar de nenhum destes aminoácidos serem carregados negativamente, todos 

estão localizados em uma região com alta densidade de carga negativa contendo 

potenciais ligantes para o íon Mg2+ (S271, E272, E273, D275, N279 e D280). A 

análise da disposição das cadeias laterais na estrutura do C-terminal demonstra que 

Mg2+ poderia intermediar pontes salinas intra (Fig. 59B) e intermoleculares (Fig. 59C) 

entre resíduos carregados negativamente. Na ausência de Mg2+ é esperado que um 

ou mais destes resíduos, especialmente E272 e D275, interajam com o grupo 

imidazol de H276 (Fig. 59A). A adição de Mg2+ pode induzir uma reorientação das 

cadeias laterais destes resíduos ácidos nesta região da molécula influenciando suas 

interações com H276, o que explicaria as mudanças significativas observadas nos 

espectros de 1H-15N HSQC (Fig. 41) e 1H-13C (Fig. 42) para este resíduo na 

presença do íon.  
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Figura 59. Potencial sítio de ligação 
para íons Mg2+. Análise da região 
formada pelos resíduos S271, E272, 
E273, D275, H276, A277, L278, N279 
e D280 demonstra que o resíduo H276 
está localizado no centro de uma 
região formada por diversos resíduos 
ácidos. As distâncias (Å) (indicada na 
figura) entre estes resíduos dão apoio 
à hipótese de que Mg2+ poderia estar 
ligando nesta região e coordenando 
pontes salinas entre os resíduos 
carregados negativamente. A cadeia 
lateral de H276 poderia ter seu 
ambiente químico modificado após a 
ligação do íon, o que está de acordo 
com as mudanças drásticas 
observadas para este resíduo. A) 
Distâncias intramoleculares dos 
resíduos E272, E273, D275, N279 e 
D280 para H276. B) Distâncias entre 
os resíduos E272, E273, D275, N279 e 
D280 C) Distância intermolecular entre 
os resíduos E273 e D275. As 
distâncias entre N279 e os resíduos 
vizinhos não possuem desvio padrão 
porque são medidas obtidas de um 
único modelo (modelagem por 
homologia). Enquanto, as outras 
distâncias foram calculadas dos 10 
modelos de RMN do C-terminal isolado 
(Greenfield et al., 2003). Figura 
desenhada com Pymol.  
[http://pymol.sourceforge.net/]. 
 

http://pymol.sourceforge.net/
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Os contatos intramoleculares mediados por Mg2+ nesta região da proteína 

podem afetar contatos intermoleculares na interface do complexo cabeça-cauda. As 

afinidades do complexo do tipo-selvagem são muito similares na ausência e 

presença de Mg2+ (Tabela 6). No entanto, este cátion teve uma influência 

significativa na estabilidade da interação na presença de mutações. D2 é o único 

resíduo ácido no N-terminal na região de sobreposição. Mg2+ poderia permitir a 

formação de pontes salinas entre este resíduo com D280 e/ou D275 ou com 

oxigênios de grupos carbonílicos na cadeia principal do C-terminal. A distância 

média entre os átomos de oxigênio dos grupos carboxílicos entre D2 e D275 ou 

D280 é aproximadamente 12 Å na estrutura de RMN que foi determinada na 

ausência de Mg2+ (Greenfield et al., 2006). No entanto, a adição deste íon poderia 

favorecer a aproximação das cadeias laterais destes resíduos e a formação de 

pontes salinas entre eles, o que seria consistente com o valor de energia de 

acoplamento observada para a interação de D2:D280 (0,7 kcal/mol) na presença de 

Mg2+ (Tabela 6). No entanto, temos que considerar que na presença de Mg2+ as 

constantes de dissociação medidas para o simples mutante D280A e o duplo 

mutante D2A-D280A também aumentaram (Tabela 6), o que não seria esperado 

caso este íon estivesse estabilizando um contato entre D2 e D280. As energias de 

acoplamento demonstram a influência de Mg2+ nas interações entre H276 e todos os 

resíduos estudados no fragmento do N-terminal (D2, K5, K6, K7). Todos os valores 

de ΔGi são negativos (interações repulsivas) ou não poderam ser calculados na 

ausência deste íon. No entanto, quando o mesmo foi adicionado, H276 passar a ter 

interações atrativas para os resíduos do N-terminal (Tabela 6). Isto não era 

esperado visto que, estes dados estão indicando contatos favoráveis entre resíduos 

com carga positiva mediados por um íon também positivo. Como veremos na 
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próxima seção, a interpretação dos valores ΔGi calculadas no caso do complexo 

cabeça-cauda sofre de um número de fatores complicadores. 
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4.4. Energética da interação cabeça-cauda 
 

A energia livre de acoplamento (ΔGi) é na realidade uma somatória de vários 

componentes energéticos (Serrano et al., 1990): 

ΔGi=ΔGN/solv+ΔGC/solv+ΔGT/NElect+ΔGT/CElect+ΔGT/Nnon-elect+ΔGT/Cnon-elect+ΔGreorg(N ou C)-ΔG’reorg(N ou C)-GNC Equação 19         

Onde ΔGN/solv e ΔGC/solv são as mudanças na energia de solvatação do resíduo 

N em função de uma mutação no resíduo C e vice-versa; ΔGT/NElec e ΔGT/CElect são 

mudanças na energia eletrostática após a mutação dos resíduos N e C no complexo 

do tipo-selvagem; ΔGT/Nnon-elect e ΔGT/Cnon-elect são mudanças na energia não-

eletrostática após a mutação dos resíduos N e C no complexo do tipo-selvagem; 

ΔGreorg(N ou C)-ΔG’reorg(N ou C) é a diferença de energia relacionada à reorganização 

estrutural causada por uma mutação no complexo do tipo-selvagem em relação à 

mesma mutação no simples mutante; GNC é a energia de interação coulômbica entre 

o par de resíduos no N e C-terminais.  

No sistema estudado, todos os resíduos mutados estão expostos ao solvente e 

destes, apenas os resíduos K5 e D280 formam um contato intermolecular (par 

iônico) na estrutura de RMN (Greenfield et al., 2006). Portanto, nós não esperamos 

mudanças significativas na energia de solvatação (ΔGN/solv+ΔGC/solv) após mutação 

dos resíduos. Conforme apresentado na seção 3.2.3 (RESULTADOS), as mutações 

introduzidas na região do C-terminal afetaram a estabilidade dos fragmentos 

isolados, enquanto os fragmentos do N-terminal apresentaram estabilidades 

semelhantes (Tabela 7, Fig. 28). Portanto, considerando que estas diferenças de 

estabilidade tenham causado alterações nos componentes energéticos (eletrostático 

e não eletrostático) que não se cancelaram no ciclo termodinâmico, nós não 

podemos ignorar os termos ΔGT/CElect+ΔGT/Cnon-elect para o cálculo de ΔGi. Além deste 

fator, possíveis modificações estruturais ocasionadas pelas mutações (como 
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observada nos ensaios de estabilidade e nas soluções de docking – alteração no 

padrão de contatos inter e intramoleculares), não nos permitem desconsiderar o 

termo ΔGreorg(N ou C)-ΔG’reorg(N ou C). 

Consequentemente a equação 19 pode ser reduzida somente para:  

ΔGi=ΔGT/NElect+ΔGT/CElect+ΔGT/Nnon-elect+ΔGT/Cnon-elect+ΔGreorg(N ou C)-ΔG’reorg(N oi C)-GNC Equação 20 
 
Isto nos leva a concluir que a energia de interação calculada entre os pares de 

resíduos estudados (Tabela 6) é na realidade uma somatória de vários termos 

energéticos como a interação coulômbica entre os resíduos N e C, e termos 

energéticos associados a interações eletrostáticas, não-eletrostáticas com 

aminoácidos vizinhos e mudanças conformacionais provocadas pelas mutações. Isto 

pode explicar porque obtivemos valores de energia de acoplamento para resíduos 

distantes na estrutura de RMN (D2-H276 ΔGi: -0,9 kcal/mol, distância: 17,4 Å; K6-

D275 ΔGi < -0,3 kcal/mol, distância: 16,1 Å), valores desfavoráveis de ΔGi para 

interações entre resíduos com cargas opostas (K5-E276 ΔGi < -5,3 kcal/mol; K5-

D280 ΔGi < -1,1 kcal/mol) e valores favoráveis de ΔGi para pares de resíduos de 

mesma carga elétrica (D2-D280 ΔGi > 2,1 kcal/mol, na ausência de Mg2+) (Tabela 6).  

Existe a possibilidade que a maioria das interações eletrostáticas mais 

importantes é de fato entre resíduos para os quais as energias de acoplamento não 

poderam ser estimadas. Uma vez que, é esperado que as mutações de um ou mais 

destes resíduos reduzam a estabilidade do complexo significativamente a ponto de 

não mensurarmos a interação entre eles. A ponte salina intermolecular mais curta 

observada entre as cadeias laterais de uma pequena fração dos modelos de RMN 

(Greenfield et al., 2006) foi entre K5 e os resíduos D280 e E273 (Tabela 10). Na 

ausência de Mg2+ ambas as mutações K5 ou D280 reduziram a estabilidade da 

interação cabeça-cauda para níveis abaixo do nível de detecção, o que é 
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consistente com a importância estrutural destes resíduos para a estabilidade do 

complexo (mutantes na posição E273 não foram estudados). Inesperadamente, a 

energia de acoplamento entre K5 e D280 na presença de Mg2+ foi desfavorável       

(< -1.1 kcal/mol, Tabela 6). Este efeito repulsivo poderia ser explicado, caso 

consideremos a existência uma interação específica do íon divalente com D280, pois 

esta interação poderia converter a carga líquida do resíduo de -1 para +1. Já foi 

demonstrado em outro estudo que a ligação de cátions em resíduos carregados 

negativamente pode romper pares iônicos interhélice em coiled-coils (Kohn et al., 

1997).  

A maioria dos pares de interação calculados apresenta valores pequenos de 

ΔGi envolvendo resíduos distantes um do outro na estrutura do complexo (Tabela 6). 

Pequenos valores de ΔGi foram observados para resíduos carregados que não estão 

em contato em diversas proteínas: staphylococcal nuclease (Green e Shortle, 1993), 

complexo idiotipo-antiidiotipo (Goldman et al., 1997) e no complexo barnase-barstar 

(Schreiber e Fersht, 1995).  Goldman et al. (1997) propuseram que energia de 

interação para resíduos distantes pode ser o resultado de efeitos na conformação da 

proteína e/ou rearranjos do solvente na interface entre as proteínas, que podem 

resultar em perturbações de longa distância nos campos eletrostáticos dentro da 

região de interação. Adicionalmente, é esperado que pares iônicos expostos 

apresentem menores valores de energia de interação quando comparados a 

interações eletrostáticas enterradas no centro hidrofóbico de uma proteína (Horovitz, 

1990; Dao-pin et al., 1991; Sali et al., 1991; de Prat-Gay et al., 1994; Schreiber e 

Fersht, 1995; Goldman et al., 1997). Existem várias explicações para esta 

suposição:  
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i) maior constante dielétrica na superfície da proteína quando comparado ao 

centro hidrofóbico, conseqüentemete a entalpia de interação entre duas cadeias 

laterais enterradas deve ser maior do que a entalpia da interação entre mesmas 

quando expostas ao solvente (Sali et al., 1991; Warshel e Russel, 1984);  

ii) custo entrópico envolvido na formação de uma ponte salina na superfície de 

uma proteína, uma vez que dois grupos livres para rotacionar devem se restringir a 

uma orientação determinada para que haja interação entre as cadeias laterais (Dao-

pin et al., 1991; Sali et al., 1991); 

iii) o alto custo energético de desolvatação envolvido na formação de pontes 

salinas (Hendsch e Tidor, 1994). 

Os dados de relaxação de 15N obtidos para a estrutura do complexo cabeça-

cauda indicam que há uma flexibilidade significativa na interface entre os terminais, 

assim como variabilidade conformacional em posições específicas (Greenfield et al., 

2006). Esta variabilidade pode ter uma significância fisiológica, pois permite que o 

complexo cabeça-cauda adote vários estados conformacionais que podem popular 

os diferentes estados regulatórios do filamento fino (bloqueado, fechado, aberto) 

(Greenfield et al., 2006).  O grande número de pequenos valores de ΔGi entre pares 

específicos de resíduos na interface do complexo; a sensibilidade dos diferentes 

complexos (tipo-selvagem e mutantes) para a presença de Mg2+; e os resultados das 

simulações de docking que demonstraram que o padrão de contatos iônicos na 

interface é altamente sensível à presença ou ausência de contatos específicos estão 

consistentes com o alto grau de variabilidade conformacional apontado para esta 

interação.   
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5. CONCLUSÕES 
 

Neste projeto usamos fragmentos recombinantes do N e C-terminais da Tm 

para estudar quantitativamente a interação cabeça-cauda em diferentes situações, 

onde alteramos as condições de solvatação (TFE e glicerol) (Corrêa e Farah, 2007), 

ou inserimos mutações na interface do complexo cabeça-cauda (Corrêa et al., 

2008a). Os dados obtidos neste trabalho demonstram que a formação deste 

complexo depende de um intrincado balanço entre a energia conformacional dos 

terminais isolados e em complexo. 

 

Os estudos com TFE e glicerol demonstram que na presença de TFE há um 

aumento na estabilidade e no conteúdo de α-hélice dos fragmentos de Tm (ASTm1-

142, Tm143-284(5OHW269)), porém há uma desestabilização da interação cabeça-cauda. 

Propomos que as mudanças conformacionais induzidas por TFE poderiam estar 

inibindo a separação das cadeias do C-terminal. Esta separação foi observada após 

a formação do complexo na estrutura em solução (Greenfield et al., 2006). O fato de 

TFE abolir ao invés de estabilizar a interação cabeça-cauda sugere que ele pode ter 

um efeito nas estruturas das regiões da Tm envolvidas na interação. No entanto, 

aparentemente as mudanças estruturais induzidas por TFE não estão no caminho 

das alterações conformacionais que levam à formação do complexo cabeça-cauda. 

Glicerol também aumentou a estabilidade dos fragmentos, no entanto, não afetou a 

associação do complexo, possivelmente porque seu efeito estabilizador pode estar 

relacionado com o empacotamento de regiões já enoveladas em coiled-coil.  

 

A estrutura em solução do complexo cabeça-cauda da Tm (Greenfield et al., 

2006) demonstra que a maioria dos contatos na interface do complexo é de natureza 
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hidrofóbica, apesar de haver uma extensa literatura demonstrando que a 

polimerização da Tm é dependente da força iônica da solução. Demonstramos 

através de mutações de resíduos carregados (D2A, K5A, K6A, K7A, D275A, H276A, 

H276E e D280A) nas extremidades dos fragmentos ASTm1-142 e Tm143-284(5OHW269) 

que estes resíduos possuem um papel chave na estabilidade do complexo cabeça-

cauda. Como esperado, mutações de resíduos que mantêm contatos 

intermoleculares na interface (K5A, K7A e D280A) reduziram a afinidade entre os 

terminais. Entretanto, as mutações dos resíduos K6A, D275A, H276A e H276E 

também afetaram a afinidade, apesar de não formarem contatos intermoleculares. 

As estruturas obtidas nas simulações de docking de mutantes simples e duplos 

demonstram que uma intrincada rede de interações eletrostáticas intra e 

intermoleculares são responsáveis pela estabilidade da interface. Isto justifica os 

resultados observados para mutações de resíduos expostos. Os dados de 

desnaturação térmica dos fragmentos da Tm, em especial do C-terminal 

demonstram claramente que mutações pontuais podem comprometer a estabilidade 

destes fragmentos. O mais interessante é a relação entre a estabilidade dos 

fragmentos isolados e a estabilidade do complexo. As mutações que estabilizaram o 

C-terminal (D275A, D280A) reduziram a ligação dos terminais, enquanto que 

mutantes instáveis (H276A, H276E) apresentaram uma maior afinidade com o N-

terminal. Estes resultados em conjunto com os resultados de TFE ilustram 

claramente o intrincado balanço entre a energia conformacional dos terminais 

isolados e em complexo. 

 

Por último, os resultados de desnaturação térmica demonstram que a presença 

de íons Mg2+ provoca um aumento significativo na estabilidade da Tm e como 
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indicado pelo ciclo de duplo mutantes este íon também altera o padrão de interação 

na interface do complexo cabeça-cauda. Mutações no N-terminal não causaram 

ganhos diferenciais em estabilidade quando comparamos os valores de Tm na 

ausência e presença do íon. Esta observação sugere que enquanto Mg2+ deve ligar 

ao fragmento ASTm1-142, ele não liga na região N-terminal deste fragmento onde 

estão localizados resíduos mutados. No entanto, mutantes do C-terminal 

apresentaram ganhos em estabilidade por Mg2+ dependentes da mutação estudada. 

Mutantes em que houve a retirada de grupos negativos (D275A e D280A) tiveram 

menores incrementos em Tm, enquanto que o mutante em que há um grupo negativo 

(H276E) adicional apresentou um maior incremento em Tm. Estes dados sugerem 

que na região do C-terminal envolvida na formação da interação cabeça-cauda 

poderia haver um sítio ligante para Mg2+. Os dados de RMN demonstram que a 

adição deste íon causou uma perturbação no ambiente químico do resíduo H276, o 

qual está localizado no centro de uma região com resíduos (E272, E273, D275, 

D280) potenciais para formar pontes salinas com o cátion divalente. 
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