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RESUMO 
 
Abiko, L.A. Estudo da dinâmica funcional dos domínios regulatórios do 
trocador de Na+/Ca2+ de Drosophila melanogaster por Ressonância Magnética 
Nuclear em Solução. 2015. 144p. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação 
em Química. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 
 

O trocador de Na+/Ca2+ (NCX) constitui um dos principais mecanismos de 

extrusão de Ca2+ intracelular em células excitáveis. Foi demonstrado que alterações 

no funcionamento do NCX estão relacionadas a diversas situações patológicas. Por 

este motivo, o entendimento do mecanismo molecular da manutenção da 

concentração de Ca2+ intracelular via NCX é importante para a compreensão do 

funcionamento do trocador, bem como para o desenvolvimento de fármacos.  

Além de transportar Na+ e Ca2+, o NCX também é regulado por esses íons. 

Este trocador é composto por dois domínios transmembranares, cada um deles 

contendo 5 α-hélices (TM), e uma grande alça intracelular que conecta as hélices 

TM5 e TM6. O domínio transmembranar é responsável por catalisar o transporte de 

Na+ e Ca2+ através da bicamada lipídica, enquanto que a alça citoplasmática está 

envolvida com a regulação do trocador. Esta alça contém dois domínios sensores de 

Ca2+ adjacentes, denominados CBD1 e CBD2. 

Apesar da importância fisiológica do NCX, o mecanismo de regulação 

alostérica do trocador por Ca2+ intracelular permanece desconhecido. Neste 

trabalho, a espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) de alta 

resolução foi utilizada para investigar a conformação e a dinâmica de CBD1 e CBD2 

do trocador de Na+/Ca2+ de Drosophila melanogaster (CALX), isolados ou 

conectados covalentemente em uma construção denominada CBD12. Um total de 

98% das ressonâncias da cadeia principal de CBD1 isolado na presença de Ca2+ foi 

assinalado, enquanto que na ausência de Ca2+, assinalamentos para apenas uma 



	  

	  

parte da cadeia principal puderam ser obtidos. Os assinalamentos adquiridos para 

CBD12 foram baseados na análise de um conjunto de espectros de RMN 

tridimensional heteronuclear e por comparação com os espectros dos domínios 

isolados. Uma análise preliminar dos deslocamentos químicos e dos parâmetros de 

relaxação de 15N obtidos para CBD1 indicou que este domínio é flexível na ausência 

de Ca2+, mas torna-se rígido após a adição deste íon. As medidas das velocidades 

de relaxação de 15N e de acoplamentos dipolares residuais (RDCs) de 1H-15N 

realizadas para CBD12 nas formas apo e holo indicaram que a ligação de Ca2+ em 

CBD1 estabiliza uma orientação rígida entre os domínios. A análise dos RDCs de 

1H-15N mostrou ainda que a orientação média entre CBD1 e CBD2 é praticamente 

linear na ausência de Ca2+, enquanto que um ângulo menor é assumido após a 

adição deste íon.  

Os dados descritos nesta tese suportam um modelo de regulação alostérica 

em que a modulação da plasticidade de CBD12 pela ligação de Ca2+ no domínio 

CBD1 controla a abertura e o fechamento do trocador.  

 
Palavras-chave:  RMN em solução, Dinâmica de Proteínas, Trocador de Na+/Ca2+, 
Relaxação de 15N, Acoplamentos Dipolares Residuais. 



	  

	  

ABSTRACT 
 
Abiko, L.A. Functional Dynamics of the regulatory domains from the Drosophila 
melanogaster’s Na+/Ca2+ exchanger by Nuclear Magnetic Resonance in 
solution. 2015. 144p. PhD Thesis - Graduate Program in Chemistry. Instituto de 
Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

The Na+/Ca2+ exchanger (NCX) is a major mechanism for the extrusion of 

intracellular Ca2+ in excitable cells. It was demonstrated that altered functioning of 

this protein is related to various pathological situations. Therefore, the understanding 

of the molecular mechanism for maintaining the intracellular Ca2+ concentration by 

means of the NCX is important to understand the functioning of the exchanger and to 

develop drug-based therapies.  

Besides transporting Na+ and Ca2+, the exchanger is also regulated by these 

ions. The NCX is composed of two transmembrane domains, each of them 

containing 5 transmembrane alpha-helices (TM), and a very large cytosolic loop that 

connects TM5 to TM6. The transmembrane domains are responsible for catalyzing 

the transport of Na+ and Ca2+ ions across the lipid bilayer, while the cytosolic loop is 

involved in regulation of the exchanger activity. It contains two regulatory Ca2+-

binding domains, called CBD1 and CBD2, that appear in tandem. 

Despite the physiological importance of the NCX, the mechanism of allosteric 

regulation of the exchanger by intracellular calcium remains unclear. In this work we 

used high-resolution NMR spectroscopy to study the conformation and the dynamics 

of the two Ca2+-binding regulatory domains of Drosophila’s Na+/Ca2+ exchanger 

(CALX), CBD1 and CBD2, in isolation as well as in a covalent construct called 

CBD12. Complete backbone NMR resonance assignments were obtained for the 

isolated CBD1 domain in the Ca2+-bound state, while partial assignments were 

obtained for CBD1 in the free state. Partial backbone NMR resonance assignments 



	  

	  

were obtained for the CBD12 construct through the analysis of a standard set of triple 

resonance NMR spectra. Additional assignments were obtained by comparison with 

the isolated CBD1 and CBD2 domains. A preliminary analysis of NMR chemical 

shifts and 15N relaxation data obtained for CBD1 indicates that this domain displays 

considerable amount of flexibility in the free state, but becomes more rigid upon 

Ca2+-binding. NMR 15N relaxation rates and 1H-15N residual dipolar couplings (RDCs) 

obtained for the Apo and Ca2+-bound states of the CBD12 domain indicate that 

calcium binding stabilizes a rigid inter-domain orientation. Analysis of 1H-15N RDCs 

further shows that Drosophila’s CBD12 domain assumes an almost linear inter-

domain orientation in the absence of Ca2+, while a smaller inter-domain angle was 

found in its presence. These findings support a model in which modulation of CBD12 

plasticity by the binding of Ca2+ to the CBD1 domain controls the opening and closing 

of the exchanger.  

Keywords:  Solution NMR, Protein Dynamics, Na+/Ca2+ exchanger, 15N relaxation, 
Residual Dipolar Couplings.  
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1) Introdução 

 

1.1) Ressonância Magnética Nuclear de proteínas 

 
 

Ressonância Magnética Nuclear (RMN) é a única técnica 

espectroscópica capaz de resolver a estrutura de macromoléculas biológicas 

em solução e com resolução atômica. O uso de RMN para determinar a 

estrutura de proteínas em solução está ao mesmo tempo bem estabelecido, e 

em pleno desenvolvimento. RMN também fornece informações detalhadas 

acerca dos movimentos internos de macromoléculas (dinâmica) em 

diferentes escalas de tempo, e é extremamente poderosa para o estudo de 

aspectos termodinâmicos, cinéticos e conformacionais de interações entre 

proteínas ou entre proteínas e outras moléculas como ácidos nucleicos, 

açúcares, ou metabólitos (Wüthrich 2003). Nos experimentos de RMN em 

solução, condições como temperatura, pH e concentração de sal podem ser 

ajustadas para mimetizar o ambiente fisiológico no qual as proteínas exercem 

suas funções e, da mesma forma, também podem ser alteradas para 

condições extremas a fim de estudar, por exemplo, o processo de 

desnaturação. Todas estas características fazem da RMN uma técnica 

excepcionalmente adequada para investigar a interação entre estrutura, 

dinâmica e função de macromoléculas. 
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1.1.1) Uma breve introdução sobre o fenômeno de RMN 
 

 RMN baseia-se na detecção de transições de energia entre estados do 

spin nuclear na presença de um campo magnético externo. A presença de 

uma carga líquida positiva e de um momento angular de spin diferente de 

zero faz com que o núcleo atômico possua momento magnético, µ, e 

comporte-se de forma análoga a um pequeno dipolo magnético (Cavanagh 

2007). Dipolos magnéticos, quando colocados na presença de um campo 

magnético externo (B=(0,0,B)), interagem com este campo. A energia de 

interação entre um dipolo magnético e o campo externo é dada pelo produto 

escalar entre µ  e B: 

 𝐸 =   −𝜇.𝐵 ,  (1) 

 

 Núcleos que apresentam número quântico de spin (I) 1/2 (por exemplo 

13C, 15N, 1H), assumem dois estados de energia (S=2I+1) (Equação 2), 

conhecidos como α (m=+1/2) e β (m=-1/2), e cujas energias na presença de 

B dependem da orientação do momento magnético µ  em relação ao campo 

magnético (Figura 1):  

𝐸! = − !
!
ℏ𝛾𝐵  ;   𝐸! = + !

!
ℏ𝛾𝐵,  (2) 

onde γ é a razão giromagnética, uma constante de proporcionalidade entre o 

momento magnético e o momento angular de spin, característica de cada 

núcleo, e   

€ 

 é a constante de Planck reduzida. Núcleos que não apresentam 

spin (possuem número de massa e número atômico pares) como o 12C, não 

são ativos na RMN. Enquanto que núcleos com número quântico de spin 

maior que ½, como por exemplo o isótopo mais abundante do nitrogênio (14N, 
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spin=1), apresentam mais de dois estados de energia  e, consequentemente, 

espectros de RMN mais complexos. 

 

Figura 1. Representação dos estados de baixa energia (α) e alta energia (β) 
resultantes do acoplamento entre um núcleo de spin ½ e o campo magnético 
externo B.  
 

 As considerações feitas acima para um spin na presença de um 

campo magnético externo são válidas para um conjunto de spins (ensemble). 

Neste caso, a presença do campo magnético externo, B, induz a formação de 

um pequeno excesso de spins no estado de menor energia, o qual pode ser 

representado por um vetor magnetização M, que é formado após o equilíbrio 

térmico ser estabelecido na presença de B (Figura 2).  

 

Figura 2. Representação de um conjunto de spins na presença de um campo 
magnético B, após o estabelecimento do equilíbrio térmico. A seta cinza representa 
o vetor magnetização resultante. Retirado de (Levitt 2001).  
 

O grau de polarização é proporcional à diferença de energia entre os 

estados α e β que  por sua vez, é diretamente proporcional à razão 

giromagnética (γ) e à magnitude do campo externo (Equação 3 e Figura 3). 
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Figure 2.16
Thermal equilibrium.

At realistic field strengths, the anisotropy of the polarization distribution at thermal equilibrium is directly
proportional to the ratio of the magnetic and thermal energies. The difference in magnetic energy between
a single proton polarized along the field and one polarized opposite to the field is !γB0 = 3.3 × 10−25 J in
a field of B0 = 11.74 T. The available thermal energy at room temperature is kBT = 4.1 × 10−21 J , which is
four orders of magnitude larger. For nuclear spins, there is only a very slight bias in the spin polarization
distribution at thermal equilibrium.

The anisotropy of the magnetization distribution in thermal equilibrium means that the entire sample
acquires a small net magnetic moment along the field, i.e. a longitudinal magnetic moment. This is the
microscopic mechanism of nuclear paramagnetism. For protons in water, the nuclear contribution to the
magnetic susceptibility may be calculated to be

χnuc = µ0!2γ2c

4kBT

where c is the number of protons per unit volume. This evaluates to

χnuc = +4.04 × 10−9

This is about three orders of magnitude smaller than the observed diamagnetism of water, which is due to
the electrons rather than to the nuclei (see Section 2.2).

If the external magnetic field is suddenly turned on (or if the sample is rapidly brought into the field) the
macroscopic nuclear magnetization is initially zero but gradually grows due to the biased wandering of the
spin polarizations, as discussed above. The build-up curve is usually approximately exponential. Suppose
that ton is defined as the moment when the external magnetic field is applied, and the direction of the field
is defined to be the z-axis. The build-up of longitudinal magnetization has the form

Mnuc
z (t) = Mnuc

eq
!
1 − exp{−(t − ton)/T1}

"
(2.6)

for times t ≥ ton:

0

0

B

Mz

tton

Figure 2.17
The build-up of
longitudinal spin
magnetization, after the
magnetic field is turned
on.
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Esta diferença de energia, quando expressa em unidades de frequência, 

corresponde à frequência de ressonância do núcleo, ω0, também conhecida 

como frequência de precessão ou frequência de Larmor:  

 

ΔE = Eβ −Eα = !γB
ΔE
!
= γB =ω0

 ,  (3) 

 
Figura 3. Efeito Zeeman: dependência da diferença de energia (ΔE) dos estados α e 
β com a intensidade do campo magnético externo B.  
 

 A energia de acoplamento entre o momento magnético nuclear e o 

campo externo é muito pequena quando comparada à energia térmica. Por 

exemplo, a diferença de energia magnética entre as duas orientações do 

momento magnético do núcleo de hidrogênio em um campo de 11,74 T é 

3,3x10-25 J, enquanto que a energia térmica a temperatura ambiente é kBT = 

4,1x10-21 J, em que kB é a constante de Boltzmann e T é a temperatura 

(Levitt 2001). Esta comparação demonstra que a polarização dos spins 

nucleares é um efeito de magnitude muito pequena e por isso difícil de 

detectar. Por este motivo a técnica de RMN é pouco sensível quando 

comparada a outras técnicas espectroscópicas, e exige maior quantidade de 

amostra (concentrações da ordem de 0,2 a 1 mM de proteínas). A baixa 

sensibilidade da RMN, aliado ao interesse em realizar estudos estruturais de 
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amostras biológicas que quase sempre são obtidas em baixas 

concentrações, é um dos principais estímulos ao desenvolvimento de 

magnetos supercondutores cada vez mais potentes. O maior campo 

magnético obtido em instrumentos comerciais atualmente é de 23,5T, onde 

um núcleo de 1H apresenta uma frequência de Larmor de 1000 MHz. 

Para que ocorram transições de energia entre o estado de menor 

energia para o estado de maior energia é necessário a aplicação de pulsos 

de radiofrequência (r.f., da ordem de MHz), cuja frequência depende do 

núcleo a ser excitado (razão giromagnética) e da intensidade do campo 

magnético B. Este pulso perturba o estado de equilíbrio, e quando é 

interrompido, o sistema retorna ao estado estacionário por um processo 

denominado relaxação, dissipando a radiação eletromagnética absorvida 

para os spins vizinhos (emissão induzida).  

Do ponto de vista clássico, o estado de equilíbrio corresponde ao vetor 

magnetização estático, paralelo ao campo B e portanto paralelo ao eixo “z” 

do laboratório (Figura 4a). O pulso de radiofrequência, que corresponde a 

um campo magnético oscilante aplicado perpendicularmente a B, tem o efeito 

de retirar M de sua posição de equilíbrio trazendo-o para o plano xy (Figura 

4b). Desligado o pulso, M retorna à posição de equilíbrio fazendo um 

movimento de precessão ao redor do campo B com frequência ω0 (Figura 

4c). Este movimento induz uma corrente oscilatória nas bobinas de detecção 

conhecida como decaimento livre de indução (FID, “free induction decay”), e 

que corresponde ao sinal de RMN (Figura 4d).  

No caso de uma molécula, cada núcleo excitado emite uma frequência 

distinta, simultaneamente. O FID  contém todas estas frequências. Este sinal 
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é adquirido em domínio temporal, e a aplicação da transformada de Fourier 

decodifica o sinal oscilatório nas frequências de precessão dando origem aos 

sinais típicos de RMN (domínio de frequências) (Figura 4e).  

 

Figura 4. Experimento de um pulso de radiofrequência. No estado de equilíbrio o 
vetor magnetização M é paralelo ao campo magnético externo B e, portanto, 
paralelo ao eixo z do laboratório (a). Após um pulso de r.f., o vetor M é retirado da 
posição de equilíbrio e levado ao plano x-y (b). Quando o pulso é desligado, a 
magnetização tende a retornar ao estado de equilíbrio em movimento de precessão 
(c), induzindo a formação de correntes elétricas nas bobinas de detecção (FID) (d). 
A aplicação da transformada de Fourier sobre o FID gera um sinal no domínio de 
frequências, típico dos experimentos de RMN (e). Figura retirada de (Levitt 2001). 

 

 

1.1.2) O deslocamento químico (δ) 
 

Os spins sentem campos magnéticos locais ligeiramente diferentes de 

B. Este efeito é devido à conformação e à estrutura química da molécula que 

modificam a distribuição eletrônica local. O campo magnético externo induz 

movimentos dos elétrons nas nuvens eletrônicas locais levando ao 

surgimento de campos magnéticos induzidos que são orientados na direção 

oposta ao campo externo. O campo magnético resultante corresponde à 

linewidths. As discussed in Section 6.1, observed linewidths significantly
larger than expected based on the molecular mass of the protein imply
that aggregation is increasing the apparent rotational correlation time
or that chemical exchange effects (Section 5.6) contribute significantly
to the linewidth.

Given theoretical or experimental estimates of !c, the theoretical
equations presented in Chapters 5 and 7 can be used to calculate
approximate values of resonance linewidths. The resulting curves are
shown in Fig. 1.6. The principal uncertainties in the calculation are due
to the following factors: (i) anisotropic rotational diffusion of non-
spherical molecules, (ii) differential contributions from internal motions
(particularly in loops or for side chains), (iii) cross-correlation effects,
(iv) dipolar interactions with nearby 1H spins (which depend on detailed
structures of the proteins), and (v) incomplete knowledge of fundamental
parameters (such as chemical shift anisotropies).
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FIGURE 1.5 One-pulse NMR experiment. Shown are (a) the orientation along
the z-axis of the net magnetization at equilibrium, (b) the orientation along
the x-axis of the net magnetization at the start of acquisition following a
908 pulse with y-phase, (c) the precessing magnetization in the x–y plane, (d) the
FID recorded for the precessing magnetization during the acquisition period,
and (e) the real component of the complex frequency domain NMR spectrum
obtained by Fourier transformation of the FID.
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soma do campo magnético externo e do campo magnético induzido. Dessa 

forma os diferentes spins nucleares em uma molécula apresentam 

frequências de ressonância ligeiramente diferentes de acordo com a 

conformação e a estrutura química. Este fenômeno dá origem ao 

deslocamento químico, o qual fornece informações muito importantes a 

respeito da estrutura molecular, conformação e estereoquímica.  

 A fim de comparar medidas realizadas em campos magnéticos 

diferentes, as frequências de ressonância são geralmente expressas na 

forma de deslocamentos em relação a uma frequência de referência. O 

deslocamento químico é expresso em unidades de partes por milhão, ou 

ppm:  

𝛿 = !!!!!"
!!"

×10!,  (4) 

onde ωo é a frequência de ressonância do spin nuclear em questão e ωrf é a 

frequência de referência.  

 

1.1.3) O Acoplamento escalar (J) 
 

O aspecto de um espectro de RMN é influenciado não apenas pela 

separação dos sinais devido aos deslocamentos químicos, mas também 

pelos desdobramentos provocados pelo acoplamento escalar (J) e pelas 

propriedades de relaxação dos spins em questão, as quais serão discutidas 

separadamente.  

 O acoplamento escalar (J) é um efeito de origem quântica que surge 

devido a uma interação entre dois spins, I e S, que estão a poucas ligações 

químicas de distância um do outro (Rule e Hitchens 2006). Dessa forma a 
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transição de energia do spin I será desdobrada em duas, cujas frequências 

dependem do fato de o spin S encontrar-se no estado α ou β. O mesmo 

desdobramento é observado para as transições do spin S (Figura 5). A 

diferença de frequência entre as duas linhas é chamada de constante de 

acoplamento escalar, J. Esta constante permite inferir a conectividade entre 

núcleos via ligações químicas. A magnitude de J é independente do campo 

magnético externo, mas depende da natureza dos núcleos envolvidos, do 

número de ligações que os separam, além do ângulo entre estas ligações. A 

presença deste acoplamento dá origem a multipletos no espectro. 

 

 

Figura 5. O Acoplamento escalar. As possíveis transições de energia para dois 
spins nucleares acoplados (esquerda) e o padrão de separação de linhas para este 
acoplamento (direita).   
 

1.1.4) O fenômeno da relaxação de spins (T1 e T2) 
 

O mecanismo pelo qual a magnetização retorna ao estado de 

equilíbrio após ser perturbada por um pulso de radiofrequência é chamado 

relaxação. Em RMN, o processo de relaxação é lento quando comparado a 

outras técnicas espectroscópicas. Por exemplo, o estado eletrônico excitado 

possui um tempo de vida da ordem de nanosegundos (na fluorescência), 

enquanto que o estado de equilíbrio em RMN pode levar de milissegundos a 
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segundos para se estabelecer. É este fato que faz com que seja possível 

gerar, manipular e observar a magnetização transversal, gerando espectros 

com alta resolução. Existem dois processos independentes de relaxação em 

RMN: a relaxação da magnetização longitudinal, que ocorre com uma 

constante de tempo característica conhecida como T1, e a relaxação da 

magnetização transversal, a qual corresponde à constante de tempo 

característica denominada T2. Estes dois parâmetros são extremamente 

importantes em RMN, e dependem do tamanho da molécula na forma do 

tempo de correlação rotacional (Figura 6).  

 

Figura 6. Dependência dos tempos de relaxação da magnetização longitudinal (T1, 
vermelho) e transversal (T2, azul) com o tempo de correlação rotacional (τc). 

 

A relaxação da magnetização longitudinal é o processo pelo qual os 

spins retornam para o equilíbrio térmico por meio da redistribuição das 

populações dos estados do spin nuclear. Sob o ponto de vista vetorial, T1 é 

responsável pela regeneração do vetor magnetização resultante ao longo do 

eixo z, paralelo a B reestabelecendo o equilíbrio de Boltzmann (Figura 7A). 

O tempo T1 é de extrema importância porque ele limita o tempo mínimo o 

qual é preciso esperar para repetir os experimentos de modo que não ocorra 

perda de intensidade de sinal.  
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Em contrapartida, a relaxação transversal corresponde ao 

desaparecimento da magnetização no plano transversal pela defasagem da 

magnetização neste plano (perda de coerência de M no plano xy) (Figura 

7B). Desta forma, T2 define o tempo de aquisição do FID. Mais importante, a 

largura dos sinais de RMN é diretamente proporcional a 1/T2. Moléculas 

grandes possuem T2 muito curto (Figura 6) e, portanto, linhas alargadas até 

o limite em que o sinal não pode mais ser detectado (Rule e Hitchens 2006). 

Este fenômeno explica porque é difícil estudar proteínas grandes por RMN 

em solução 

A)

 

B) 

 

Figura 7. Representação vetorial dos processos de relaxação longitudinal (A) e 
transversal (B) do spin nuclear. Figura retirada de (Claridge 1999) 
 

Ambos os processos de relaxação ocorrem devido à existência de 

campos magnéticos locais, que variam randomicamente em magnitude e 

direção à medida que a molécula se reorienta em solução. Esta variação do 

campo magnético deve ocorrer em frequência apropriada para que leve a 

minutes for nuclear spins as opposed to less than a picosecond for electrons, a consequence
of the low transition energies associated with nuclear resonance. These extended lifetimes
are crucial to the success of NMR spectroscopy as an analytical tool in chemistry. Not only
do these mean that NMR resonances are rather narrow relative to those of rotational,
vibrational or electronic transitions (as a consequence of the Heisenberg Uncertainty
Principle), but it also provides time to manipulate the spin systems after their initial
excitation, performing a variety of spin gymnastics and so modifying the information
available in the resulting spectra. This is the world of multipulse NMR experiments, into
which we shall enter shortly, and knowledge of relaxation rates has considerable bearing on
the design of these experiments, on how they should be implemented and on the choice of
experimental parameters for optimum results. Even in the simplest possible case of a single-
pulse experiment, relaxation rates influence both achievable resolution and sensitivity (as
mentioned in Chapter 1, the earliest attempts to observe the NMR phenomenon probably
failed because of a lack of understanding at that time of the spin relaxation properties of the
samples used).

Relaxation rates of nuclear spins can also be related to aspects of molecular structure and
behaviour in favourable circumstances, in particular internal molecular motions. It is true to
say, however, that the relationship between relaxation rates and structural features is not as
well defined as those of the chemical shift and spin–spin coupling constants and is not used
on a routine basis. The problem of reliable interpretation of relaxation data arises largely
from the numerous extraneous effects that influence experimental results, meaning empiri-
cal correlations for using such data are not generally available, and this aspect of NMR will
not be further pursued.

2.4.1. Longitudinal relaxation: establishing equilibrium

Immediately after pulse excitation of nuclear spins, the bulk magnetisation vector is
moved away from the thermal equilibrium þz axis, which corresponds to a change in the
spin populations. The recovery of the magnetisation along the z axis, termed longitudinal
relaxation, therefore corresponds to the equilibrium populations being re-established, and
hence to an overall loss of energy of the spins (Fig. 2.19). The energy lost by the spins is
transferred into the surroundings in the form of heat, although the energies involved are so
small that temperature changes in the bulk sample are undetectable. This gives rise to the
original term for this process as spin-lattice relaxation, which originated in the early days of
solid-state NMR where the excess energy was described as dissipating into the surrounding
rigid lattice.

The Bloch theory of NMR assumes that the recovery of the þz-magnetisation, Mz,
follows exponential behaviour, described by:

dMz

dt
¼ M0 #Mzð Þ

T1
ð2:7Þ

where M0 is the magnetisation at thermal equilibrium and T1 is the (first-order) time
constant for this process. Although exponential recovery was proposed as a hypothesis, it
turns out to be an accurate model for the relaxation of spin-½ nuclei in most cases. Starting
from the position of no z-magnetisation (for example, immediately after the sample has
been placed in the magnet or after a 90! pulse) the longitudinal magnetisation at time t
will be

Mz ¼ M0ð1# e#t=T1Þ ð2:8Þ

xy

z

x y
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x y

zz
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Figure 2.19. Longitudinal relaxation.
The recovery of a magnetisation

vector (shown on resonance in the

rotating frame) diminishes the

transverse (x–y) and re-establishes the
longitudinal (z) components.
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The quick T1 estimation
In many practical cases, it is sufficient to have just an estimation of relaxation times in order

to calculate the optimum experimental timings for the sample at hand. In these instances, the
procedure described above is overly elaborate and since our molecules are likely to contain
nuclei exhibiting a range of T1s, accurate numbers will be of little use in experiment set-up.
This ‘quick-and-dirty’ method is sufficient to provide estimates of T1 and again makes use of
the inversion-recovery sequence. Ideally the sample in question will be sufficiently strong to
allow rather few scans per ! value, making the whole procedure quick to perform. The basis of
the method is the disappearance of signals when the longitudinal magnetisation passes through
the x–y plane on its recovery (at time !null), because at this point the population difference is
zero (Mt= 0). From the above equation, it can be shown that:

!null ¼ T1 ln 2 ð2:10Þ

hence

T1 ¼
!null
ln 2

¼ 1:443 !null ð2:11Þ

Thus, the procedure is to run an experiment with ! = 0 and adjust (phase) the spectrum to be
negative absorption. After having waited >5T1, repeat the experiment with an incremented !
using the same phase adjustments, until the signal passes through the null condition (Fig. 2.23),
thus defining !null, which may be different for each resonance in the spectrum. Errors may be
introduced from inaccurate 180! pulses, from off-resonance effects (see Section 3.2) and from
waiting for insufficient periods between acquisitions, so the fact that these values are estimates
cannot be overemphasised.

One great problem with these methods is the need to know something about the T1s in the
sample even before these measurements. Between each new ! value, one must wait for the
system to come to equilibrium, and if signal averaging is required, one would also have to wait
this long between each repetition. Unfortunately, it is the weak samples that require signal
averaging that will benefit most from a properly executed experiment. To avoid this, it is wise
is to develop a feel for the relaxation properties of the types of nuclei and compounds you
commonly study so that when you are faced with new material you will have some ‘ball park’
figures to provide guidance. Influences on the magnitude of T1 are considered in Section 2.5.

2.4.3. Transverse Relaxation: loss of magnetisation in the x–y plane

Referring back to the situation immediately following a 90! pulse in which the trans-
verse magnetisation is on-resonance in the rotating frame, there exists another way in which
observable magnetisation can be lost. Recall that the bulk magnetisation vector results from
the addition of many microscopic vectors for the individual nuclei that are said to possess
phase coherence following the pulse. In a sample of like spins, one would anticipate that
these would remain static in the rotating frame, perfectly aligned along the y axis (ignoring
the effects of longitudinal relaxation). However, this only holds if the magnetic field
experienced by each spin in the sample is exactly the same. If this is not the case, some
spins will experience a slightly greater local field than the mean causing them to have a
higher frequency and to creep ahead, whereas others will experience a slightly smaller field
and start to lag behind. This results in a fanning-out of the individual magnetisation vectors,
which ultimately leads to no net magnetisation in the transverse plane (Fig. 2.24). This is
another form of relaxation referred to as transverse relaxation, which is again assumed to
occur with an exponential decay now characterised by the time constant T2.

Magnetic field differences in the sample can be considered to arise from two distinct
sources. The first is simply from static magnetic field inhomogeneity throughout the sample
volume, which is really an instrumental imperfection and it is this one aims to minimise for

Figure 2.24. Transverse relaxation.
Local field differences within the
sample cause spins to precess with

slightly differing frequencies,

eventually leading to zero net

transverse magnetisation. x

y

x x x

y y y

+

_

Time
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transições entre estados de spins. A flutuação dos campos magnéticos locais 

em função do tempo é gerada por dois mecanismos principais para I=1/2: a 

anisotropia do deslocamento químico do spin e o acoplamento dipolar entre 

spins próximos. A anisotropia do deslocamento químico depende do núcleo 

em questão e é resultante da distribuição não uniforme de elétrons em torno 

dele. Uma vez que os elétrons blindam o núcleo do campo magnético 

externo, atenuando o campo efetivo, uma densidade eletrônica anisotrópico 

faz com que o campo magnético efetivo dependa da orientação da molécula 

com relação a B e, portanto, flutue conforme a molécula se movimenta em 

solução (Figura 8).  

O acoplamento dipolar será discutido em maiores detalhes na seção 

sobre acoplamentos dipolares residuais (1.1.7). De maneira sucinta, o 

acoplamento dipolar resulta da interação entre o campo magnético gerado 

por um núcleo com o campo magnético gerado por outro núcleo próximo via 

espaço. Essa interação depende da orientação e da distância entre os dois 

núcleos e se essas propriedades variam com o tempo, o campo magnético 

efetivo nos núcleos também sofrerá variações (Figura 9).  

A relaxação de spins de 15N em proteínas é dominada pela interação 

dipolar com o 1H ao qual ele está ligado covalentemente, e pela anisotropia 

do deslocamento químico do 15N.  
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Figura 8. Representação esquemática da anisotropia do deslocamento químico. O 
campo magnético efetivo (Bef) no núcleo I depende da sua orientação em relação ao 
campo magnético estático, B, devido à distribuição eletrônica não uniforme.   

 

Figura 9. Representação esquemática do acoplamento dipolar entre dois spins I e 
S. B é o vetor que representa o campo magnético externo, rIS a distância inter-
nuclear e θ o ângulo entre esses dois vetores. 

 

Os tempos de relaxação (T1 e T2) dependem não apenas do 

tombamento global da molécula mas também da dinâmica interna, ou seja, 

dos movimentos internos que a molécula experimenta em escalas de tempo 

mais rápidas. Dessa forma, medidas de parâmetros de relaxação de RMN 
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podem ser utilizadas para obter informações movimento, constituindo uma 

ferramenta ideal para explorar o ambiente químico dos núcleos bem como a 

natureza dos movimentos que as proteínas experimentam.  

1.1.5) O experimento de 1H-15N HSQC 
	  

O 15N-HSQC (heteronuclear single quantum correlation) é um espectro 

bidimensional que contém os sinais dos hidrogênios HNs separados em uma 

segunda dimensão correspondente à frequência de 15N (Figura 10). Assim, 

cada pico no espectro de 15N-HSQC possui duas frequências, a do 

hidrogênio 1HN e a frequência do núcleo de 15N ao qual ele está diretamente 

ligado. Portanto, o espectro de 15N-HSQC apresentará um pico para cada 

grupo HN presente na proteína, ou seja, um pico para cada aminoácido com 

exceção da prolina, e um pico para cada grupo NH presente nas cadeias 

laterais de Asp, Asn, Arg, Lys, His e Trp.  

 

Figura 10. Espectro 2D de 1H-15N HSQC do domínio CBD2 do trocador de Na+/Ca2+ 
de Drosophila melanogaster.  
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O espectro de 1H-15N HSQC é considerado a impressão digital de uma 

proteína. A qualidade do espectro permite avaliar a adequação da amostra 

para estudos estruturais por RMN em solução. Um dos pré-requisitos para 

uma boa amostra é apresentar dispersão de deslocamentos químicos. A boa 

dispersão dos picos ao longo da dimensão do hidrogênio (1H) é a primeira 

indicação de que a proteína está bem enovelada. Proteínas desenoveladas 

apresentam picos de correlação 1H-15N agrupados em torno de 8 ppm na 

dimensão de 1H, como se o espectro correspondesse à soma dos picos dos 

aminoácidos constituintes da cadeia polipeptídica da proteína. A estrutura 

terciária das proteínas gera diversidade no ambiente eletrônico local de cada 

resíduo de aminoácido, o que aumenta a diferenciação dos deslocamentos 

químicos de resíduos que possuem cadeias laterais idênticas. 

O segundo pré-requisito para uma boa amostra é que todos os picos 

esperados devem ser observados no espectro de 1H-15N HSQC. A ausência 

de picos para alguns aminoácidos, em geral, indica a presença de equilíbrio 

conformacional em escala de tempo próxima à coalescência. Neste caso, 

parâmetros como temperatura, pH e condições do tampão podem ser 

variados com o objetivo de estabilizar a estrutura e observar o número de 

picos esperado no espectro. 

1.1.6) Assinalamento das ressonâncias da cadeia principal 
	  

A informação mais importante para a caracterização estrutural e 

dinâmica de uma proteína por RMN inicia-se com a identificação dos picos no 

espectro de 1H-15N HSQC. Esta é a primeira etapa para o estudo de qualquer 

propriedade da proteína por RMN. A atribuição das ressonâncias dos átomos 
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da cadeia principal costuma ser realizada através da análise de espectros 

multidimensionais heteronucleares. Os experimentos principais são HNCO e 

HN(CA)CO, HNCA e HN(CO)CA, HNCACB e CBCA(CO)NH tridimensionais, 

cujas dimensões correspondem às frequências de 1H, 13C e 15N. A aquisição 

destes espectros requer uma amostra duplamente enriquecida com 15N e 13C. 

A nomenclatura adotada para os experimentos de tripla ressonância 

indica os núcleos cujas frequências serão correlacionadas no espectro e o 

caminho da transferência de magnetização entre os diferentes núcleos. O 

HNCO, por exemplo, inicia-se com a excitação de 1H, em seguida, a 

magnetização é transferida para o 15N via acoplamento escalar (1JHN), e 

posteriormente para o spin 13CO do aminoácido anterior via acoplamento 

escalar (1JNCO) (Figura 11). O resultado é um espectro tridimensional, cujas 

dimensões correspondem aos deslocamentos químicos de 1HN e 15N de um 

aminoácido e 13CO do aminoácido vizinho. Os spins listados entre parêntesis 

não correspondem a uma dimensão de frequência, mas são utilizados para 

transferir magnetização entre diferentes spins. Por exemplo, o espectro de 

HN(CA)CO contém correlações entre os spins 1HN, 15N de um aminoácido e 

13CO dele mesmo (i) e do aminoácido vizinho (i-1). O spin de 13Cα (CA) é 

mostrado entre parêntesis porque ele é utilizado para transferir magnetização 

do spin de 15N para o spin de 13CO do aminoácido anterior, sendo que a 

frequência do spin de 13Cα não aparece no espectro. A Análise do 

HN(CA)CO em conjunto com o HNCO permite identificar as ressonâncias do 

grupo 13CO de cada aminoácido e, muitas vezes, também do seu vizinho 

anterior (Figura 11). Dessa forma é possível encontrar correlações 
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sequenciais ao longo de toda a cadeia polipeptídica até a presença de uma 

prolina. 

 

Figura 11. Representação esquemática dos experimentos HNCO e HN(CA)CO. O 
caminho de transferência da magnetização está indicado em azul para o HN(CA)CO 
e em vermelho para o HNCO (esquerda). Planos dos espectros de HNCO e 
HN(CA)CO correspondentes à frequência ω15N = 116.79 ppm em ω3 estão 
sobreposto à direita. Os picos devido às carbonilas dos aminoácidos “i” e seus 
vizinhos estão indicados. 

 

Ainda que sequências de picos 1H-15N HSQC correspondentes a 

aminoácidos adjacentes tenham sido identificadas pelo procedimento descrito 

acima, é difícil conectar esta informação à sequência de aminoácidos da 

proteína. Esta conexão pode ser estabelecida conhecendo-se o tipo de 

aminoácido para cada pico no espectro 1H-15N HSQC. Deslocamentos 

químicos de 13Cα e 13Cβ são característicos para cada aminoácido e, 

portanto, muito úteis neste processo de identificação. Esta informação pode 

ser obtida por meio da análise conjunta dos experimentos CBCA(CO)NH e 

HNCACB, os quais permitem conectar os assinalamentos existentes para a 

cadeia principal com as ressonâncias do 13Cβ da cadeia lateral de um 

aminoácido e seu vizinho, e também dos experimentos HNCA e HN(CO)CA, 
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que de maneira análoga, permitem identificar as ressonâncias dos 13Cα ao 

longo da cadeia polipeptídica. 

1.1.7) Acoplamento dipolar residual (RDC) 
 

Conforme mencionado anteriormente,  o acoplamento escalar mediado 

por ligações químicas fornece informações conformacionais valiosas, e é a 

base da transferência de magnetização utilizada em experimentos de tripla 

ressonância. Além do acoplamento escalar existe outra forma de 

acoplamento, que ocorre via espaço, e que também é uma fonte de 

informação estrutural muito importante, o acoplamento dipolar (D). 

O acoplamento dipolar ocorre quando o campo magnético gerado por 

um determinado núcleo (I) interage com o campo magnético gerado por outro 

núcleo (S) que está próximo não necessariamente via ligações, mas no 

espaço. A magnitude deste tipo de acoplamento depende dos núcleos 

envolvidos (γI e γS), da distância entre eles (rIS) e do ângulo θ entre o vetor 

internuclear e o campo magnético externo, conforme descrito pela equação 5 

na qual a notação de “bra-ket” refere-se à média sobre o ensemble: 

𝐷 ∝ 3𝑐𝑜𝑠!𝜃 − 1   (5) 

No estudo de proteínas, o acoplamento dipolar pode, em princípio, ser 

utilizado para determinar distâncias entre resíduos e para estudar a 

orientação de vetores internucleares com relação a B. No caso de proteínas 

com mais de um domínio este tipo de informação é crucial para avaliar a 

orientação entre os domínios, e até mesmo a flexibilidade entre eles (Tolman 

2001; Fushman et al. 2004). Neste tipo de estudo, no qual são utilizados 

vetores 1H-15N de ligações peptídicas, rIS possui um valor fixo (1,08 Å) e, 
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portanto, a dependência da distância internuclear é inexistente (Rule e 

Hitchens 2006). 

Em uma solução isotrópica, em que as moléculas tombam 

aleatoriamente em todas as direções, θ  pode assumir qualquer valor, e o 

acoplamento dipolar resultante é zero. Em contrapartida, considerando um 

dipolo 1H-15N com uma orientação fixa e o valor máximo de cosθ, o valor do 

desdobramento das linhas espectrais devido ao acoplamento dipolar poderia 

chegar a 21,7 kHz, inviabilizando a análise do espectro (Rule e Hitchens 

2006). Portanto, para que o espectro mantenha as características de linhas 

de alta resolução, é necessário uma orientação residual das moléculas, em 

que somente ~1 a cada 10000 delas estejam em uma orientação 

preferencial, para que desdobramentos ideais da ordem de ~ 10 a 20 Hz. 

Deste modo, o espectro resultante ainda é simples, e os acoplamentos 

dipolares podem ser medidos através da diferença entre a separação das 

linhas do dupleto de 15N em espectros de 1H-15N HSQC (sem 

desacoplamento em ω1) da amostra isotrópica e parcialmente alinhada. No 

espectro de 1H-15N HSQC da amostra anisotrópica, o desdobramento das 

linhas corresponde a J+D (Figura 12). Outra forma para calcular DNH é 

adquirir um par de espectros 1H-15N HSQC e 1H-15N TROSY para condição 

isotrópica e outro par para a condição anisotrópica. Neste caso, ao invés de 

obter valores de J e J+D, obtém-se ½ J e ½ (J+D) para as condições 

isotrópica e anisotrópica, respectivamente. 
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Figura 12. Espectro 1H-15N HSQC de uma amostra isotrópica (b) com respectivos 
J(1H-15N) e o espectro 1H-15N HSQC correspondente à mesma amostra na presença 
de um meio de alinhamento (a). Neste último caso a separação dos picos 
corresponde a J+D. Figura retirada de (Nico Tjandra 2013). 

 

O alinhamento residual pode ser obtido na presença de bicelas, 

bacteriófagos (Pf1), fases nemáticas, géis de poliacrilamida ou através da 

introdução de um centro paramagnético (N. Tjandra e Bax 1997; Hansen, 

Mueller, e Pardi 1998; Sass et al. 2000; Peters et al. 2011). Na maioria dos 

meios de alinhamento, a orientação das moléculas se dá por restrição 

espacial (bicelas, bacteriófagos, fases nemáticas e géis de poliacrilamida). 

No caso do uso de bacteriófagos (Pf1), a superfície deste vírus é carregada 

negativamente e, consequentemente, o alinhamento das proteínas pode 

ocorrer também por interação eletrostática com regiões positivamente 

carregadas. Já a orientação de proteínas por meio de sondas 

paramagnéticas complexadas com metais lantanídeos é reflexo do 
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alinhamento parcial da sonda com relação ao campo magnético externo 

devido à anisotropia de susceptibilidade magnética do metal.  

Os RDCs contém informações orientacionais na forma do ângulo θ 

entre o vetor internuclear 1H-15N e o campo magnético externo. O uso de 

RDCs para a obtenção de informações estruturais requer a determinação da 

matriz de ordem, também chamada de tensor de alinhamento. O cálculo 

deste tensor pode ser realizado conhecendo-se as coordenadas da estrutura, 

de modo que valores dos componentes principais do tensor de alinhamento 

(Axx, Ayy e Azz) e a sua orientação (Figura 13) são randomizados até que 

RDCs calculados de acordo com a equação 6 estejam de acordo com as 

medidas experimentais: 

𝐷 𝜃,𝜙 = − !!!!!!!
!!!!!"

!   𝑆 𝐴!!𝑐𝑜𝑠!𝜃 + 𝐴!!𝑠𝑒𝑛!𝜃𝑐𝑜𝑠!𝜙 + 𝐴!!𝑠𝑒𝑛!𝜃𝑠𝑒𝑛!𝜙 ,  (6) 

𝐴!! ≤ 𝐴!! ≤ 𝐴!!  

 
Figura 13. Representação dos ângulos θ e φ que orientam o vetor internuclear 1H-
15N (rIS) em relação ao tensor de alinhamento. O parâmetro S reflete a influência da 
dinâmica interna sobre o valor do acoplamento dipolar, enquanto que γ, µ0 e h são, 
respectivamente, a razão giromagnética dos núcleos I ou S, a permeabilidade 
magnética do vácuo e a constante de Planck. 

 

Dados de RDCs são utilizados para obter a orientação entre domínios 

em proteínas da seguinte forma (Figura 14): a orientação e a magnitude dos 

componentes principais do tensor de alinhamento é determinada para cada 
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domínio separadamente, utilizando as medidas de RDCs obtidas para a 

proteína completa e as coordenadas cristalográficas de cada domínio. Esta 

orientação é caracterizada por três ângulos (ângulos de Euler, α,β,γ) que 

orientam os eixos do tensor de alinhamento com relação aos eixos do 

sistema de referências da molécula (coordenadas do PDB). Em seguida, as 

coordenadas de cada domínio são rotacionadas de modo que o sistema de 

referências da molécula e o tensor de alinhamento tornem-se coaxiais, 

resultando na orientação entre os domínios (Fushman et al. 2004). Esta 

abordagem assume que esta orientação é rígida, caso contrário, obtém-se a 

orientação média sobre o ensemble e o tempo. Como os RDCs são 

invariantes a rotações de 180˚ ao redor dos eixos do tensor de alinhamento, 

este cálculo gera quatro orientações simétricas, algumas das quais poderão 

ser eliminadas por gerarem estruturas que apresentam sobreposição de 

átomos. 

 
 

Figura 14. Ilustração do processo de alinhamento de domínios em um sistema multi-
domínios baseado na orientação de tensores de difusão ou de alinhamento para 
cada domínio. Retirado de (Fushman et al. 2004)  
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1.1.8) Medidas paramagnéticas em RMN (pseudocontact shifts - PCS e 
paramagnetic relaxation enhancement - PRE) 
	  

Informações estruturais valiosas podem ser obtidas explorando efeitos 

paramagnéticos em RMN como por exemplo PRE (Paramagnetic Relaxation 

Enhancement) e PCS (Pseudocontact Shifts) (I Bertini e Luchinat 1999; 

Rodriguez‐Castañeda et al. 2006; Pintacuda et al. 2007). Estes efeitos 

manifestam-se como um aumento da taxa de relaxação (no caso de PRE) ou 

alterações do deslocamento químico (no caso de PCS) devido à presença de 

um centro paramagnético, usualmente um íon lantanídeo (Figura 15). Essas 

medidas são feitas adquirindo um par de espectros 1H-15N HSQC (um da 

amostra diamagnética e outro da amostra paramagnética) e medindo a 

diferença de deslocamento químico no caso de PCS ou de velocidade de 

relaxação para PRE.  

Esses dois efeitos fornecem informações sobre distâncias de longo 

alcance (geralmente até 40 Å) que são muito úteis para refinar a estrutura de 

uma proteína e para auxiliar a estabelecer a orientação entre domínios no 

caso de proteínas multi-domínios (Su e Otting 2010).  

 

Figura 15. Representação esquemática dos efeitos de pseudocontact shift (PCS, a 
esquerda) e paramagnetic relaxation enhancement (PRE, a direita). “dia” refere-se 
ao espectro diamagnético e “para” ao espectro paramagnético. Figura retirada de 
(Carlomagno 2012). 
 
 

Proteínas raramente ligam metais lantanídeos especificamente, 

portanto a obtenção dos dados de PCS ou PRE depende de marcação sítio-

large paramagnetic relaxation enhancement (vide infra); for this

reason, contact shifts are neglected in paramagnetic NMR

studies.

Pseudo-contact shifts derive from the dipolar interaction

between the electron and the nucleus. For an isotropic c tensor,

this interaction is averaged to zero by molecular rotation and

cannot be measured in NMR spectra. However, if c is aniso-

tropic, the dipolar interaction between the electron and the

nucleus does not average to zero upon molecular motions and

appears as an altered chemical shift (Fig. 10A) according to the

formula:

DvPCS ¼ 1

12pr3

!"
cz

cx þ cy

2

#$%
3cos2q# 1

&

þ1:5
%
cx # cy

&
sin2qcos2f

(3)

where r, q, and f are the polar coordinates of the nuclear spin

with respect to the three principal axes of the c tensor of the

unpaired electron. Thus, PCSs allow localizing nuclear spins in

the coordinate frame of the magnetic susceptibility tensor of the

unpaired electron. Indeed, PCSs are the most useful source of

structural information in paramagnetic NMR. Their dependence

on r#3 allows measuring PCSs for nuclei up to 40 !A from the

unpaired electron.

Unpaired electrons cause line-broadening of nuclear spins, due

to the enhancement of the nuclear transversal relaxation rate R2

(Fig. 10B). Two mechanisms are responsible for increased

nuclear relaxation rates in the presence of an unpaired electron:

the first mechanism, called Solomon relaxation, is a dipole–

dipole interaction between the electron and the nucleus and is

prominent for slowly tumbling molecules (long rotational

correlation time sc) and long-lived electron spin states; the second

mechanisms, the Curie relaxation, is prominent in the presence of

fast relaxing electrons, and is due to the interaction of the nuclear

dipole with the averaged static magnetic moment of the elec-

tron.89 Both relaxation mechanisms depend on the distance

between the electron spin and the nucleus according to r#6.

Quantification of the paramagnetic relaxation enhancement

effect (PRE ¼ DR2 ¼ R2,paramagnetic # R2,diamagnetic) at the site of

the nucleus provides a measure of the distance between the

electron and the nucleus and can be translated into structural

information according to eqn (4).

To avoid undesired effects, due to cross-correlation between

the internuclear dipolar relaxation and the Curie relaxation

mechanisms, PRE effects are measured mostly with para-

magnetic centres that show predominant Solomon relaxation,

such as nitroxide radicals and Mn2+. In this case:90,91

DR2 ¼
K

r6
4sc þ

3sc%
1þ u2s2c

&
$ %

s#1
c ¼ s#1

r þ s#1
s

(4)

where K is a constant equal to 1.23 10#32 cm6 s#2 for a nitroxide

radical, r is the distance between the electron and the nucleus, u is

the frequency of the nucleus, sc is the correlation time of the

electron-nucleus vector, ss is the longitudinal relaxation time of

the electron and sr is the rotational correlation time of the

molecule. For unpaired electrons with long-lived spin states (long

ss), sc is practically equal to sr.
Both relaxation enhancement effects and pseudo-contact shifts

have been used to study the weak binding of organic molecules to

macromolecular receptors, as described in the next paragraphs.

A third useful effect of paramagnetic centres with anisotropic

magnetic susceptibility is the induction of a weak alignment in

the magnetic field. As it has been described in section 2.2 for

molecules dissolved in liquid crystals or gels, molecules carrying

a paramagnetic centre with a strong anisotropic susceptibility

tensor do not reorient isotropically in solution, due to the

tendency of the paramagnetic centre to assume a preferred

orientation with respect to the magnetic field. As a consequence,

residual dipolar couplings can be obtained for these molecules

(Fig. 10C) according to:

DAB ¼ hB0
2gAgB

240r3ABkBp
3T

!"
cz

cx þ cy

2

#$%
3cos2q# 1

&

þ1:5
%
cx # cy

&
sin2qcos2f

(5)

where B0 is the magnetic field, h and kB are the Planck and

Boltzmann constants, respectively, gA and gB the gyromagnetic

ratios of nuclei A and B, T the temperature, rAB the distance

between nuclei A and B and the other parameters are as in eqn

(3). When a small organic molecule binds weakly to a macro-

molecule that carries an anisotropic paramagnetic centre,

residual dipolar couplings can be measured for the ligand in the

bound state. The presence of the paramagnetic centre exclusively

on the receptor provides a way to distinguish the bound state of

the ligand, where residual dipolar couplings are non-zero, from

the free state. In the latter, the ligand, which does not carry

a paramagnetic tag, tumbles isotropically and the dipolar

couplings average to zero. Thus, similar to transferred-NOEs,

Fig. 10 A schematic representation of the NMR effects measurable in

the presence of a paramagnetic centre (lower panels) and of the

geometrical information they provide (upper panels). A. The pseudo-

contact shifts (PCS) can be measured as the difference of the chemical

shifts of the paramagnetic state of the molecule versus the diamagnetic

state uH,para# uH,dia. They provide information on the orientation of the

vector connecting the paramagnetic centre and the nucleus in the prin-

cipal axis frame of the magnetic susceptibility tensor. B. Paramagnetic

relaxation enhancement (PRE) appears as a difference in the NMR line

width of the paramagnetic state of the molecule versus the diamagnetic

state R2,para # R2,dia. It provides information on the distance between the

nucleus and the electron. C. Partial orientation of the molecule in the

magnetic field is obtained for anisotropic magnetic susceptibility tensors

of the paramagnetic centre. As a result, the NMR lines are split by

residual dipolar couplings (RDCs) between nuclei (i.e. HA and HB). The

RDCs provide information on the orientation of the internuclear vectors

in the principal axis frame of the magnetic susceptibility tensor.
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específica com reagentes quelantes de lantanídeos (Keizers e Ubbink 2011; 

Su e Otting 2010). Neste sentido estudos recentes têm focado o 

planejamento e a síntese de sondas que na maioria das vezes são 

conectadas a proteínas através de uma ou duas ligações dissulfeto (Man et 

al. 2010; Jia, Maleckis, et al. 2011; Graham et al. 2011; Jia, Yagi, et al. 2011; 

Q.-F. Li et al. 2012). O critério para a escolha da sonda mais adequada pode 

ser a afinidade com os metais lantanídeos ou o grau de homogeneidade 

estereoquímico de forma que ocorra apenas uma única conformação, o que 

simplifica a interpretação dos dados de RMN. Tipos diferentes de sondas têm 

sido propostos, as principais são derivadas do ácido dipicolínico (DPA) (Jia, 

Maleckis, et al. 2011; Man et al. 2010; Su et al. 2008), do reagente de 

contraste DOTA (Woods et al. 2005; Keizers et al. 2007; Häussinger, Huang, 

e Grzesiek 2009; Graham et al. 2011), do ácido etilenodiaminotetracético 

(EDTA) (Peters et al. 2011) e de ácido iminodiacético (IDA) (Swarbrick et al. 

2011) (Tabela 1). Um exemplo é a sonda Cys-Ph-TAHA utilizada neste 

trabalho (Tabela 1).  
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Tabela 1. Sondas derivadas do ácido dipicolínico (DPA), ácido 
etilenodiaminotetracético (EDTA) e do ácido iminodiacético (IDA). 

Nome Estrutura Nome Estrutura 

CLaNP-5.2 

	  

4MMDPA 

NHO2C CO2H

HS

	  

(R)-M8-SPy 

	  

L1 

NHO2C CO2H 	  

DOTAMPh 

	  

	  

Cys-Ph-TAHA 

HN

O

HO2C

S
SO2CH3
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1.2) Proteínas trocadoras de Na+/Ca2+ 

 

1.2.1) Manutenção da concentração intracelular de Ca2+  
 

 O Ca2+ intracelular possui um importante papel como sinalizador em 

diversos processos bioquímicos (Berridge, Lipp, e Bootman 2000). A grande 

diferença de concentração de Ca2+ intra e extracelular (da ordem de milimolar 

nos reservatórios extracelulares e de submicromolar dentro das células) 

resulta em uma força eletroquímica que é conveniente para o papel de cálcio 

como regulador intracelular, uma vez que mesmo pequenas mudanças na 

permeabilidade da membrana plasmática a estes íons, induzidas por 

estímulos fisiológicos, são capazes de produzir flutuações significativas na 

concentração de Ca2+ citosólico (Carafoli 1987).  

 Outra vantagem da baixa concentração de Ca2+ intracelular (sub-

micromolar) é permitir o uso de combustíveis metabólicos que contém 

fostato. Como compostos fosforilados são continuamente degradados para 

liberar energia, e ressintetizados para armazená-la, sempre existe uma alta 

concentração de fosfato inorgânico no interior da célula, o que seria 

incompatível com uma alta concentração de Ca2+.  

Uma vez que o cálcio não pode ser metabolizado, o controle da sua 

concentração dentro da célula requer um mecanismo diferente. Uma 

possibilidade é a formação de complexos reversíveis com ligantes 

específicos. Neste caso o ligante deve ter grande especificidade, pois deve 

ser seletivo a Ca2+ em detrimento de outros íons que se encontram em 

concentrações muito maiores no interior da célula. Uma interação tão 
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específica requer alta complexidade estrutural, o que é uma característica 

das proteínas. 

 Existem duas classes de proteínas que ligam Ca2+: as proteínas 

solúveis (citosólicas) e as proteínas de membrana. Estas duas classes de 

proteínas contribuem para manter a homeostase de Ca2+ intracelular, mas a 

quantidade de Ca2+ que pode ser transportada por proteínas solúveis é 

limitada pela quantidade de proteína disponível, enquanto que no caso das 

proteínas de membrana, os íons são complexados e transportados de modo 

que a proteína sempre retorna intacta para um novo ciclo de transporte. Por 

este motivo, considera-se que o movimento de Ca2+ através das membranas 

é o meio mais eficiente de regular a concentração deste íon nas células. 

 

1.2.2) Por que o cálcio foi escolhido como mensageiro intracelular? 
	  

	   Uma explicação plausível é a necessidade do mensageiro ligar forte e 

especificamente ao seu receptor. Na+, K+ e os demais íons monovalentes não 

seriam ideais já que devido ao raio iônico grande e à pouca carga que 

possuem, costumam formar complexos fracos com proteínas (Carafoli 1987). 

Ânions poliatômicos grandes como fosfato e bicarbonato também seriam 

incompatíveis pois demandariam um arranjo entropicamente desfavorável de 

muitas cadeias laterais de carga positiva. 

 O Mg2+ é muito menor do que o Ca2+, necessitando de uma 

aproximação maior dos oxigênios coordenantes provenientes da proteína 

(normalmente 6), o que forçaria a formação de um sítio de ligação com 

geometria octaédrica regular mas de dimensões pequenas (Williams 1970). 
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Como a cadeia peptídica da proteína não é suficientemente flexível para 

formar cavidades pequenas e regulares, o Mg2+ satisfaz parte de sua esfera 

de coordenação com moléculas de água, enfraquecendo a força de ligação 

com a proteína. Desta forma, o íon Ca2+ é ideal para a formação de 

complexos fortes e específicos com proteínas porque é divalente, 

porporcionando interações suficientemente fortes, e possui um raio atômico 

médio que proporciona uma geometria de coordenação ideal com a proteína, 

a qual envolve cadeias laterais de aspartatos e glutamatos que formam uma 

cavidade octaédrica regular. 

 

1.2.3) Trocadores de Na+/Ca2+ (NCX)  
 

Os trocadores de Na+/Ca2+ (NCX) são proteínas de membrana que 

catalisam o co-transporte de íons Na+ e Ca2+ através da membrana 

plasmática utilizando para isso o gradiente eletroquímico de Na+. O modo de 

troca (influxo ou efluxo de Ca2+) depende das concentrações dos íons e do 

potencial de membrana. Deste modo, os NCX possuem um papel crucial para 

a manutenção da homeostase de Ca2+ em vários tipos de células (Philipson e 

Nicoll 2000; Reeves e Condrescu 2008; Khananshvili 2014). Por exemplo, o 

NCX é a principal via de extrusão de Ca2+ em células cardíacas (Crespo, 

Grantham, e Cannell 1990; Philipson e Nicoll 2000; Khananshvili 2014), e o 

mau funcionamento desta proteína está relacionado com condições 

patológicas como acidente vascular cerebral, hipertensão, isquemia e 

esclerose múltipla (Craner et al. 2004; Khananshvili 2014). Em todos estes 

casos, NCX opera predominantemente no modo reverso, importando ao 
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invés de exportar Ca2+ das células. O excesso de cálcio intracelular 

resultante causa a ativação de proteases dependentes deste íon, como 

calpaínas e caspases (Bano et al. 2005), levando à apoptose. Assim sendo, 

moléculas que inibem especificamente o modo reverso do NCX tem sido 

testadas para reverter estes danos (Annunziato, Pignataro, e Renzo 2004; 

Takahiro Iwamoto 2004; T. Iwamoto, Watano, e Shigekawa 1996).  

As proteínas NCX consistem de uma porção transmembranar, 

responsável pelo transporte de íons, e uma alça intracelular que é 

responsável pela regulação do trocador (Nicoll et al. 2006a; D W Hilgemann 

1990) (Figura 16). A região transmembranar consiste de dois domínios, cada 

um formado por 5 α-hélices transmembranares (TM), que são separados pela 

alça citosólica, composta por aproximadamente 500 resíduos de 

aminoácidos, a qual conecta as α-hélices TM5 e TM6 e contém dois 

domínios de ligação de Ca2+, CBD1 e CBD2 (CBD - Calcium Binding Domain) 

(Figura 16) (Nicoll et al. 1999; Liao et al. 2012; Ren e Philipson 2013).  

Os trocadores NCX são expressos de maneira específica para cada 

tipo de tecido celular. Esta diferenciação é possível pela presença de um 

segmento de splicing alternativo presente no domínio CBD2, o qual se origina 

da combinação de seis éxons, A, B, C, D, E, e F (Khananshvili 2014). 

Acredita-se que o éxon A seja expresso em isoformas exclusivas de tecidos 

excitáveis, como por exemplo do coração (éxons ACDEF, NCX 1.1)  e 

cérebro (éxons AD, NCX 1.4), enquanto que a presença do éxon B seria 

exclusiva de tecidos não excitáveis, como rim (éxons BD, NCX 1.3) e 

pâncreas (éxons BDF, NCX 1.7). Os níveis de expressão de cada variante de 

NCX também estão relacionados com estados patológicos distintos, desta 
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forma, o desenvolvimento de fármacos específicos para cada isoforma 

representam um desafio para a busca de estratégias terapêuticas via NCX. 

No modo de transporte principal o NCX catalisa a troca de três íons 

sódio por um íon cálcio. Além de transportar sódio e cálcio, o trocador NCX 

também é regulado por estes íons. Na maior parte dos organismos, o 

trocador assume uma conformação inativa na ausência de Ca2+ sendo 

ativado quando a concentração de Ca2+ intracelular aumenta para níveis 

micromolares (Philipson e Nicoll 2000; Khananshvili 2014). A ligação de Ca2+ 

intracelular em dois domínios C2 adjacentes, CBD1 e CBD2, localizados na 

alça intracelular, ativa o trocador (Figura 16) (Besserer et al. 2007; John et al. 

2011; Ottolia, Nicoll, e Philipson 2009a). Os domínios CBDs são conectados 

por um pequeno linker formado por 3 aminoácidos. O domínio CBD1 é 

considerado o sensor primário de Ca2+ dos NCX porque liga cálcio com maior 

afinidade, no entanto, foi demonstrado por experimentos de eletrofisiologia 

que a ligação de íons cálcio em CBD2 também é essencial para a regulação 

alostérica dos NCX (Nicoll et al. 2006b; Besserer et al. 2007; Chaptal et al. 

2007; Chaptal et al. 2009). 

Experimentos de patch-clamp mostraram que um aumento na 

concentração de Na+ citosólico provoca o estímulo dos NCX eucarióticos 

devido à interação com os sítios transportadores, seguido de uma inativação 

lenta até a estabilização de uma corrente estacionária (D W Hilgemann 1990; 

D. W. Hilgemann et al. 1992). Esta inativação dependente de Na+ possui 

cinética característica para cada variante de NCX (C. Dyck et al. 1999; Dunn 

et al. 2002), sendo que a elevação da concentração de Ca2+ alivia o efeito 

desta inativação (D. W. Hilgemann et al. 1992; L. Hryshko 2008). A inativação 
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dependente de Na+ não pode ser explicada por interação deste íon com os 

sítios de ligação de Ca2+ presentes em CBD1 e CBD2 porque o sódio não 

tem efeito sobre a ligação de cálcio nestes sítios regulatórios conforme 

demonstrado para CBD1, CBD2 ou CBD12 (Boyman et al. 2009; Giladi et al. 

2010; Giladi e Khananshvili 2013). Foi sugerido que íons sódio interagem 

com outros domínios do trocador levando à inativação (Hilge, Aelen, e Vuister 

2006a; D W Hilgemann 1990; L. Hryshko 2008), entretanto, até o momento 

não existe nenhuma evidência experimental e o mecanismo por trás da 

inativação dependente de sódio permanece desconhecido. 

 

 

 
Figura 16. Representação esquemática dos NCX. 
 

 

1.2.4) O trocador de Na+/Ca2+ de Drosophila melanogaster (CALX)  
 

Embora a sequência de aminoácidos das regiões da proteína 

associadas com regulação iônica seja altamente conservada entre os 

trocadores de organismos diferentes (por exemplo, os trocadores de Canis 

familiaris e Drosophila melanogaster possuem 44% de identidade de 

sequência de aminoácidos) (Figura 17), um fenótipo distinto foi descrito para 

CALX, um análogo de NCX encontrado em células sensoriais neuronais da 
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mosca da fruta (Drosophila melanogaster).  Em contraste com os outros 

trocadores, CALX é ativo na ausência de Ca2+ intracelular, enquanto que o 

aumento da concentração destes íons dentro da célula inibe este trocador .  

Assim como os NCX, CALX possui uma região de splicing alternativo 

localizada em uma alça do domínio CBD2 (alça FG) (Figura 18), 

apresentando duas isoformas: CALX 1.1 e CALX 1.2. Apesar de que estas 

duas isoformas diferem em apenas cinco resíduos de aminoácidos (Figura 

18), elas exibem respostas distintas à ligação de Ca2+ regulatório 

(Omelchenko et al. 1998): CALX 1.1 é inibido pela ligação de Ca2+ em CBD1, 

enquanto que CALX 1.2 é praticamente insensível à regulação por este íon 

(L. V. Hryshko et al. 1996).	  

A estrutura cristalográfica de uma construção chamada CBD12 e que 

contém os domínios CBD1 e CBD2 das duas isoformas de CALX foi resolvida 

em 2011 (Wu et al. 2011). Assim como no caso do NCX (Giladi et al. 2012), o 

domínio CBD12 do CALX forma uma estrutura em forma de “V” aberto, com 

um ângulo de ~109º entre os dois CBDs (Figura 18).  

Além de diferenciar-se dos NCX pela regulação alostérica oposta, 

CALX também se diferencia pelo número de sítios de ligação de Ca2+. Da 

mesma forma que em NCX, 4 íons cálcio ligam-se exclusivamente no 

domínio CBD1, entretanto, CBD2 de Drosophila não é capaz de ligar Ca2+ 

(Wu et al. 2009; Wu et al. 2010; Wu et al. 2011) em contraste com os 

domínios CBD2 dos outros NCX que possuem 2 sítios de ligação de Ca2+. 

Embora o domínio CBD2 do CALX não ligue Ca2+, uma pequena mutação 

(G555P) no linker entre CBD1 e CBD2 extingue a regulação do trocador por 

Ca2+ (C Dyck et al. 1998).  
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Figura 17. Alinhamento múltiplo das sequências de aminoácidos da região 
intracelular dos trocadores de Na+/Ca2+ de diferentes espécies: cão doméstico 
P23685; peixe-zebra Q2TDX0; lula O02196; mosca da fruta O18367. Os domínios 
CLD e CBD12 estão representados em verde e alaranjado, respectivamente, 
enquanto que a região XIP está destacada em rosa. 
  

NCX 1.4-cão doméstico       RLLFYKYVYKRYRAGKQRGMIIEHEGD-RPSSKTEIEMDGKVVNSHVDNF 268
NCX 1.4-peixe-zebra         RLLFYKYVYKRYRVGKKRGIIIETEGEPELQSKADIEMDGGMLNSHAEEF 308
NCX-SQ1-lula                RLLN-KYLSKKYRASKQKGVIVQCEGQ---------DAEAGEGKSEDGAL 281
CALX 1.1-mosca da fruta     RLLVYKYMDKNYRVNK-RGTVVAGEHD-------QVEMDAE--KGPKQPM 340
                            ***  **: *.**..* :* ::  * :         : :.   :.    :

NCX 1.4-cão doméstico       LDGALVLEVDERDQDDEEARREMARILKELKQKHPEKEIEQLIELANYQV 318
NCX 1.4-peixe-zebra         LDG--AVDNEDKDADEDEARREMAKILKELKQKHPEKEMEQLVELANYHV 356
NCX-SQ1-lula                KEGGDDVEVREFEQH----RKEYIEILREMRKKNPTLDMKTLEDMAESEA 327
CALX 1.1-mosca da fruta     VTSARGNDAEAFDEA----RREYITLLTELRQKYPDADLEQLEMMAQEQV 386
                              .    :    :      *:*   :* *:::* *  ::: *  :*: ..

NCX 1.4-cão doméstico       LSQQQKSRAFYRIQATRLMTGAGNILKR--HAADQARKAVSMHEVNTEVA 366
NCX 1.4-peixe-zebra         LSQQQKSRAFYRCQATRLMTGAGNILKK--HAADQARKALGIHELRSEVS 404
NCX-SQ1-lula                VNRGPKSRAFYRIQATRKLTGSGNIIKK--AKAQAG----VAQPIVIDQK 371
CALX 1.1-mosca da fruta     LARSGRSRAFYRIQATRKMVGSGNLMRKIQERAHSDLTGVKAQLHAGDDE 436
                            : :  :****** **** :.*:**::::    *.        :    :  

NCX 1.4-cão doméstico       ENDPVSKIFFEQGTYQCLENCGTVALTIIRRGGDLTNTVFVDFRTEDGTA 416
NCX 1.4-peixe-zebra         DNDISSKIFFDPGTYQCLENCGTVALNVVRRGGDLTSTVSVEYRTEDGTA 454
NCX-SQ1-lula                PEDEITRVSFDPGHYTVMENVGTFYGTVTREGGDLTKTLYVDYKTEDGTA 421
CALX 1.1-mosca da fruta     EADDPIRMYFEPGHYTVMENCGEFEVRVVRRG-DISTYASVEYETQDGTA 485
                              *   :: *: * *  :** * .   : *.* *::.   *::.*:****

NCX 1.4-cão domético        NAGSDYEFTEGTVVFKPGETQKEIRVGIIDDDIFEEDENFLVHLSNVKVS 466
NCX 1.4-peixe-zebra         NAGSDYQFTEGVIIFKPGETEKEIRVDIIDDDIFEEDEHFLVHLSNVKVI 504
NCX-SQ1-lula                NAGSDYVYAEGTLVFYPMETHKQFPISIIDDDIFEEDEHFYIRLSNLRVG 471
CALX 1.1-mosca da fruta     SAGTDFVGRKGLLSFPPGVDEQRFRIEVIDDDVFEEDECFYIRLFNP--- 532
                            .*.:*:   :* : * *   .:.: : :****:***** * ::* *    

NCX 1.4-cão doméstico       SEASEDGILEANHVSALACLGSPSTATVTIFDDDHAGIFTFEEPVTHVSE 516
NCX 1.4-peixe-zebra         SEGANNGNPGTNHVDALAGLGLPSTATVTIFDDDHAGIFLFEEPIVHISE 554
NCX-SQ1-lula                DSN---GLFESGQAEAKAQLANPFLATVMILDDDHPGIFQIDEKEMSVTE 518
CALX 1.1-mosca da fruta     --------------SEGVKLAVPMIATVMILDDDHAGIFAFTDSVFEITE 568
                                          .  . *. *  **: *:****.*** : :    ::*

NCX 1.4-cão doméstico       SIGIMEVKVLRTSGARGNVIVPYKTIEGTARGGGEDFEDTCGELEFQNDE 566
NCX 1.4-peixe-zebra         SIGMMEVKVVRTSGARGVVVIPYKTIEGTAKGGGEDFEDTHGVLEFQNDE 604
NCX-SQ1-lula                SSGEVEVRIIRTSGARGCVKVPFHSVDGTATYG-KDYELVDKDVIFDNDE 567
CALX 1.1-mosca da fruta     SVGRFELKVMRYSGARGTVIVPYWTENDTATES-KDYEGARGELVFENNE 617
                            * * .*::::* ***** * :*: : :.:*  . :*:* .     *:*:*

NCX 1.4-cão doméstico       IVKTISVKVIDDEEYEKNKTFFLEIGEPRLVEMSEKKALLLNELGGFTIT 616
NCX 1.4-peixe-zebra         ISKTIQINIIDDEEYEKNKNSFLEIGEPQLVEMSERKAMLLHECGGFVKT 654
NCX-SQ1-lula                TEKFLRVRVVDDEEYEKNETFFIWLDEPYLVKKPTGSSSG---------- 607
CALX 1.1-mosca da fruta     SEKFIDLFILEESSYEKDVSFKVHIGEPRLAPDDELAAKIK--------- 658
                              * : : ::::..***: .  : :.** *.      :            

NCX 1.4-cão doméstico       -GKYLYGQPVFRKVHAREHPIPSTVITIAEEYDDKQPLTSKEEEERRIAE 665
NCX 1.4-peixe-zebra         ------GRDVYRKVQGRDKPIPSTIISISEDGEE-ETLTKKEKDERRIAE 697
NCX-SQ1-lula                --------------------------------------SVVEDDDPVLAE 619
CALX 1.1-mosca da fruta     --------------------------------EVEKKPVQDLTELDRILL 676
                                                                       :   :  

NCX 1.4-cão doméstico       MGRPILGEHTKLEVIIEESYEFKSTVDKLIKKTNLALVVGTNSWREQFIE 715
NCX 1.4-peixe-zebra         MGRPTLGEHVKLEVIIEESYEFKSTVDKLIKKTNLALLVGTNSWRDQFVG 747
NCX-SQ1-lula                LGKPRRGENIKITVHIIESTEFKSVVDKLLKKANLSLVVGTSSWREQFIE 669
CALX 1.1-mosca da fruta     LSKPRNGELTTAYVRIRESQEFKATVDKLVAKANVSAVLGTSSWKEQFKD 726
                            :.:*  **  .  * * ** *** .****: *:*:: ::**.**::**  

NCX 1.4-cão doméstico       AIT-VSAGEDDDDDECGEEKLPSCFDYVMHFLTVFWKVLFAFVPPTEYWN 764
NCX 1.4-peixe-zebra         AIT-VNSG-DDDDEECGQEKMPSCSDYVMHFLTVFWKVLFAFVPPTDYWN 795
NCX-SQ1-lula                AIT-VNAEGDDDDEEGEEEKLPSCMDYIMHFVCLFWKVLFAFVPPTDYWG 718
CALX 1.1-mosca da fruta     ALTVIPADESEFDNDDEEEEVPSCFSYVSHFVCLFWKVLFAFVPPTDICG 776
                            *:* : :  .: *::  :*::*** .*: **: :************:  .

XIP (rosa)

CLD (verde) 

CBD12 
(alaranjado) 

Cyto2 

Cyto1 



	  

47	  

 
 

A) 

 
 

 
 

B) 
 

 
 

Figura 18. Representação em fita da estrutura cristalográfica do domínio CBD12 de 
CALX. Os íons Ca2+ ligados a CBD1 estão representados como esferas verdes. A) 
Isoforma 1.1 (PDB 3RB5); B) Isoforma 1.2 (PDB 3RB7). A alça FG está destacada 
em azul enquanto que a região que sofre splicing alternativo está destacada em 
magenta e com as cadeias laterais representadas explicitamente. 
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1.2.5) Avanços estruturais 
 

 Nos últimos anos, muitos avanços na caracterização estrutural dos 

NCX foram alcançados. A primeira estrutura cristalográfica obtida para o 

domínio transmembranar de um NCX foi a do trocador da archaebactéria 

Methanococcus jannaschii (NCX-Mj) (Liao et al. 2012). Embora NCX-Mj não 

tenha homologia de sequência com os NCX de mamíferos e não possua a 

alça intracelular, ele é considerado um bom modelo para a porção 

transmembranar dos trocadores NCX em geral, pois embora não haja uma 

estrutura cristalográfica para um NCX eucariótico, existem evidências de que 

o número de α-hélices, bem como o arranjo na membrana seja muito similar 

com aquele observado para o NCX-Mj (Ren e Philipson 2013). 

Estruturas cristalográficas e em solução dos domínios CBD1 e CBD2 

isolados de NCX de mamíferos indicaram que eles correspondem a domínios 

C2 e que CBD1 possui 4 sítios de ligação de Ca2+ (Ca1, Ca2, Ca3 e Ca4), 

enquanto que CBD2 possui apenas 2 (CaI e CaII) (Figura 19). Estudos 

cinéticos e de eletrofisiologia mostraram que os dois sítios de maior afinidade 

(Ca3 e Ca4 – Kd < 0,3µM) (em CBD1) funcionam como sensores primários 

(Ottolia, Nicoll, e Philipson 2009), enquanto que o sítio de média afinidade 

(CaI - Kd ~ 2-10µM) (em CBD2) permite sustentar a ativação do NCX 

aliviando a inativação dependente de Na+ (Besserer et al. 2007). 

Recentemente demonstrou-se que os sítios de baixa afinidade (Ca1, Ca2 em 

CBD1 e CaII em CBD2 - Kd >10µM) são sítios que ligam Mg2+ e desta forma 

regulam a afinidade dos outros sítios, a fim de manter a sensibilidade dos 

CBDs na faixa fisiológica de oscilação de [Ca2+] (Giladi et al. 2013).  
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Além disso, dados de difração de raio-X e de RMN em solução obtidos 

para CBD12, uma construção contendo os domínios CBD1 e CBD2 

conectados pelo linker de 3 resíduos, mostrou que esta proteína assume uma 

orientação inter-domínio estendida tanto no estado livre quanto no estado 

ligado a Ca2+ (Wu et al. 2011; Salinas, Bruschweiler-Li, Johnson, e 

Bruschweiler 2011; Giladi et al. 2012).  

 

 
Figura 19. Estrutura e sítios de coordenação de Ca2+ dos domínios CBD1 e CBD2 
de NCX-1.4. Representação em fita da estrutura cristalográfica de CBD1 (PDB 
2DPK ) e CBD2 (PDB 2QVM) (acima) e ampliação mostrando os sítios de 
coordenação de Ca2+ (abaixo). As cadeias laterais de aspartatos e glutamatos que 
participam da coordenação de Ca2+ estão representadas explicitamente. Moléculas 
de água que completam a esfera de coordenação de alguns íons Ca2+ estão 
representadas por esferas vermelhas. 

 
Na ausência de informação estrutural a respeito das outras regiões da 

alça citoplasmática, análises a partir da sequência de aminoácidos foram 

realizadas a fim de caracterizar a tendência estrutural para a alça completa 

do trocador NCX 1.4 canino (Abiko et al., em preparação, Anexo E). O 

segmento próximo à membrana e que segue a hélice TM5 (aminoácidos 219-
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237 em NCX 1.4 canino, equivalentes aos resíduos 301-318 em CALX), é 

chamado de XIP (exchanger inhibitory peptide), porque um peptídeo 

exógeno, com a mesma sequência de aminoácidos, é um inibidor eficiente da 

atividade do trocador (Z. Li et al. 1991). Esta região é rica em cargas 

positivas provenientes de resíduos de arginina e lisina. XIP contém 7 cargas 

positivas em NCX e 6 em CALX (Figura 17). Posteriormente à região XIP, 

existe um segmento de aproximadamente 46 aminoácidos (37 em CALX), o 

qual foi chamado Cyto  1 (Abiko et al., em preparação, Anexo E). De acordo 

com a análise de sequência de aminoácidos, esta região possui alta 

propensão para desordem (Figura 20). Em seguida a Cyto 1, existe um 

segmento de ~ 90 aminoácidos que apresenta alta probabilidade de formar α-

hélices, o qual supostamente formaria um domínio bem enovelado chamado 

de CLD (catenin-like-domain) (Hilge, Aelen, e Vuister 2006). A extremidade 

C-terminal do CLD conecta-se ao domínio CBD1, o qual, juntamente com 

CBD2, forma um domínio regulatório de aproximadamente 300 aminoácidos 

(CBD12) (Figura 17).  

Os domínios de regulação CBDs constituem o único segmento da alça 

citoplasmática que é estruturalmente bem caracterizado atualmente. O 

segmento que conecta CBD2 à TM6 (aminoácidos 692 – 764 no NCX1.4 e 

701 – 776 em CALX, Figura 17), é denominado Cyto 2 (Abiko et al., em 

preparação, Anexo E). A região N-terminal deste segmento possui predição 

significativa para formar 2 α-hélices, as quais são seguidas por uma região 

carregada negativamente, provavelmente desenovelada (Figura 20). Esta 

região carregada negativamente contém 9 resíduos de glutamato e aspartato 
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e 10 em CALX,  resultando em uma carga líquida de -9 (NCX) e -10 (CALX) 

se considerarmos ionização completa das cadeias laterais em pH neutro.  

 
 
Figura 20. Topologia do trocador NCX e análise de sequência de aminoácidos para 
Cyto1 e Cyto2. A) Sequência de aminoácidos e representação esquemática dos 
elementos de estrutura secundária do NCX1 canino. As numerações dos 
aminoácidos das isoformas cardíaca (CBD12-ACDEF) e cerebral (CBD12-AD) estão 
indicadas. B) Predição de estrutura secundária (JPRED e PredictProtein) para as 
regiões Cyto 1 e Cyto2 . As α-hélices estão representadas por cilindros. Predição de 
desordem (DisMeta). Os segmentos desordenados estão sublinhados e o esquema 
de numeração corresponde a isoforma NCX 1.4 (AD).  
 
 

1.2.6) Mecanismo de regulação alostérica  
 

Apesar da grande quantidade de informação estrutural, termodinâmica 

e cinética obtida a respeito de diversas regiões dos NCX ao longo dos últimos 

anos, o mecanismo que explica como a ligação de Ca2+ em CBD1 e CBD2 

regula a atividade destes trocadores permanece desconhecido. Os principais 

mecanismos propostos estão resumidos a seguir. 

XIP cyto1 CLD CBD12 cyto2

re
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n

t 
lo
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p

AD
ACDEF

Isoform:

Cyto 1

Cyto 2

A)

B)

1 4 65 10

43

63

116

97

134

154

190

170

198

218

788

765

797

817

2 3 7 9

XIP

N C

742 751

837

870

890 910

930

NCX1

8

857

219 238 285 370
657’
692

707’
742

716’
751

   692                                          742       748
STVDKLIKKTNLALVVGTNSWREQFIEAITVSAGEDDDDDECGEEKLPSCFDYVMHFLTV
 751                                                       
FWKVLFAFVPPTEYWN

         219                238                           268
ICVVFAWVADRRLLFYKYVYKRYRAGKQRGMIIEHEGDRPSSKTEIEMDGKVVNSHVDNF
               285                                        328
LDGALVLEVDERDQDDEEARREMARILKELKQKHPEKEIEQLIELANYQVLSQQQKSRAF
                                        370               388
YRIQATRLMTGAGNILKRHAADQARKAVSMHEVNTEVAENDPVSKIFFEQGTYQCLENCG

Legend for panel B: Consensus secondary structure prediction (JPRED and PredictPro-
tein). The α-helices are indicated by cylinders. Consensus disorder prediction (DisMeta), 
disordered segments are underlined. The numbering scheme is for NCX1.4 (AD). 
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Em analogia aos domínios C2 da proteína quinase C, foi sugerido que 

o domínio CBD2 seria recrutado pela membrana plasmática ou por outra 

região do próprio trocador de uma maneira dependente da concentração de 

Ca2+ (Chaptal et al. 2007), porém não há nenhuma evidência experimental 

para este modelo.  

Posteriormente, Hilge e colaboradores propuseram, por meio de 

análise de SAXS e de estudos teóricos envolvendo a construção CBD12, que 

a ligação de Ca2+ em CBD1 causaria um aumento no potencial eletrostático 

(tornando-o mais positivo), especialmente na região de ligação de Ca2+, 

induzindo uma orientação mais compacta entre CBD1 e CBD2 (Figura 21) 

(Hilge et al. 2009). Este rearranjo estrutural reduziria a tensão nas regiões N- 

e C-terminais, as quais conectam CBD12 a outras regiões da alça 

intracelular, induzindo a transdução do sinal até a região transmembranar. 

Entretanto, dados de acoplamentos dipolares residuais de RMN e de 

ressonância dupla elétron-elétron de EPR (eléctron paramagnetic resonance) 

revelaram que, tanto na presença quanto na ausência de Ca2+, CBD12 

assume uma conformação estendida (Salinas, Bruschweiler-Li, Johnson, e 

Bruschweiler 2011; Dixit et al. 2013). 
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Figura 21. Mecanismo hipotético de regulação do NCX por interruptor eletrostático 
dual. A) Estado inativo, livre de Ca2+, em conformação estendida. B) Concentração 
sub-micromolar de Ca2+ induz mudança conformacional via mudança do potencial 
eletrostático de superfície de CBD1, a qual resulta em uma compactação de CBD12, 
reduzindo a tensão dos linkers entre CBD12 e demais regiões, como o domínio 
CLD. C) A ligação de Ca2+ em CBD2 permite que o trocador se mantenha ativo, 
removendo o efeito da inativação dependente de Na+. Retirado de (Hilge et al. 2009) 
  

A partir da resolução das estruturas cristalográficas de CBD12 na 

presença de Ca2+ para as duas isoformas do trocador de Na+/Ca2+ de 

Drosophila melanogaster (CALX 1.1 e CALX 1.2), propôs-se que o 

movimento inter-domínio seria a chave para a regulação de CALX, e que 

pequenas mudanças no ângulo entre CBD1 e CBD2 seriam responsáveis 

pelas respostas distintas das duas isoformas (Figura 22) (Wu et al. 2011). 

Neste caso, estruturas de alta resolução de CBD12 não ligado a Ca2+ seriam 

essenciais para validar o modelo. Além disso, uma análise detalhada de 

dados de SAXS obtidos para CBD12 de CALX 1.1 e 1.2 na presença de Ca2+ 

em solução mostrou que as duas variantes experimentam a mesma 

distribuição de orientações entre CBD1 e CBD2 (Giladi et al. 2013). Outra 

observação importante é que na presença de Ca2+, o ângulo inter-domínio de 

CBD12 é muito similar para NCX 1.4 e CALX 1.1 (117,4˚ e 117,7˚, 

respectivamente; Figura 23) (Giladi et al. 2012), levando a crer que o ângulo 
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entre CBD1 e CBD2, ou a distância entre esses dois domínios, não pode ser 

a explicação para a diversidade de fenótipo entre as duas espécies.  

 Estudos de relaxação de 15N por RMN mostraram que CBD12 de NCX 

1.4 é flexível na forma livre e que a adição de Ca2+ restringe a flexibilidade do 

linker entre CBD1 e CBD2, estabilizando uma conformação rígida e 

alongada, mas sem mudanças globais de orientação entre os domínios 

(Salinas, Bruschweiler-Li, Johnson, e Bruschweiler 2011). Em concordância 

com este estudo, a resolução da estrutura cristalográfica de CBD12-E454K 

de NCX 1.4, um mutante que estabiliza CBD1 por formação de pontes salinas 

com CBD2 e que é fisiologicamente regulado por Ca2+ da mesma maneira 

que a proteína selvagem, juntamente com análise de dados de SAXS de 

mutantes de CBD12 e da proteína selvagem, resultou na proposta de que a 

ligação de Ca2+ nos sítios de alta afinidade Ca3 e Ca4 (em CBD1) resulta em 

uma transição do tipo ordem-desordem. A complexação de Ca2+ nestes sítios 

estruturaria a região de interface de CBD1, favorecendo interações de pontes 

salinas entre os dois domínios, restringindo a flexibilidade da proteína (Giladi 

et al. 2012). 
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Figura 22. Modelo hipotético do mecanismo de regulação alostérica do trocador de 
Na+/Ca2+ de Drosophila melanogaster (CALX). A) Modelo em três etapas para o 
mecanismo regulatório de CALX. B) As duas isoformas, 1.1 e 1.2, apresentariam 
ângulos diferentes entre CBD1 e CBD2. A flecha cinza indica uma mudança 
conformacional hipotética. Retirado de (Wu et al. 2011) 
 
 

 
 

Figura 23. Sobreposição de CBD12 de NCX e CALX. A estrutura cristalográfica de 
CBD12-E454K de NCX 1.4 está representada em cinza e CBD12 de CALX 1.1 em 
magenta.  
 

Em acordo com as observações de que o ângulo entre CBD1 e CBD2 

não se altera após a ligação de Ca2+ e que interações entre domínios seriam 

essenciais para a regulação do trocador, estudos de EPR envolvendo CBD12 

de NCX 1.1 revelaram que as alças F-G de CBD1 e de CBD2, bem como as 

regiões N- e C-terminais, sofrem mudanças de dinâmica após a ligação de 

Ca2+ (Dixit et al. 2013). A alça F-G de CBD2, onde ocorre o splicing 

alternativo, torna-se altamente imobilizada após a ligação de Ca2+, sugerindo 
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que interações desta alça com CBD1 poderiam resultar na modulação da 

atividade do trocador. Da mesma forma, considerando a proximidade da alça 

F-G de CBD1 com o domínio CLD (α-Catenin like domain), este domínio 

poderia ser requerido não só para o posicionamento de CBD12, mas para a 

transmissão da informação das mudanças de dinâmica de CBD12 até as 

regiões transmembranares (Dixit et al. 2013). Um contraponto desta proposta 

é o fato de que, mesmo na presença de Ca2+, a alça F-G de CBD2 é 

altamente desestruturada em CBD12 de NCX 1.4, conforme demonstrado 

anteriormente por RMN e cristalografia de raios-X (Giladi et al. 2012; Salinas, 

Bruschweiler-Li, Johnson, e Bruschweiler 2011). 

Por fim, em concordância com as informações sobre a dinâmica 

obtidas por RMN para CBD12 de Canis familiaris, a análise de dados SAXS 

de CBD12 pelo método de optimização de ensembles (ensemble optimization 

method - EOM) revelou que os domínios CBD1 e CBD2 são altamente 

flexíveis tanto na forma apo (livre de Ca2+) quanto na presença de íons Mg2+, 

populando várias conformações de energias parecidas, e que uma 

conformação estendida e rígida é selecionada quando os sítios de maior 

afinidade (Ca3 e Ca4) em CBD1 ligam Ca2+, um processo chamado de 

deslocamento de populações (population shift) (Giladi et al. 2013a). Com 

base neste processo e na investigação do papel de cada um dos seis sítios 

de ligação a Ca2+, e considerando a presença de Mg2+ intracelular, propôs-se 

um outro modelo o qual encontra-se ilustrado na Figura 24 (Giladi et al. 

2013a). Este modelo propõe que o domínio CBD12 encontra-se flexível na 

ausência de Ca2+ e que a ocupação gradual dos sítios de ligação de Ca2+ em 

CBD1 e CBD2 torna CBD12 rígido ativando o trocador.  
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Figura 24. Modelo para regulação dos trocadores NCX proposto por Giladi et al. 
(2013). Na forma apo, todos os sítios estão desocupados; Em condições fisiológicas, 
íons Mg2+ ocupam os sítios de baixa afinidade (esferas roxas) e modulam a 
afinidade dos sítios remanescentes. Com o aumento de concentração de cálcio 
intracelular, os sítios de maior afinidade são ocupados (esferas verdes) tornando 
CBD12 rígido e ativando o NCX. Quando a concentração de Ca2+ torna-se ainda 
maior, o sítio de afinidade intermediária (CaI) é ocupado e alivia a inativação 
dependente de Na+, preservando o estado ativo de NCX. Retirado de (Giladi et al. 
2013a) 
 

Apesar da grande quantidade de modelos já propostos para a 

regulação alostérica dos trocadores NCX com base em estudos 

contemplando as mais modernas e diversas técnicas de análise estrutural e 

de dinâmica, nenhum deles é capaz de explicar como a ligação de Ca2+ em 

CBD12 regula o trocador de maneira diferente em NCX e em CALX.  
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2) Objetivos 

 

 Até hoje o mecanismo de regulação alostérica dos NCX por Ca2+ não 

é conhecido. Como a ligação de Ca2+ em CBD1 regula a atividade do 

trocador? De que maneira o mesmo evento (ligação de Ca2+ em CBD12) 

causa respostas distintas pelos trocadores de Drosophila melanogaster e 

Canis familiaris? 

 Esta tese pretende contribuir para a compreensão dessas questões 

utilizando como modelo os domínios de ligação de Ca2+ (CBD1 e CBD2) do 

trocador Na+/Ca2+ de Drosophila melanogaster (CALX) e RMN em solução 

como ferramenta para caracterizar a dinâmica e orientação entre os 

domínios. Para tanto, serão utilizadas medidas de tempos de relaxação de 

15N e de acoplamentos dipolares residuais (DNH).  

Os resultados obtidos serão comparados com os dados descritos na 

literatura para CBD12-canino, a fim de propor um modelo para a regulação 

alostérica por Ca2+ em trocadores Na+/Ca2+. 
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3) Materiais e Métodos 

 

3.1) Clonagem e expressão das proteínas de interesse 

3.1.1) Reagentes 
	  
	  

O cDNA de CALX-1.1-Drosophila melanogaster foi obtido 

comercialmente do centro de pesquisa Drosophila Genomics Resource 

Center – Indiana University (EUA). Os oligonucleotídeos (primers) 

desenhados para amplificação de fragmentos do CALX (Tabela 2) foram 

obtidos comercialmente da empresa Exxtend (Brasil). Os vetores de 

clonagem e expressão utilizados foram obtidos comercialmente das 

empresas Promega (Brasil) (pGEM-T Easy) e Novagen (Brasil) (pET-28a). O 

vetor de expressão pAE (Ramos et al. 2004) foi desenvolvido no Centro de 

Biotecnologia do Instituto Butantan e foi cedido pelo professor Dr. Paulo Lee 

Ho. As cepas de Escherichia coli utilizadas para clonagem e expressão foram 

obtidas comercialmente (Stratagene, EUA). Compostos isotopicamente 

enriquecidos (15NH4Cl, 13C-glicose, 2H2O,  e 13C,2H-glicose) foram obtidos 

comercialmente da Cambridge Isotope Laboratories, Inc. (CIL, EUA). 

	  

3.1.2) Desenho dos clones de CBD12, CBD1 e CBD2 
 

A Figura 25 apresenta as sequências de aminoácidos das 

construções de CBD1, CBD2-1.1 e CBD12-1.1 desenhadas para os estudos 

de RMN. Estes fragmentos foram baseados na construção utilizada por Wu 

et. al. (Wu et al. 2011) para obter a estrutura cristalográfica de CBD12-1.1 
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(PDB 3RB5) (Figura 18A). Conforme indicado em caixas alaranjadas, as 

regiões N- e C-terminais não apresentam densidade eletrônica, o que pode 

ser indicativo de flexibilidade. Desta forma, ao planejarmos a região da 

proteína a ser clonada para os estudos de RMN, os 33 resíduos da 

extremidade C-terminal foram excluídos a fim de evitar a presença de sinais 

muito intensos nos espectros de CBD2-1.1 e CBD12-1.1. No caso da região 

N-terminal, como a sequência de resíduos que não apresentam densidade 

eletrônica forma uma região negativamente carregada, estes resíduos foram 

preservados, a fim de verificar se formariam um sítio adicional de 

coordenação de íons Ca2+ (CBD1 e CBD12-1.1).  Nota-se que, dependendo 

do vetor em que cada DNA foi sub-clonado, sequências de 9 aminoácidos (no 

caso de CBD12-1.1 clonado no vetor pAE) ou de 21-22 aminoácidos (no caso 

de CBD1 e CBD2-1.1 clonados no vetor pET28-a) estão inseridas na região 

N-terminal, as quais incluem 6 histidinas sequenciais que possibilitam a 

purificação das proteínas por cromatografia de afinidade, seguidas de uma 

sequência de reconhecimento por trombina (apenas no vetor pET-28a). 
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Figura 25. Sequência de aminoácidos da construção CBD12-1.1 cristalizada (PDB 
3RB5) em comparação com as sequências de aminoácidos dos fragmentos 
clonados para os estudos de RMN, CBD12-1.1, CBD1, e CBD2-1.1. Os aminoácidos 
destacados por caixas alaranjadas não apresentam densidade eletrônica na 
estrutura cristalográfica (PDB 3RB5). As sequências destacadas em caixas verdes 
pertencem aos vetores de expressão e não codificam aminoácidos de CALX. 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

                      --------------------------------------- GDDEEADDPIRMYFEPGHYTVMENCGEFEVRVVRRGDISTYASVEYE   490
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Tabela 2: Oligonucleotídeos (primers) desenhados para clonagem de CBD12 
selvagem ou mutante em pET-28a e em pAE. 

 

Construção Oligonucleotídeo* TM (˚C) n˚ bases 

CBD12-1.1 
(pET-28a) 

F:  ctgcatattaatgatgacgaggaggcggacgatccc 
 67,7 36 

R:  cggatccttattcctggctctctcgaatgcgcacata 
 67,4 37 

CBD12-1.1 (pAE) 

F:  ctgcatctcgaggatgacgaggaggcggacgatccc 
 63,1 36 

R:  cgaattctcattcctggctctctcgaatgcgcacata 
 62,1 37 

C457T 

F:cactacaccgtcatggagaacaccggcgagtttgaggtgcgcgtg 73,4 45 

R:cacgcgcacctcaaactcgccggtgttctccatgacggtgtagtg 73,4 45 

C457T_C524T 

F: gtatttgaggaggacgagaccttctacattcgactcttc 
 66,0 39 

R: gaagagtcgaatgtagaaggtctcgtcctcctcaaatac 
 66,0 39 

C457T_C524T_ 
Q666C 

F:gaggtcgagaaaaaacccgtttgcgatctgaccgaactggatcgc 
 70,7 45 

R: gcgatccagttcggtcagatcgcaaacgggttttttctcgacctc 70,7 45 

C457T_C524T_ 
S562C 

F:ggcatctttgccttcacagactgcgtattcgagatcacggagtcc 
 70,7 45 

R: ggactccgtgatctcgaatacgcagtctgtgaaggcaaagatgcc 
 70,7 45 

C457T_C524T_ 
T560C 

F:cacgcgggcatctttgccttctgcgactcggtattcgagatcacg 
 72,5 45 

R:cgtgatctcgaataccgagtcgcagaaggcaaagatgcccgcgtg 
 72,5 45 

C457T_C524_ 
E670C 

F: cccgttcaggatctgacctgcctggatcgcatcctgctg 
 72,3 39 

R: cagcaggatgcgatccaggcaggtcagatc ctgaacggg 
 72,3 39 

	  
* F e R significam “forward” e “reverse”. 
TM: Temperatura de fusão considerando 50nM de NaCl no meio, calculada pelo programa 
OligoAnalyzer 3.1 (IDT – Integrated DNA Technologies) 
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3.1.3) Clonagem da isoforma 1.1 de CBD12  
 

Os protocolos utilizados para as clonagens e manipulação de DNA 

foram realizados segundo métodos bem estabelecidos (Sambrook e Russell 

2001). Os sequenciamentos de DNA foram realizados pelo serviço de 

sequenciamento do IQ-USP (SSDNA-IQUSP) utilizando o kit 

BigDye®Terminator v3.1 Cycle Sequencing (Applied Biosystems). As 

amostras para sequenciamento foram preparadas segundo protocolos 

sugeridos pelo SSDNA. 

O gene que codifica CBD12 foi amplificado a partir do cDNA de CALX-

1.1 por meio de uma reação de PCR (Polymerase Chain Reaction) utilizando 

temperatura de anelamento de 67˚C (tempo de extensão de 1 minuto por 

kbase) (Sambrook e Russell 2001). A amplificação foi confirmada pela 

observação de uma banda de tamanho esperado (792 pb) no gel de 

eletroforese (agarose 1%) (Figura 26). 

 

Figura 26. Amplificação do fragmento CBD12 a partir do cDNA do CALX 1.1. 
Padrão de número de pares de base de DNA O’ Gene ruller (esquerda), e gel de 
agarose 1% (direita). A banda correspondente a CBD12 está destacada. A primeira 
canaleta contém um padrão de número de pares de base. 
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Antes de clonar o inserto em um vetor de expressão, optou-se por 

adenilar o fragmento amplificado a fim de liga-lo em pGEM-T Easy, um vetor 

de clonagem aberto de alto número de cópias, com as duas extremidades 

contendo timinas 3’-T (Figura 27), o que aumenta a eficiência da ligação do 

produto de PCR no plasmídeo porque previne a recircularização do vetor. 

Além disso, devido à diferença de migração eletroforética do pGEM-T Easy 

aberto e fechado (após a ligação do inserto), é possível constatar com 

facilidade o sucesso da reação de ligação, bem como da clivagem com as 

enzimas de restrição para liberação do inserto.  

  Na primeira tentativa de clonagem de CBD12-1.1 em um vetor de 

expressão,  utilizamos o vetor pET-28a (Figura 28), pois este foi o vetor 

utilizado pelo grupo que cristalizou esta proteína (Wu et al. 2011). 

Infelizmente nenhuma das tentativas de ligar CBD12-1.1 diretamente em 

pET-28a funcionou. Provavelmente perdia-se muita quantidade de plasmídeo 

durante a purificação do vetor linearizado, e não era possível obter 

quantidade suficiente para efetuar a reação de ligação com CBD12-1.1. Um 

fator complicador é que o plasmídeo pET-28a é de baixo número de cópias.  

	  

Figura 27. Mapa do vetor de clonagem pGEM-T Easy. 
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Figure 2. pGEM®-T and pGEM®-T Easy Vector circle maps.
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 Tendo em vista a dificuldade para clonar em pET-28a, utilizou-se o 

vetor de expressão pAE (Figura 28). A principal diferença entre esses dois 

vetores é que pAE é menor (2,8 kb, versus 5,3 kb de pET-28a), o que diminui 

a probabilidade de pareamento inespecífico dos oligonucleotídeos, e possui 

elevado número de cópias (200-250 cópias por célula) (Ramos et al. 2004). A 

ligação de pAE com o inserto que codifica CBD12-1.1 foi confirmada por 

sequenciamento. 

 

Figura 28. Mapa dos vetores de expressão pET-28a (esquerda) e pAE (direita). 
 

3.1.4) Clonagem dos mutantes de CBD12  
 

Para poder realizar os estudos de RMN envolvendo efeitos 

paramagnéticos com compostos orgânicos quelantes de metais lantanídeos 

planejou-se cinco mutantes, cada qual contendo apenas uma única cisteína 

nas posições 524, 666, 562, 560 ou 670 (Figura 29). As posições das 

mutações foram escolhidas de forma a maximizar o número de distâncias 

entre os domínios CBD1 e CBD2 que poderiam ser monitoradas através de 

medidas de PCS, ou para refletir a flexibilidade entre os dois domínios.  
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Como a proteína possui 2 cisteínas (C457 e C524), foi necessário 

construir um duplo mutante C457T_C524T para em seguida inserir uma 

cisteína em uma posição desejável. Estas cisteínas pré-existentes foram 

substituídas por resíduos de treonina ou serina devido à similaridade entre as 

características físico-químicas das cadeias laterais. Para isso, os seguintes 

triplos mutantes (cada qual contendo apenas uma única cisteína) foram 

desenhados: C457T_C524T_Q666C, C457T_C524T_S562C, 

C457T_C524T_T560C e C457T_C524T_E670C.  

As mutações foram feitas sobre a construção CBD12-1.1_pGEM-T 

easy, utilizando a técnica de sobreposição (overlapping) (Heckman e Pease 

2007), a qual envolve três reações de PCR: a primeira (PCR 1) utilizando o 

primer forward do gene (CBD12-1.1 (pAE)) e o primer reverse desenhado 

com a mutação desejada; a segunda (PCR 2) utilizando o primer forward 

contendo a mutação desejada e o reverse do gene; e a terceira com os 

primers forward e reverse do gene para unir os fragmentos obtidos por meio 

dos PCRs 1 e 2. A temperatura de anelamento utilizada nas três etapas foi de 

65˚C. No caso de PCR 3, utilizou-se quantidades equivalentes de cada 

fragmento obtido de PCR1 e de PCR2. 

No caso do mutante C457T o DNA molde para as reações de PCR 1 e 

2 foi a construção CBD12 clonada em pGEM-T easy, e no caso dos triplo 

mutantes C457T_C524T_Q666C, C457T_C524T_S562C, 

C457T_C524T_T560C e C457T_C524T_E670C, o DNA molde foi a 

construção C457T_C524T clonada também em pGEM-T easy. Os produtos 

do PCR 3 foram purificados, adenilados, ligados no vetor pGEM-T easy e 

sequenciados. 



	  

67	  

 A construção C457T + pGEM-T easy foi digerida com as enzimas XhoI 

e EcoRI e ligada no vetor de expressão pAE conforme descrito para CBD12-

1.1. A sequência de DNA do fragmento clonado em pAE foi confirmada por 

meio de sequenciamento.   

 

 

Figura 29. Mutantes de CBD12 clonados para estudos de PCS, PRE e RDCs (PDB 
3RB5). Os íons Ca2+ estão representados por esferas verdes, as cisteínas pré-
existentes na sequência nativa estão representadas por esferas vermelhas, 
enquanto que as que participarão da reação com a sonda paramagnética estão 
representadas por esferas azuis. 

C457T_C524T_E670C C457T_C524T_Q666C

C457T_C524T_S562C C457T_C524T_T560C

C457T_C524T C457T_524C
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3.1.5) Clonagem da isoforma 1.2 de CBD12 
 

As duas isoformas de CALX diferem-se apenas na sequência de um 

pequeno segmento de 5 aminoácidos localizado na alça FG de CBD2 (Figura 

18). A sequência de DNA que codifica a isoforma 1.2 de CBD12 foi obtida a 

partir da substituição da sequência DELAA por STHYP através da técnica de 

sobreposição, conforme descrito na seção anterior, utilizando como DNA 

molde a isoforma 1.1 de CBD12 inserida no vetor pGEM T-easy (Promega). 

Os oligonucleotídeos utilizados para a clonagem estão descritos na Tabela 3.  

 

Tabela 3. Oligonucleotídeos utilizados para clonagem de CBD12-1.2 pela técnica de 
sobreposição. 

 

Construção Oligonucleotídeo* TM (˚C) n˚ bases 

CBD12-1.1 (pAE) 

F:  ctgcatctcgaggatgacgaggaggcggacgatccc 
 63,1 36 

R:  cgaattctcattcctggctctctcgaatgcgcacata 
 62,1 37 

CBD12-1.2 

F:cctcgattggcgccagacagtacacactatcccaaaatcaaggaggtcgag	   71,8 51 

R:	  ctcgacctccttgattttgggatagtgtgtactgtctggcgccaatcgagg 71,8 51 

	  
* F e R significam “forward” e “reverse”. TM: Temperatura de fusão considerando 50nM de NaCl no 
meio, calculada pelo programa OligoAnalyzer 3.1 (IDT – Integrated DNA Technologies) 

 

3.1.6) Clonagem dos domínios CBD1, CBD2-1.1 e CBD2-1.2 
  

 Os genes que codificam os domínios CBD1 e CBD2 isolados foram 

obtidos a partir da amplificação das sequencias de DNA correspondentes 

utilizando como molde a construção CBD12-1.1_pGEM-T easy no caso de 

CBD1 e CBD2-1.1 enquanto que a construção CBD12-1.2_pGEM-T easy foi 
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utilizada como molde no caso de CBD2-1.2. Os oligonucleotídeos utilizados 

para as clonagens estão descritos na Tabela 4. Os genes amplificados foram 

sub-clonados no vetor de expressão pET-28a e confirmados por 

sequenciamento de DNA.  

 

Tabela 4: Oligonucleotídeos utilizados para clonagem de CBD1, CBD2-1.1 e CBD2-
1.2 pela técnica de sobreposição. 

 

Construção Oligonucleotídeo* TM (˚C) n˚ bases 

CBD12-1.1 
(pET-28a) 

F:  ctgcatattaatgatgacgaggaggcggacgatccc 
 67,7 36 

R:  cggatccttattcctggctctctcgaatgcgcacata 
 67,4 37 

CBD1 (pET-28a) 

F:catcaccatcaccatatggatgacgaggaggcg	   67,1 33 

R:	  gtctgtgaactcgagtcagcccgcgtg 67,2 27 

CBD2 (pET-28a) 

F: atgatcctggctagcgaccacgcg 65,0 24 

R: tagtgattcggatcctcattcctggctctctcg 64,2 33 

	  
* F e R significam “forward” e “reverse”. TM: Temperatura de fusão considerando 50nM de NaCl no 
meio, calculada pelo programa OligoAnalyzer 3.1 (IDT – Integrated DNA Technologies) 
 

3.1.7) Optimização da expressão de CBD12  
 

Foram feitos testes de expressão de CBD12_1.1_pAE primeiramente 

em meio rico 2xTY variando-se a cepa de E. coli, a concentração de IPTG 

(Isopropil β-D-1-tiogalatopiranosídeo), a densidade óptica (D.O.) de indução, 

e o tempo de indução (Tabela 5).  

A melhor condição encontrada foi com a cepa STAR (Tabela 5). A 

expressão foi induzida por adição de 0,4 mM de IPTG quando a cultura 
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atingiu densidade óptica de 0,8 a 600nm, sendo que o tempo de indução foi 

de 4 horas. Porém, ao se transferir esta mesma condição para expressão em 

meio mínimo, não se obteve êxito. Por este motivo, outras condições foram 

testadas e a melhor delas foi com o uso da cepa RP (indução de 4 horas com 

adição de 0,4 mM de IPTG a D.O 600nm de 1,2), condição na qual obteve-se 

maior quantidade de proteína (Figura 30 e Tabela 6). A cepa RP trata-se de 

uma E. coli BL21-codon plus (Agilent Technologies), a qual foi projetada para 

conter cópias extras do gene que codifica os t-RNAs contendo códons raros 

para arginina e prolina. A expressão de genes que contêm códons raros em 

E. coli frequentemente limita a tradução de proteínas heterólogas. 

 

Tabela 5. Condições utilizadas em testes de expressão de CBD12 em meio rico.  

Cepa [IPTG] (mM) D.O 600nm de 
indução 

Tindução (hr) Expressão 

BL21(DE3) 1 0,6 4 ✗ 

BL21(DE3) 0,4 0,45 4 ✗ 

BL21(DE3) RIL 1 0,6 4 ✗ 

BL21(DE3) RP 1 0,6 4 ✗ 

BL21(DE3)STAR 1 1,4 4 ✗ 

BL21(DE3)STAR 1 1,0 5 ✓ 

BL21(DE3)STAR 0,4 0,8 4 ✓ 
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Tabela 6. Condições utilizadas em testes de expressão de CBD12 em meio mínimo  

Cepa [IPTG] (mM) D.O 600nm de 
indução 

Tindução (hr) Expressão 

BL21(DE3)STAR 0,4 0,8 4 ✗ 

BL21(DE3) 0,4 1,1 4 ✗ 

BL21(DE3)RP 0,4 1,2 4 ✓ 

BL21(DE3)RIL 0,4 1,3 4 ✓ 

BL21(DE3)PlysS 0,4 1,1 4 ✓ 

BL21(DE3)C43 0,4 1,2 4 ✓ 

 

Após a purificação do sobrenadante do lisado (conforme descrito na 

seção 3.3) obtido por expressão na cepa RP ([IPTG]=0,4mM, 4 hrs) 

observou-se que a proteína era expressa razoavelmente em meio rico e que 

apresenta-se solúvel. A fração supostamente correspondente a CBD12-1.1 

foi submetida a análise por espectrometria de massas, o que confirmou o 

peso molecular esperado para o monômero, 32 kDa. 

A mesma condição de expressão optimizada para CBD12-1.1 foi 

utilizada para todas as outras proteínas de interesse neste estudo, inclusive 

para a produção de amostras isotopicamente enriquecidas, como descrito 

detalhadamente no item 3.3. 
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Figura 30. Testes de expressão em meio mínimo M9. Géis de SDSPAGE (Tris-
Glicina 15%) mostrando o padrão de migração das proteínas do lisado bacteriano 
antes e após indução. As massas moleculares foram estimadas por comparação 
com o marcador de massa molecular (MW) (Fermentas) (ultima canaleta em cada 
gel); as bandas correspondentes à expressão de CBD12 estão indicadas com setas. 
 

 

3.2) Análises por Espectrometria de Massas 

 

 As análises de espectrometria de massas foram feitas por meio de LC-

MS em equipamento MALDI TOF-TOF (Ultraflextreme -  Bruker) com matriz 

2,5-DHB (ácido 2,5-dihidróxi benzóico) em tampão TA30 (30% acetronitrila, 

70% água e 0,1% ácido trifluoroacético). 
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3.3) Produção de amostras isotopicamente enriquecidas 

 

Para uso em RMN, proteínas devem ser super-expressas em meio 

mínimo para permitir a incorporação de isótopos que possuem spin ½, 

convenientes para estudos de ressonância mas que, no entanto, possuem 

baixa abundância natural, como por exemplo 15N (0,37%) e 13C (1,1%) (Levitt 

2001). O meio M9 tem sido largamente empregado com esta finalidade 

(Serrano et al. 2013; Skora et al. 2013; Salinas, Bruschweiler-Li, Johnson, e 

Brüschweiler 2011). Este meio contém sais de fosfato (Na2HPO4 e KH2PO4) 

para garantir a tamponação do meio, cujo pH deve manter-se em pH 7,0; 

NaCl, para regular a força iônica; MgSO4, glicose, NH4Cl e CaCl2, como 

únicas fontes de magnésio, carbono, nitrogênio e cálcio, respectivamente; e 

tiamina, que auxilia o crescimento de bactérias. 

Amostras enriquecidas uniformemente com 15N foram obtidas por meio 

de expressão em E. coli - codon plus (RIL) em meio mínimo (M9), contendo 

15NH4Cl (1 g/L) como única fonte de nitrogênio. No caso de amostras 

enriquecidas uniformemente com 15N e 13C, e fracionalmente com 2H, as 

bactérias foram crescidas em M9 preparado em D2O e contendo 15N-NH4Cl 

(1 g/L) como fonte de nitrogênio, e glicose-13C (4g/L) como única fonte de 

carbono. CBD12-1.1 enriquecida uniformemente com 15N, 13C e 2H foi 

produzida de forma análoga ao descrito acima, porém utilizando glicose 

uniformemente enriquecida com 13C e 2H como única fonte de carbono.  

No caso de marcação isotópica com 15N ou 15N e 13C, a expressão da 

proteína foi induzida após a cultura de células atingir a densidade óptica 

(600nm) (D.O.) de 1,2, pela adição de 0,4 mM  de IPTG (Isopropil β-D-1-



	  

74	  

tiogalatopiranosídeo). A expressão foi realizada a 37˚C durante 4 horas. 

Dado este período, as células foram coletadas por centrifugação (10 min, 

5000 RPM), e os pellets armazenados a -20˚C. As células foram lisadas  

através de uma prensa francesa (SLM Instruments, Inc.)  por 4 ciclos de lise 

sob a pressão de 2000 Psig. 

 No caso de proteínas enriquecidas isotopicamente com 2H, 15N e 13C, 

foi necessário introduzir uma etapa de adaptação das bactérias ao meio 

mínimo deuterado da seguinte maneira: um pré-inóculo era preparado em 5,0 

mL de meio rico, até atingir a D.O. de 0,6. Em seguida, 2,0 mL deste pré-

inóculo eram retirados e centrifugados, o precipitado resultante era 

ressuspenso em 100 mL formando um segundo pré-inóculo, desta vez em 

meio mínimo contendo 2H, que era incubado a 37 ˚C sob agitação até atingir 

D.O. de 0,6. Este segundo pré-inóculo era então inóculado em mais 900 mL 

do meio mínimo deuterado, e este era incubado sob agitação a 37˚C até 

atingir a D.O. correspondente à metade da D.O. máxima que pode ser 

atingida por este sistema em 2H2O (~ 1,0) para então induzir a expressão das 

proteínas pela adição de IPTG, da mesma forma que mencionado acima. O 

mais importante nesta etapa de adaptação das células era mantê-las sempre 

jovens, desta forma, um controle rigoroso da D.O. era essencial. Curvas de 

crescimento foram construídas e estão representadas na Figura 31. 

Observou-se que a presença no plasmídeo não influencia o crescimento da 

bactéria, porém o meio mínimo contendo os isótopos 2H, 15N e 13C retarda 

drasticamente o crescimento além de influenciar na quantidade de bactérias 

obtidas. 
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Figura 31. Curvas de crescimento para E. coli códon plus (RIL). A) Bactéria sem 
nenhum plasmídeo em meio rico (2XTY). B) Bactérias contendo o plasmídeo com a 
sequência que codifica CBD12-1.1 em meio rico (2XTY). C) Bactérias contendo o 
plasmídeo com a sequência que codifica CBD12-1.1 em meio mínimo deuterado 
(M9 2H2O, 15NH4Cl, 13C,2H-glicose). D) Comparação entre as curvas de crescimento 
de bactérias contendo o plasmídeo com a sequência que codifica CBD12-1.1 em 
meio mínimo deuterado e em meio rico. 

 

Conforme descrito anteriormente, as proteínas foram clonadas em 

fusão com uma sequência de 6-histidinas do vetor pAE ou pET-28a para 

possibilitar a purificação por cromatografia de afinidade em resina Ni-NTA. As 

purificações por FPLC (Fast Protein Liquid Cromatography) foram realizadas 

em um equipamento ÄKTAFPLC (GE Healthcare) com uma coluna de níquel 

Ni-NTA-HiTrap (GE Healthcare), e um gradiente linear de 0 a 500 mM de 

Imidazol. Para a obtenção da proteína com maior pureza, uma segunda 

etapa de purificação foi realizada por meio de cromatografia de troca aniônica 

(coluna Mono-Q 10/10) com gradiente de 0 a 100% de NaCl 1M. A fração 
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contendo a proteína de interesse foi coletada e concentrada por 

centrifugação em Amicon® Ultra (corte de MM=3000), Millipore, até 

concentração final de 250	   µM. Na etapa de concentração com Amicon, o 

tampão da amostra foi trocado para  o tampão utilizado nos experimentos de 

RMN, o qual consiste de Tris 20 mM pH 7,4, NaCl 200mM, 2-mercaptoetanol 

5mM, e 2mM de EDTA (amostra sem Ca2+), condição na qual as análises 

subsequentes foram realizadas. A pureza das proteínas obtidas foi 

determinada por eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE). A 

quantificação foi realizada medindo a absorção a 280 nm e utilizando o valor 

de coeficiente de extinção molar (ε 280nm = 25000 M-1cm-1) calculado 

através do programa ProtParam (http://us.expasy.org/tools /protparam.html), 

a partir da seqüência primária da proteína estudada. 

 

3.4) Ensaio com a sonda paramagnética Cisteinil-fenil-
triaminohexaacetato (Cys-Ph-TAHA) 

 

 

O composto Cys-Ph-TAHA (Peters et al. 2011) foi cedido pelo 

professor Dr. Christian Griesinger do Instituto Max Planck de Química 

Biofísica - Göttingen, Alemanha. Os sais de lantanídeo (LnCl3) foram 

sintetizados no Laboratório dos Elementos do Bloco-f do Instituto de Química-

USP, e cedidos pelo professor Dr. Hermi Felinto de Brito. 

A sonda foi complexada com lutécio  ou térbio por meio de reação com 

o cloreto do metal correspondente (razão molar sonda:metal de 1:2) sob 

agitação constante em pH 6,0 durante 2 horas e meia à temperatura 

ambiente. O excesso de lantanídeo foi removido por formação de hidróxido 
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de lantanídeo, totalmente insolúvel em água, induzida pelo aumento do pH 

com adição de hidróxido de sódio. O precipitado foi removido por 

centrifugação, e o sobrenadante foi submetido à reação de acoplamento com 

a proteína CBD12-1.1 (C457T/C524T/T560C). 

Antes da reação de acoplamento com Cys-Ph-TAHA-Tb, o mutante foi 

encubado durante uma noite com o agente redutor ditiotreitol (DTT, 10mM), o 

qual foi retirado por diálise imediatamente antes da reação de acoplamento, 

para que não reagisse com o grupo tiol da sonda. A reação de acoplamento 

da proteína com Cys-Ph-TAHA foi feita em tampão Tris 20mM, pH 8,0, 

utilizando razão molar de 1:10 (proteína:Cys-Ph-TAHA), durante 4 horas à 

temperatura ambiente. A sonda livre foi removida por centrifugação em filtro 

Amicon® Ultra (corte de MM=3000, Millipore) e a proteína foi concentrada até 

concentração final de 250	  µM de proteína acoplada com Cys-Ph-TAHA (4000 

rpm durante 30 minutos). Uma tentativa de caracterização do produto desta 

reação foi feita através de análises por espectrometria de massas. 

 

3.5) Experimentos de Ressonância Magnética Nuclear 

 

  Todos os experimentos de RMN foram realizados em um 

espectrômetro Bruker Avance III equipado com uma sonda resfriada TCI e 

operando à frequência de 800MHz para o núcleo de hidrogênio, pertencente 

à Central Analítica do IQ-USP. As amostras de RMN de CBD12, CBD1 ou 

CBD2 continham aproximadamente 250 µM de proteína em tampão contendo 

Tris 20mM pH 7,4, 200mM de NaCl, 5mM de 2-mercaptoetanol, 2mM de 

EDTA e 5% de 2H2O. No caso das análises com íons cálcio, as medidas 
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foram realizadas na presença de 20mM de CaCl2. Os experimentos foram 

adquiridos a 37ºC (temperatura calibrada), com exceção dos experimentos 

de difusão (DOSY), os quais foram adquiridos a 27.7˚C (temperatura 

calibrada). 

  

3.5.1) Espectros de correlação 1H-15N (HSQC)  
 

 Os espectros de 1H-15N HSQC foram adquiridos com pulsos de flip 

back aplicados sobre a água a fim de manter a sua magnetização em “z” 

durante todo o experimento, e watergate para supressão do sinal da água 

(fast HSQC) (Mori et al. 1995). Todos os espectros foram processados com 

uma função cosseno (apodização) nas duas dimensões e preenchidos com 

zeros até completar uma matriz de 2048x512 pontos (real+imaginário) (ou 

8192x8192 no caso de medidas de RDCs) a fim de aumentar a resolução 

digital.  

 

3.5.2) Espectros de tripla ressonância 
 

 Os assinalamentos dos deslocamentos químicos de 1H, 15N, 13Cα e 

13CO do esqueleto polipeptídico e 13Cβ das cadeias laterais de CBD12-1.1 e 

CBD1 foram realizados através da análise de experimentos de ressonância 

tripla implementados na forma de 1H-15N HSQC e com desacoplamento em 

2H cada vez que a magnetização se encontrava em 13C. A amostra de 

CBD12-1.1 utilizada foi enriquecida uniformemente com 15N e 13C, e 

fracionalmente com 2H, e as proteínas menores, CBD1 e CBD2-1.1, foram 
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enriquecidas uniformemente com 15N e 13C. Os seguintes experimentos 

tridimensionais foram adquiridos: HNCA, HN(CO)CA, HNCO, HN(CA)CO, 

HNCACB e HN(CO)CACB (Cavanagh 2007). 

 

3.5.3) Medidas de velocidades de relaxação de 15N 
 

As velocidades de relaxação transversal (R2) de 15N foram obtidas por 

meio de medidas de R1ρ (velocidade de relaxação no referencial girante) de 

15N (Rule e Hitchens 2006). O experimento foi adquirido na forma de um 

pseudo-3D, em que a terceira dimensão corresponde ao tempo de relaxação 

e as outras duas dimensões correspondem às frequências de 1H e 15N. Os 

valores de R1ρ foram obtidos pelo ajuste das curvas de decaimento da 

intensidade dos sinais nos espectros de 1H-15N HSQC devido à relaxação no 

referencial girante, a uma função exponencial contendo dois parâmetros: a 

velocidade de decaimento e a intensidade no tempo igual a zero. As 

incertezas nos valores de R1ρ foram calculadas por 100 simulações de Monte 

Carlo (Rule e Hitchens 2006), sendo que a incerteza das medidas de 

intensidade foi dada pelo nível do ruído do espectro. Os valores de R2 foram 

obtidos considerando que: 

𝑅1𝜌 = 𝑅1𝑐𝑜𝑠!𝜃 + 𝑅2𝑠𝑒𝑛!𝜃,   (7) 

sendo 𝑅2   = !
!2

 e 𝑡𝑎𝑛𝜃 = !"1

!!∆!
, onde γ=razão giromagnética; B1=campo 

magnético de spin-lock; Δν=offset em Hz. O campo de spin-lock utilizado no 

experimento foi de 1,9kHz. Os tempos de relaxação utilizados foram: 0,004; 

0,008; 0,016; 0,024; 0,036; 0,048; 0,052; 0,072; 0,084 e 0,092 ms. 

As medidas de velocidade de relaxação longitudinal (R1) de 15N foram 



	  

80	  

feitas através de um experimento de inversão-recuperação adquirido na 

forma de um pseudo-3D, onde para cada experimento de 1H-15N HSQC o 

tempo de relaxação T é incrementado (Rule e Hitchens 2006). Durante o 

período T, a magnetização de 15N retorna ao estado de equilíbrio térmico 

proporcional a γH. Os valores do período de relaxação, T, foram: 0,15; 0,3; 

0,45; 0,6; 0,9; 1,25; 1,5; 1,8; 2,0; 2,25 e 2,5s. Os valores de R1 foram obtidos 

a partir do ajuste de curvas de decaimento da intensidade dos picos do 

espectro de 1H-15N HSQC, devido à relaxação longitudinal, a uma equação 

de decaimento exponencial de forma análoga ao que foi realizado para extrair 

o valor de R1ρ.  

 

3.5.4) Medidas de coeficiente de difusão translacional 
 

Os coeficientes de difusão translacional (Dt) foram obtidos através da 

análise de experimentos de Diffusion-Ordered Spectroscopy (DOSY) de eco-

estimulado (STE) (Johnson 1999). Os coeficientes foram extraídos pelo 

ajuste da curva de decaimento devido à difusão da intensidade dos sinais de 

1H a uma função exponencial contendo dois parâmetros (a velocidade de 

decaimento, e a intensidade no tempo igual a zero). As incertezas nos 

valores de coeficiente de difusão translacional correspondem ao desvio 

padrão dos coeficientes medidos para vários picos diferentes ao longo da 

região das metilas no espectro 1D de 1H. O experimento foi realizado a 

27,7˚C para evitar efeitos de convecção, com um pulso de gradiente de 2,5 

ms, e intervalo de difusão de 200ms para CBD12-1.1 ou de 150ms para 

CBD12-1.2. 
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3.5.5) Preparo dos meios de alinhamento para medir RDCs 
 

- PEG (n-alquil-polietilenoglicol (C12E5) + n-alquil-álcool (n-hexanol)) 

 A fase lamelar (Lα) foi preparada segundo Rückert e Otting (Rückert e 

Otting 2000), dissolvendo C12E5 em uma solução aquosa de tampão (pH 7,4) 

contendo a proteína de interesse e 10% de D2O, sendo a porcentagem em 

massa de C12E5 / H2O+D2O igual a 3%. O n-hexanol foi adicionado em 

etapas de 1 µL sob agitação vigorosa até atingir a razão molar C12E5 / n-

hexanol de 0,96. A fase Lα é relativamente viscosa e transparente. Em 

baixas concentrações de álcool a solução apresentava-se bifásica, e tornava-

se instantaneamente opalescente quando ultrapassado o limite da fase Lα.  

 

- Géis comprimidos de poliacrilamida 

 Os géis de poliacrilamida foram preparados segundo Sass et al (Sass 

et al. 2000) conforme descrito a seguir: um tubo de vidro cilíndrico, de 5mm 

de diâmetro, teve uma extremidade vedada com parafilme. Uma solução de 

40% poliacrilamida foi preparada utilizando a proporção acrilamida:N,N’-

metilenobisacrilamida igual a 37,5:1. Esta solução de acrilamida foi diluída 

em água (6% acrilamida), e em seguida adicionou-se N,N,N´,N´-

tetrametiletilenodiamina (TEMED) (0,1% m/v) e persulfato de amônio (0,1% 

m/v) para iniciar o processo de polimerização. Esta solução foi transferida ao 

tubo de vidro previamente preparado antes que a polimerização iniciasse. 

Após a completa polimerização, o gel foi retirado do tubo pela aplicação de 

pressão mecânica branda com um jato de água. O gel foi lavado 

exaustivamente com água (durante a noite) para retirar o excesso de 

acrilamida, cortado em seguimentos de 3 cm e, em seguida, seco em uma 
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estufa a 37˚C durante 12 horas, de modo que o diâmetro do gel fosse 

reduzido para 1-2mm. O gel seco foi colocado em um tubo shigemi (Shigemi, 

Inc.), em seguida um volume de 300 uL de uma solução contendo 250uM de 

proteína foi adicionada, e o êmbolo do tubo shigemi foi ajustado para uma 

altura de 18mm. Desta maneira, o gel entumeceu na presença da proteína e 

sob pressão, de modo a gerar acoplamentos dipolares de até 20 Hz. 

 

- Bacteriófagos (Pf1) 

 Os bacteriófagos Pf1 utilizados para induzir alinhamento dipolar 

residual foram adquiridos comercialmente (Asla Biotech) em 20 mM de 

tampão Tris pH 7.4. As soluções anisotrópicas foram preparadas pela adição 

de 14mg/mL de Pf1 a uma solução 160µM de CBD12-1.1 uniformemente 

marcado com 2H, 15N e 13C, e na presença ou na ausência de 1 mM of CaCl2. 

 

3.5.6)  Medidas e análise de dados de RDCs 
 

 Os desdobramentos das frequência de nitrogênio (15N) devido ao 

acoplamento escalar (1JNH, situação isotrópica) ou ao acoplamento escalar e 

dipolar (1JNH + DNH, situação anisotrópica) foram obtidos a partir da aquisição 

de um par de espectros de 1H-15N HSQC e 1H-15N TROSY na ausência ou 

presença do meio de alinhamento. A diferença entre a posição dos picos na 

dimensão de 15N nos espectros de HSQC e TROSY é equivalente à metade 

do desdobramento total devido ao acoplamento escalar (amostra isotrópica) 

ou acoplamento escalar e dipolar (amostra anisotrópica). Os centros dos 

picos nos espectros 1H-15N HSQC e 1H-15N TROSY foram determinados a 
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partir de um ajuste do formato dos picos à uma função Gaussiana por meio 

do software Analysis CcpNmr. 

 O tensor de alinhamento foi calculado ajustando-se os dados 

experimentais de acoplamentos dipolares residuais (DNH) às coordenadas de 

CBD1, CBD2 ou CBD12 obtidas a partir da estrutura cristalográfica de 

CBD12 (3RB5), ou dos domínios CBD1 (3E9T) e CBD2 (3E9U) isolados, por 

singular-value decomposition (Losonczi et al. 1999). Este ajuste permite obter 

os componentes principais do tensor de alinhamento da molécula (Dxx, Dyy e 

Dzz), e também rodar as coordenadas de forma que o sistema de referência 

da molécula coincida com os eixos principais do tensor.  

  A modelagem de CBD12-1.1 baseada nos dados de RDC foi feita pelo 

cálculo de dois tensores de alinhamento, um para cada domínio, seguido da 

rotação dos domínios CBD1 e CBD2, isoladamente, de modo que as 

coordenadas de referência de cada um deles coincidissem com os 

respectivos tensores de alinhamento.  Após as rotações, CBD2 foi submetido 

a operações de translação em relação à CBD1, até que as coordenadas do 

Cα  da H553, presente no linker entre CBD1 e CBD2, fossem coincidentes 

nos dois domínios. Tendo em vista que os RDCs são invariantes a rotações 

de 180˚ ao longo dos eixos x, y e z, esta análise gerou 16 estruturas 

simétricas, 4 delas únicas. Estruturas que apresentavam impedimento 

estérico foram excluídas.  

A concordância entre os valores de RDCs calculados a partir da 

estrutura e os dados experimentais foi avaliada através do fator de qualidade 

Q. Este fator é calculado pelo desvio quadrático médio (RMSD) da diferença 
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entre os dados calculados e experimentais em relação ao desvio quadrático 

médio dos dados experimentais de acordo com a expressão 8:  

  

Q =
norma(

!
dcalc −

!
dexp )

norma(
!
dexp )

=
dcalc
i − dexp

i( )
2

i=1

N
∑

dexp
i( )

2

i=1

N

∑
   (8) 

em que N é o número de medidas de acoplamento (d). O valor de Q pode 

variar de 0 (idêntico) ou maior que 1 (ausência de correlação). Salvo onde 

previamente mencionado, todos os dados de RMN foram analisados por 

scripts criados em nosso laboratório para Matlab (MathWorks, Inc). 
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4) Resultados e discussões 

Capítulo 1) CBD12-1.1 

 
CBD12 é bem enovelada tanto na ausência quanto na presença de Ca2+ 
 

Os espectros de RMN de correlação 1H-15N HSQC (Heteronuclear 

Single Quantum Correlation) adquiridos para a CBD12-1.1 na presença e na 

ausência de Ca2+ estão ilustrados na Figura 32. Estes espectros apresentam 

picos bem dispersos, o que é consistente com proteínas bem enoveladas. 

Menos picos foram observados do que o esperado: CBD12-1.1 possui 273 

resíduos de aminoácidos, dos quais 11 são prolinas, deste modo, esperava-

se observar 262 picos correspondentes a pares 1H-15N amídicos da cadeia 

principal, entretanto, apenas 178 picos foram observados para CBD12-1.1 

apo e 227 para a proteína ligada a Ca2+. Esta falta de correlações no 

espectro de HSQC pode ser consequência de trocas conformacionais na 

escala de tempo de milissegundos, as quais levam ao alargamento de linhas 

e coalescência de sinais. Outro fator que poderia colaborar para a ausência 

de alguns picos é que devido a amostra ser fracionalmente deuterada, pode 

ser que haja alguns grupos 15N2Hs mais internos, menos acessíveis ao 

solvente, e que levam um tempo maior para trocar o deutério por hidrogênio, 

portanto o sinal correspondente a esses grupos não é observado no 1H-15N 

HSQC. 

Após a adição de Ca2+, alguns picos sofreram mudanças de 

deslocamento químico, outros desapareceram, enquanto novos picos 

surgiram (Figura 32). Isso mostra que a proteína recombinante é funcional 
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pois preserva sua capacidade de ligar Ca2+. Além disso, foi observada 

sobreposição espectral significativa na região de ~8,5 ppm (dimensão de 1H), 

a qual é menos severa na presença de íons cálcio, sugerindo que CBD12-1.1 

torna-se mais ordenada após a ligação de Ca2+. Uma vez que CBD2 não liga 

Ca2+, os efeitos espectrais observados são devidos apenas à ligação de Ca2+ 

em CBD1. 

  

 
Figura 32. Sobreposição dos espectros de 1H-15N HSQC de CBD12-1.1 livre (preto) 
e de CBD12-1.1 na presença de 20mM de CaCl2 (vermelho). O espectro adquirido 
na presença de Ca2+ está apresentado com apenas duas linhas de contorno para 
melhorar a clareza da figura. As amostras continham ~ 250µM de proteína. 
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4.1) Assinalamento das cadeias polipeptídicas  

 

 Conforme descrito na seção de materiais e métodos, para assinalar as 

ressonâncias de CBD12-1.1 foi adquirido um conjunto de experimentos de 

RMN tridimensional heteronuclear (HNCA, HN(CO)CA, HNCO, HN(CA)CO, 

HNCACB e HN(CO)CACB) com uma amostra enriquecida uniformemente 

com 15N e 13C e parcialmente com 2H, na ausência de Ca2+. A análise desses 

espectros permitiu o assinalamento de 52 dos 178 picos identificados no 

espectro de 1H-15N HSQC. Dos 52 picos assinalados, 47 pertencem ao 

domínio CBD2 (Figura 33). A sequência EEADD assinalada em CBD1 não 

apresenta densidade eletrônica na estrutura cristalográfica de CBD12-1.1 e, 

portanto, não está representada na Figura 33. As principais razões para o 

baixo número de assinalamentos são a falta de correlações nos espectros de 

tripla ressonância (pouca sensibilidade), e a grande sobreposição de 

ressonâncias no espectro de 1H-15N HSQC (complexidade espectral). Estas 

limitações estão diretamente relacionadas à elevada massa molar da 

proteína em questão (32kDa).  
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Figura 33. Os resíduos de CBD12-1.1 assinalados a partir da análise de dados 
obtidos com CBD12 marcada uniformemente com 15N e 13C e fracionalmente com 
2H, na ausência de Ca2+, estão destacados em vermelho tanto na sequência 
primária de CBD12-1.1 (acima) quanto na estrutura cristalográfica da proteína 
(abaixo) (PDB 3RB5). 
 

 Um outro fator que contribuiu para a dificuldade em adquirir bons 

espectros foi o fato de que a amostra não era estável e agregava com o 

tempo. A composição do tampão e as condições de temperatura utilizadas 

(vide materiais e métodos) foram baseadas em trabalhos anteriores 

envolvendo o domínio CBD12 do CALX e do NCX (Salinas, Bruschweiler-Li, 

Johnson, e Brüschweiler 2011; Wu et al. 2011). Na tentativa de otimizar estas 

condições e obter uma amostra mais estável, foram feitos testes utilizando 

pH mais baixo (tampão MES, pH 6,0) e menor temperatura (25˚C), 

entretanto, nenhuma melhora na estabilidade da amostra foi observada e as 

condições iniciais foram mantidas.  

 Uma estratégia para aumentar o número de assinalamentos foi a 

produção de CBD12-1.1 perdeuterada, ou seja, uniformemente marcada com 

2H, 15N e 13C. Esperava-se, desta forma, obter espectros heteronucleares 

com maior sensibilidade, já que a contribuição das interações dipolares 13C-

M"H"H"H"H"H"H"L"E"D"D"E"E"A"D"D"P"I"R"M"Y"F"E"P"G"H"Y"T"V"M"E"N"C"G"E"F"E"V"R"V"V"
R"R"G"D"I"S"T"Y"A"S"V"E"Y"E"T"Q"D"G"T"A"S"A"G"T"D"F"V"G"R"K"G"L"L"S"F"P"P"G"V"D"E"Q"R"
F"R"I"E"V"I"D"D"D"V"F"E"E"D"E"C"F"Y"I"R"L"F"N"P"S"E"G"V"K"L"A"V"P"M"I"A"T"V"M"I"L"D"D"D"
H"A"G"I"F"A"F"T"D"S"V"F"E"I"T"E"S"V"G"R"F"E"L"K"V"M"R"Y"S"G"A"R"G"T"V"I"V"P"Y"W"T"E"N"
D"T"A"T"E"S"K"D"Y"E"G"A"R"G"E"L"V"F"E"N"N"E"S"E"K"F"I"D"L"F"I"L"E"E"S"S"Y"E"K"D"V"S"F"K"V"
H"I"G"E"P"R"L"A"P"D"D"E"L"A"A"K"I"K"E"V"E"K"K"P"V"Q"D"L"T"E"L"D"R"I"L"L"L"S"K"P"R"N"G"E"L"
T"T"A"Y"V"R"I"R"E"S"Q"E"
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1H à velocidade de relaxação da magnetização transversal (R2) de 13C seria 

minimizada a partir da substituição de hidrogênios alifáticos e aromáticos por 

deutério. 

 A princípio, a perdeuteração funcionou, pois a partir do espectro de 1H 

foi possível ver uma diminuição significativa dos sinais de hidrogênios 

alifáticos (~1ppm) e aromáticos (~7ppm) (Figura 34 A). Entretanto, a amostra 

perdeuterada apresentou-se menos estável em solução e agregou após 48 

horas de experimento mesmo a menores concentrações de proteína 

(~120µM), tornando a aquisição de espectros de tripla ressonância inviável 

(Figura 34 B).  

Outra estratégia para completar o assinalamento do maior número de 

resíduos de aminoácidos possível foi obter assinalamentos para os domínios 

CBD1 e CBD2 isolados para que, caso estas proteínas mantivessem a 

mesma conformação que apresentam em CBD12 e os picos apresentassem 

as mesmas frequências no espectro de 1H-15N HSQC, estes assinalamentos 

fossem transferidos para os espectros de CBD12. Era esperado que o 

assinalamento de CBD1 e CBD2 fosse uma tarefa mais fácil pelo fato de 

possuírem metade da massa molar de CBD12, o que geraria menor 

sobreposição espectral, e também picos mais intensos porque o tempo de 

relaxação transversal (T2) é maior para essas proteínas menores. O capítulo 

3 tratará dos resultados obtidos para os domínios CBD1 e CBD2. 

De fato, a obtenção dos assinalamentos de CBD1 isolado foi muito útil 

para ampliar o número de assinalamentos de CBD12, pois todos os 

assinalamentos adquiridos para CBD1 isolado puderam ser transferidos para 
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CBD12. Para CBD12 apo, este número foi ampliado de 52 para 117 picos 

assinalados (Figura 35 e Anexo A). 

A) 

 
B) 

 
Figura 34. Marcação isotópica de CBD12-1.1 com deutério. (A) Comparação entre 
espectros de 1H obtidos para CBD12-1.1 marcada fracionalmente (vermelho) e 
uniformemente (azul) com 2H. (B) Comparação entre espectros de CBD12-1.1 
perdeuterada no início dos experimentos (t0, em azul) e após 48 horas (t=48h, em 
vermelho). 
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Figura 35. Resíduos de CBD12-1.1 assinalados na ausência de Ca2+ após transferir 
os assinalamentos obtidos a partir da análise dos espectros de CBD1 isolado. Os 
resíduos assinalados estão destacados em vermelho tanto na sequência primária de 
CBD12 (acima) quanto na estrutura cristalográfica da proteína (abaixo) (PDB 3RB5). 
 

 

Espectros heteronucleares tridimensionais não foram adquiridos no 

caso de CBD12 ligada a Ca2+, no entanto, foi possível obter o assinalamento 

de 75 resíduos (Figura 36 B) por meio da transferência de assinalamentos 

de CBD1 ligado a Ca2+ e de CBD12 apo para picos coincidentes nos 

espectros 1H-15N HSQC de CBD12 (Figura 36 A).  

  

M"H"H"H"H"H"H"L"E"D"D"E"E"A"D"D"P"I"R"M"Y"F"E"P"G"H"Y"T"V"M"E"N"C"G"E"F"E"V"R"V"V"
R"R"G"D"I"S"T"Y"A"S"V"E"Y"E"T"Q"D"G"T"A"S"A"G"T"D"F"V"G"R"K"G"L"L"S"F"P"P"G"V"D"E"Q"R"
F"R"I"E"V"I"D"D"D"V"F"E"E"D"E"C"F"Y"I"R"L"F"N"P"S"E"G"V"K"L"A"V"P"M"I"A"T"V"M"I"L"D"D"D"
H"A"G"I"F"A"F"T"D"S"V"F"E"I"T"E"S"V"G"R"F"E"L"K"V"M"R"Y"S"G"A"R"G"T"V"I"V"P"Y"W"T"E"N"
D"T"A"T"E"S"K"D"Y"E"G"A"R"G"E"L"V"F"E"N"N"E"S"E"K"F"I"D"L"F"I"L"E"E"S"S"Y"E"K"D"V"S"F"K"V"
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A) 

 
B) 

 
Figura 36. Resíduos de CBD12 assinalados na presença de Ca2+. O assinalamento 
foi realizado por meio da transferência dos assinalamentos obtidos POR 
sobreposição dos espectros de CBD1 ligado a Ca2+ e CBD12 livre (A). Os resíduos 
assinalados estão destacados em vermelho na estrutura cristalográfica da proteína 
(PDB 3RB5) (B).  
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 A ligação de Ca2+ em CBD1 reduz movimentos inter-domínios em CBD12 de 
CALX  
 

4.2) Medidas de R1 e R2 de 15N 

 

 Movimentos na escala de tempo de ps a ns podem ser caracterizados 

utilizando medidas de velocidades de relaxação da magnetização longitudinal 

(R1) e transversal (R2) de 15N e do NOE heteronuclear ({1H}-15N), sendo estas 

medidas comumente utilizadas para obter informação acerca da dinâmica 

interna de proteínas. R1 e R2 estão relacionados com o tempo de correlação 

rotacional (τc) da molécula (Figura 37), o qual é diretamente proporcional à 

massa molecular da molécula. 

 
Figura 37. Dependência de R1 e R2 com τc para um spin de 15N de um grupo NH em 
uma molécula esférica a 800 MHz.  
 

 Velocidades de relaxação da magnetização transversal e longitudinal 

foram medidas para cada spin de 15N ao longo do esqueleto polipeptídico de 

CBD12-1.1 com e sem Ca2+. Os dados de R2 e R1 foram adquiridos com a 

mesma amostra para garantir que a viscosidade da solução fosse a mesma. 

A concentração de proteína utilizada foi 250 µM para minimizar agregação 

durante os experimentos. 
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 Foram realizadas análises qualitativas através da distribuição de R2 e 

R1 de diferentes picos (Figura 38) em que se observou, após a adição de 

Ca2+ a CBD12, uma diminuição do valor médio de R1 acompanhado do 

aumento do valor médio de R2. 

 
Figura 38. Distribuição de R1 e R2 de 15N para as CBD12 livre (apo) e ligado a Ca2+. 
 

Enquanto que R2 e R1 de 15N dependem da dinâmica local de cada 

vetor de ligação 1H-15N e do tempo de correlação global (τc), a razão entre 

R2/R1 é dependente apenas do tensor de difusão rotacional (Kay, Torchia, e 

Bax 1989). Uma análise mais detalhada indicou um aumento significativo das 

razões R2/R1 de 15N ao longo da cadeia polipeptídica de CBD12-1.1 após a 

adição de Ca2+ a CBD1 (Figura 39). O tempo de correlação rotacional médio 

estimado a partir da razão R2/R1 de 15N, assumindo difusão isotrópica, 

aumentou de 14 ns no estado livre para 20 ns para a proteína ligada a Ca2+ 

(Figura 39). Além disso, analisando estes dados separadamente para CBD1 

e CBD2, observou-se que os valores de τc são bastante homogêneos para os 

dois domínios, o que é esperado, uma vez que CBD1 e CBD2 possuem 

massas molares muito próximas (16,1 kDa e 19,2 kDa, respectivamente). 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

20

40

60

 

 

10 20 30 40 50 60 70 80

10

20

30

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

20

40

60

 

 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

5

10

15

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

10

20

30

R1(s-1)

10 20 30 40 50 60 70 80

2

4

6

8
10

10 20 30 40 50 60 70 80

10

20

30

40

10 20 30 40 50 60 70 80

10

20

30

40

ApoApo

+Ca2++Ca2+

ApoApo

+Ca2++Ca2+

C
an

in
e

D
ro

so
ph

ila

R2(s-1)



	  

95	  

 
Figura 39. Comportamento da razão de R2/R1 de 15N ao longo da cadeia 
polipeptídica de CBD12-1.1-CALX na ausência (azul) ou na presença (vermelho) de 
Ca2+. Os valores médios para os tempos de correlação isotrópicos (τc) estão 
indicados. 
  

 

Tendo em vista a maneira pela qual R1 e R2 se relacionam com τc 

(Figura 37), pode-se concluir que o comportamento observado indica que 

CBD12 tomba como uma molécula maior após a adição de Ca2+. Este 

comportamento é análogo ao descrito para CBD12 do trocador Na+/Ca2+ 

canino (Salinas, Bruschweiler-Li, Johnson, e Brüschweiler 2011).  

A fim de avaliar se esse aumento de tamanho aparente após a adição 

de Ca2+ era devido à agregação da amostra, foram realizadas medidas do 

coeficiente de difusão translacional (Dt) de CBD12 livre e ligado a Ca2+. A 

difusão das formas apo e holo de CBD12 1.1 e da forma holo de CBD12 1.2 

(Tabela 7) foi investigada por DOSY (Difusion-Ordered Spectroscopy). Os 

valores de Dt obtidos tanto na presença quanto na ausência de íons cálcio 

são consistentes com uma proteína de 32 kDa, monomérica (~7,50 no caso 

de CBD12-1.1, Tabela 7), e com o valor descrito na literatura para CBD12 
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canino (Salinas, Bruschweiler-Li, Johnson, e Brüschweiler 2011). Os valores 

experimentais também coincidem com valores calculados a partir da estrutura 

cristalográfica de CBD12-1.1 por meio de modelos hidrodinâmicos 

incorporados nos programas SOMO e HYDROPRO (Rai et al. 2005; Ortega, 

Amorós, e García de la Torre 2011) (Tabela 7).  

 

Tabela 7. Dt médio (10-11 m2s-1) experimental de CBD12-1.1, CBD12-1.2 e CBD12 
canino (Salinas, Bruschweiler-Li, Johnson, e Brüschweiler 2011)  e calculado (SOMO 
e HYDROPRO) para CBD12-1.1. 
 

Medida Apo Ligado a Ca2+ 
CBD12-1.1*  7,68 ± 0.28 7,38 ± 0,45 

CBD12-1.1 SOMO  8,04 
CBD12-1.1 HYDROPRO  7,92 

CBD12 canino** 7,33±0,40 7,81±0,31 
CBD12-1.2*** - 7,69±0,27 

*Dados adquiridos a 25˚C com intervalo de difusão de 200 ms ** Dados adquiridos a 25˚C, com 
intervalo de difusão de 500 ms ***Dados adquiridos a 25˚C, com intervalo de difusão de 150 ms 

 
 

Adicionalmente, o estado oligomérico de CBD12-1.1 nos estados livre 

e ligado a Ca2+ foi investigado através de cromatografia por exclusão de 

tamanho (Figura 40). Conforme observado no cromatograma, o volume de 

eluição de CBD12-1.1 é o mesmo para as formas apo e holo, indicando que o 

estado oligomérico é o mesmo nos dois casos e, portanto, corroborando os 

dados obtidos por DOSY. Portanto, o aumento de R2 com a adição de cálcio 

não se deve à agregação da proteína.  

É possível explicar a diferença nos valores de R2 e R1 das formas apo 

e holo por analogia com o CBD12 canino: na ausência de Ca2+ os domínios 

CBD1 e CBD2 movimentam-se de forma independente, enquanto que na 

forma holo, a ligação de Ca2+ em CBD1 faz com que os dois domínios 

movimentem-se juntos como um corpo único (rígido), resultando em um 

tempo de relaxação consistente com uma proteína maior. Ou seja, na 
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ausência de Ca2+, CBD12 é mais flexível, permitindo maior movimentação de 

CBD1 com relação a CBD2 do que quando a proteína está ligada a Ca2+. 

 

 
Figura 40. Cromatografia por exclusão de tamanho para CBD12-1.1 nas formas apo 
(em azul) e holo (em vermelho). Coluna utilizada: Superdex-75 HR-10/30 (GE 
Healthcare) (23mL); fluxo: 0,5mL/min. 
 

4.3) Testes preliminares com a sonda paramagnética Cys-Ph-
TAHA 
 

No caso de proteínas com mais de um domínio a forma mais direta de 

obter informações a respeito da flexibilidade e orientação entre os domínios é 

a marcação de um deles com um centro paramagnético (Ivano Bertini et al. 

2009; Russo et al. 2013). A introdução de uma sonda carregada com um íon 

paramagnético induz um alinhamento parcial da proteína em relação a B. 

Neste caso, o alinhamento induzido do domínio marcado é diferente do 

alinhamento dos demais domínios da proteína, gerando RDCs de magnitudes 

bem distintas a menos que não haja flexibilidade entre esses domínios 

(Figura 41) (Ivano Bertini et al. 2008). Além disso, a marcação de um dos 

domínios com sondas paramagnéticas permite, por meio de medidas 
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medidas de PCS (pseudocontact shifts) e PRE (paramagnetic relaxation 

enhancement),  determinar distâncias inter-resíduos de até 40Å, úteis para 

determinar a orientação média entre os domínios. 

 

Figura 41. Distribuição relativa de RDCs obtidos pela marcação do domínio A com 
uma sonda paramagnética no caso de um sistema rígido (esquerda) ou de um 
sistema flexível (direita). Figura retirada de (Ivano Bertini et al. 2008) 
 
 

Neste intuito, foram feitos testes com a sonda Cys-Ph-TAHA (Figura 

42), fornecida pelo professor Dr. Christian Griesinger do Instituto Max Planck 

de Química Biofísica - Göttingen, Alemanha. Nesta sonda, os sítios de 

coordenação do lantanídeo compreendem seis grupos carboxilatos e os três 

nitrogênios da molécula, enquanto que o sítio de ligação da sonda à proteína 

corresponde ao grupo S-SO2CH3 (Figura 42) que reage com grupos tióis de 

cisteínas livres provavelmente via mecanismo SN2. 

 

Figura 42. Estrutura de Cisteinil-fenil-triaminohexaacetato (Cys-Ph-TAHA). 

Fig. 5 Superimposition of the PDSD spectra of the diamagnetic ZnMMP
(dark-grey contours) and of the paramagnetic CoMMP (light-grey con-
tours) proteins. In (a) the aliphatic region of the two spectra is shown.
In the expansion (b) some notable pcs are indicated by arrows, whose
assignment is reported. The spectra were recorded at 11.5 kHz MAS at
16.4 T, mixing times of 60 ms for CoMMP and 15 ms for ZnMMP. The
samples, of about 15 mg of 13C,15N-labeled MMP, were crystallized from
a PEG solution in tris buffer at pH 7.

respect to those of A (see Fig. 6). In fact, the measured rdc values
are the average of the rdc values corresponding to the ensemble
of the orientations with respect to the reference frame provided
by the principal axes of the metal magnetic susceptibility tensor
experienced by the system in a ms time scale. In case of motion,
the range of the observed rdc values is reduced, and it can collapse
to zero for cases of overall isotropic reorientation of B with respect
to A.

Similarly, in case of motion, the observed pcs values are the
average of the pcs values corresponding to the ensemble of the
positions experienced by the system in a ms timescale with respect
to the reference frame provided by the principal axes of the metal
magnetic susceptibility tensor. However, differently from the rdc
values, the averaged pcs values also depend on the distances of the
observed nuclei from the metal ion.

If the rdc distribution measured for nuclei in B is basically
the same as that measured for nuclei in A, it can be concluded
that the two systems form a rigid unit. The relative orientation of
the two systems can be obtained by imposing that the magnetic
susceptibility anisotropy tensors obtained from A and B coincide.

Fig. 6 Inspection of the relative distribution of observed rdc in the
different domains of a protein or of a protein–protein complex provides
information on the possible conformational heterogeneity experienced by
the system.

Because of the simultaneous availability of pcs, the relative
position of the two systems can be determined as well, from
the calculated position of the paramagnetic metal ion. Such
information would not be available if external orienting devices
are used to induce rdc.104,105

The degeneracy in the solution, intrinsic in the use of pcs and
rdc, can be removed by acquiring data referred to more than
one paramagnetic metal, unless further experimental restraints
of different nature are available and are effective in removing the
“ghost” solutions, or the latter can be excluded due to the presence
of steric clashes.106

One of the most direct ways to assess the presence of conforma-
tional variability in protein systems is the observation that the
range of the experimentally obtained paramagnetic rdc values
of nuclei in B is significantly smaller than that of nuclei in
A. Rdc measurements, however, provide only average information
from which it is difficult to recover the conformations actually
experienced by the system. In order to investigate such preferred
conformations of B with respect to A, the following strategy
has been conceived.94 The pcs and rdc values observed on A
are used to obtain position, orientation and anisotropy of the
magnetic susceptibility tensor. The preferred positions of B can
then be investigated by looking for the ensemble of positions
(each of them with a weighing factor) providing pcs and rdc
values that average to the experimentally obtained values, using the
magnetic susceptibility anisotropy tensor calculated from A data.
An efficient algorithm has been developed for the determination
of the maximum allowed probability (MAP) that any position of
B can attain with respect to A while maintaining the agreement
between observed and calculated pcs and rdc data.94 The different
positions can then be ranked according to their MAP value, those
with the largest MAP value likely corresponding to the preferential
conformations of the complex.

This journal is © The Royal Society of Chemistry 2008 Dalton Trans., 2008, 3782–3790 | 3787
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For example, lanthanide-binding peptides can be attached,

or inserted into the sequence of a protein (Wöhnert et al.
2003; Nitz et al. 2004; Martin et al. 2007; Su et al. 2008a).

The introduction of a lanthanide binding peptide into loop

regions has been found to have a small effect on the overall
structure of the protein (Barthelmes et al. 2011). However,

even less invasive is the attachment of a small chemically

synthesized tag via a disulfide bridge to a single solvent
exposed cysteine residue. Many tags based on organic

ligands like EDTA (Gaponenko et al. 2002; Ikegami et al.
2004; Leonov et al. 2005; Haberz et al. 2006), DPA (Su

et al. 2008b; Man et al. 2010), DOTA (Keizers et al. 2007;

Keizers et al. 2008; Häussinger et al. 2009), IDA (Swar-
brick et al. 2011a) or NTA (Swarbrick et al. 2011b) have

been developed to observe paramagnetic effects. So far, the

largest RDCs obtained with paramagnetic tagging using a
single cysteine residue have been reported with the DOTA-

M8 and the IDA-based tag (Häussinger et al. 2009;

Swarbrick et al. 2011a), while for two-point attachment
even larger values have been measured by either using two

NTA ligands (Swarbrick et al. 2011b) or by connecting the

tag via two disulfide bridges (CLaNP-5, Keizers et al.
2008). Nevertheless, we decided to use a single cysteine

residue for the attachment for two reasons: less a priori

structural information is required to select the single
mutation site and second the number of mutations is

reduced to a minimum. We now introduce our new tag and

discuss it in light of the performance of existing tags.
For the design of the Cys-Ph-TAHA tag (cysteinyl-

phenyl-triaminohexaacetate, Fig. 1) the following require-

ments were taken into account: complex stability for
different temperatures and pH values, completeness of the

tagging reaction and avoidance of the formation of

diastereomeric complexes which would give rise to more
than one set of NMR signals due to different tensors

induced by different diastereomers of the tag (Ikegami

et al. 2004; Prudêncio et al. 2004; Pintacuda et al. 2004;
Vlasie et al. 2007). The latter was a severe problem with

some of the first generation tags (Leonov et al. 2005). In

order to prevent these stereochemical problems we deci-
ded to synthesize a highly symmetric paramagnetic tag

based on the TAHA chelator (Viguier et al. 2001; Ar-

slantas et al. 2004). This C3-symmetric ligand offers nine
coordination sites and forms stable complexes with lan-

thanide ions (e.g. log K = 14.85 for Dy3? at pH 7,

Viguier et al. 2001). As was determined by dysprosium
induced shift measurements (Alpoim et al. 1992), less than

1.4 water molecules are located within the inner coordi-

nation sphere at pH 7.

Experimental section

Preparation of tagged ubiquitin

The protein was expressed recombinantly in E. coli and

purified by established methods (Lazar et al. 1997; You
et al. 1999). The tagging reaction was performed repro-

ducibly in the following way: The tag was pre-loaded in

deionized water with a twofold excess of LnCl3. The
aqueous stock solutions of Cys-Ph-TAHA (5 eq.,

c = 10 mg mL-1) and LnCl3 (10 eq., c = 10 mg mL-1)

were combined and incubated for 2.5 h at 20!C. The
reduced, uniformly labelled protein (15N or 13C,15N) was

dissolved in 200 lL buffer (MOPS 50 mM, NaCl 50 mM,

pH 8). Both solutions were combined and shaken at 20!C.
After 75 min the reaction went to completion as monitored

by ESI–MS spectrometry. The excess lanthanide ions

(Ln(OH)3) were removed by centrifugation, the superna-
tant transferred into a Vivaspin 2 concentrator (2 mL, PES

membrane, 5000 MWCO) and the buffer was exchanged

(109) with the NMR buffer (MOPS 50 mM, NaCl 50 mM,
pH 6.8) to remove excess of tag-bound lanthanides.

Afterwards, the protein solution was transferred into a

Shigemi tube and D2O (20 lL) was added.
Alternatively, the excess of Ln3? can be precipitated by

addition of pH 8 buffer before combining of the tag solu-

tion with the protein solution.

Production and tagging of LacR

The expression plasmid pET-LICHISDODlacI-lac333

construct containing the dimeric Lac repressor mutant

lac333K84 M was described previously (De Jong et al.
2006; Romanuka et al. 2009). This plasmid served as a

template to generate LacR mutants containing one free

Cys, while the other two natural Cys residues present in
LacR were mutated to Ser or Ala using KOD polymerase

(Novagen). Mutations were confirmed by DNA sequencing.

Overexpressions of the 2H and 15N labeled Lac333K84
M Cys mutants was achieved in BL21 (DE3) using an auto-

induction medium (Studier 2005). The low amount of

lactose present in the auto-induction medium combined
with the low affinity of (allo)lactose for the Lac repressor
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Fig. 1 Structure of Cys-Ph-TAHA (cysteinyl-phenyl-triaminohexaacetate).
The tag was synthesized in 7 steps with 28% total yield. The
C3-symmetric chelate function has a high affinity to lanthanide ions
and allows for the precise measurement of RDCs

330 J Biomol NMR (2011) 51:329–337

123



	  

99	  

Conforme descrito na seção de materiais e métodos, para a realização 

dos testes a sonda foi complexada com dois metais lantanídeos: o lutécio, 

diamagnético, e o térbio, paramagnético. A presença de um íon diamagnético 

não gera PRE ou PCS, mas é importante porque permite medidas com maior 

precisão, uma vez que trata-se um “branco” que, assim como a amostra 

paramagnética, possui a molécula de Cys-Ph-TAHA ligada no mesmo 

resíduo, provocando os mesmos efeitos sobre os deslocamentos químicos.  

 Foram realizadas análises de espectrometria de massas (Figura 43) e 

de RMN de 1H (Figuras 44) com a sonda antes e após a complexação com 

os íons lantanídeos, com o objetivo de avaliar a integridade do reagente 

recebido e a efetividade da reação de complexação. Estas análises indicaram 

que antes da reação com os lantanídeos, a sonda encontrava-se íntegra e 

pura.  

A partir das análises de cromatografia líquida de alta eficiência por 

hidrofobicidade após as reações de complexação, notou-se a ausência do 

pico de retenção do composto de partida (~15min) no cromatograma (Figura 

43A). Em contrapartida, um novo pico surgiu com um maior tempo de 

retenção (~42 min) (Figura 43A). Isso indica que a reação procedeu e que os 

complexos formados interagem mais fortemente com a coluna de 

hidrofobicidade (C18), o que é esperado tendo em vista que a sonda livre 

possuia grupos carboxilatos livres, cujas cargas são neutralizadas após a 

complexação com Tb3+ ou Lu3+. 

Após a complexação com lutécio ou térbio, não foi possível identificar 

o íon molecular da molécula Cys-Ph-TAHA livre (m/z=753,2) nos espectros 

de massa (Figura 43B) sugerindo que houve complexação com o metal, por 
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outro lado o íon molecular esperado para os complexos ( m/z=928,2 no caso 

da complexação com lutécio) também não foi observado.  

A análise dos espectros de 1H do produto de reação da sonda com 

Lu3+ é complexa, mas a existência de picos mais blindados do que aqueles 

observados no espectro do produto de partida sugere que a reação de 

complexação ocorreu (Figura 44D).  

Como esperado no caso da reação com térbio, observou-se um 

grande alargamento de todas as linhas no espectro de 1H, inviabilizando a 

análise dos sinais (Figura 44E). Não foi possível analisar se este 

alargamento era devido somente à complexação da sonda com um íon térbio, 

ou se mesmo após a precipitação com NaOH ainda havia íons Tb3+ livres em 

solução.  

Mesmo sem conseguir caracterizar os complexos, realizou-se a reação 

destes com o mutante CBD12-1.1-T560C (Figura 29, vide materiais e 

métodos), uma vez que este foi o primeiro a ser produzido com sucesso entre 

os mutantes desenhados e clonados. Para testar a efetividade da reação 

entre a sonda complexada com os lantanídeos e a proteína, adquiriu-se 

espectros de massas antes e após a reação (Figura 45). Esses espectros 

indicaram que a reação de acoplamento entre a sonda e a proteína não 

ocorreu, pois observou-se exatamente os mesmos íons moleculares (m/z 

31075) nos dois espectros. O motivo para a reação não ter funcionado pode 

ser o estado de oxidação da cisteína ou o fato deste resíduo não estar 

suficientemente exposto. 

Não foi possível otimizar a reação entre a proteína e o complexo 

sonda+lantanídeo porque não havia quantidade suficiente de sonda para 



	  

101	  

repetir o experimento. Por esta razão, optou-se por realizar medidas de 

RDCs utilizando meios de alinhamento (seção a seguir). 

 

Figura 43. Análises de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) e 
espectrometria de massas de Cys-Ph-TAHA. A) Cromatografia líquida de alta 
eficiência (HPLC) antes (acima) e após (abaixo) a reação com Lu3+. Coluna 
Phenomenex Gemini C-18 (250x4.6 mm – 5um); Solvente A: H2O, 0,1 % ácido 
fórmico, solvente B: acetonitrila, gradiente: 0,01min 5% B, 40min 70%B, 60 min 
100%B B) Espectrometria de massas antes (acima) e após (abaixo) a reação com 
Lu3+. Cys-Ph-TAHA (C27H37N4O17S2): ESI-MS m/z (H2O, modo positivo)= 753,2. 
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Figura 44. RMN de 1H de Cys-Ph-TAHA livre (A, B e C). A e B são expansões dos 
sinais. C) Espectro de 1H completo. RMN 1H (500MHz, H2O+5% 2H2O, δ): 7.81 (d, J 
= 7.9 Hz, 2H, arom.H-3, H-5), 7.66 (d, J = 7.9 Hz, 2H, arom. H-2, H-6), 4.86−4.95 (m, 
1H, SCH2CH), 3.83 (d, J= 13.8 Hz, 1H, SCHaHb), 3.69−3.61(m, 7H, SCHaHb, 3 x C-
αCH2), 3.56 (s, 12H, 6 x NCH2CO2H), 3.42 (s, 3H, CH3) ppm. Espectros de 1H de 
Cys-Ph-TAHA-Lu (D) e de Cys-Ph-TAHA-Tb (E). 
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Figura 45. Espectros de massas (MALDI-TOF) do mutante T560C de CBD12-1.1 
antes (acima) e após (abaixo) a reação de acoplamento com a sonda Cys-Ph-TAHA 
complexada com Tb3+. Matriz: ácido sinapínico. Amostra diluída 50 x em 0.1% TFA e 
aplicada na proporção 2ul : 4ul de matriz. Na placa foi aplicado 1ul da mistura. Modo 
de aquisição: positivo. 
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4.4) Medidas de RDCs 

 

 Medidas de acoplamentos dipolares residuais (RDCs) podem ser 

utilizadas para determinar a orientação de vetores inter-atômicos em relação 

ao campo magnético externo (B) e também para obter informação a respeito 

de movimentos internos em escala de tempo de até milissegundos. A fim de 

caracterizar movimentos inter-domínios entre CBD1 e CBD2, RDCs de 1H-15N 

foram medidos para CBD12-1.1 na presença e na ausência de Ca2+.  

 O alinhamento parcial das moléculas de CBD12 foi obtido utilizando 

três meios de alinhamento diferentes: uma fase nemática de n-alquil-

polietilenoglicol (PEG, C12E5 + hexanol), géis de poliacrilamida e 

bacteriófagos (Pf1), conforme descrito na seção de materiais e métodos. O 

desdobramento das frequências de ressonância de spins 15N devido ao 

alinhamento nestes três meios foi da ordem de 5 a 20Hz. No caso de CBD12 

ligada a Ca2+, não foi possível realizar as medidas com PEG porque a 

presença de íons cálcio perturba a fase nemática, de forma que uma fase 

única, de cristal líquido, não pode ser obtida. Na ausência de Ca2+ o espectro 

obtido para CBD12-1.1 com PEG foi de boa qualidade e permitiu medir o 

acoplamento dipolar para 18 resíduos (Figura 46A). Os espectros obtidos na 

presença de géis de poliacrilamida  foram de baixa qualidade porque este 

meio aumenta muito o tempo de correlação das proteínas, portanto as linhas 

tornaram-se muito alargadas e poucos picos puderam ser analisados 

(Figuras 46B e 46C). Felizmente, dados anisotrópicos de qualidade puderam 

ser obtidos para CBD12-1.1 tanto na presença quanto na ausência de Ca2+ 

pela adição de Pf1 (Figuras 46B e 46C). Nesta condição foi possível calcular 
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o acoplamento dipolar para 19 pares de spins 1H-15N assinalados para o 

domínio CBD1 e 36 para o domínio CBD2 em CBD12-1.1 apo, e 47 para o 

domínio CBD1 e 11 para o domínio CBD2 em CBD12-1.1 ligado a Ca2+. 

Estes dados foram utilizados para realizar toda a análise a seguir. 
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Figura 46. Sobreposição de espectros de 1H-15N HSQC para CBD12-1.1 apo na 
presença de fagos (Pf1) e PEG (A) e na presença de fagos e gel de acrilamida (B); e 
para CBD12-1.1 ligado a Ca2+ na presença de fagos e gel de poliacrilamida (C). 
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 As correlações entre o acoplamento dipolar observado para cada par 

de spins 15N1H amídico que possuía assinalamento e o respectivo valor 

teórico calculado por meio das coordenadas da estrutura cristalográfica de 

CBD12-1.1 ligado a Ca2+ (3RB5) ou das coordenadas dos domínios CBD1 

(3E9T) e CBD2 (3E9U) isolados, são apresentadas na Figura 47. 

O ajuste dos acoplamentos dipolares obtidos para CBD12 na presença 

ou na ausência de Ca2+ às coordenadas da estrutura cristalográfica de 

CBD12 ligado a Ca2+ (PDB 3RB5) mostrou que o alinhamento global 

(estimado a partir do componente axial do tensor de alinhamento, Aa) 

aumenta de 17,0 Hz para 52,1 Hz após a adição de Ca2+ (Figura 47, Tabela 

8). Um alinhamento global maior indica uma estrutura mais rígida, já que a 

introdução de flexibilidade ocasiona uma distribuição ampla de orientações 

de vetores 1H-15N (flexibilidade) ao longo do tempo o que leva a uma 

diminuição na magnitude dos RDCs medidos (dynamic averaging). 

O fator de qualidade, “Q”, indica o grau de consistência entre os RDCs 

experimentais e aqueles calculados a partir de um modelo estrutural, o que 

por sua vez indica o grau de consistência entre a estrutura da proteína em 

solução e a estrutura cristalográfica, de modo que quanto menor o valor de 

Q, maior a semelhança entre as duas estruturas. Valores maiores que 1,0 

indicam ausência total de correlação. Os RDCs obtidos para CBD12-1.1 

ligado a Ca2+ mostram que a proteína em solução é consistente com a 

estrutura cristalográfica (PDB 3RB5; Q = 0,49) (Figura 47, Tabela 9). Essa 

observação sugere que, pelo menos na forma ligada a Ca2+, a conformação 

média de CBD12-1.1 em solução é similar à conformação observada no 

cristal. Em contraste, os dados obtidos na ausência de Ca2+ não se ajustam 
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bem à estrutura cristalográfica de CBD12 na forma holo (PDB 3RB5; Q = 

0,78) (Figura 47A, Tabela 9), sugerindo que a estrutura média de CBD12 

apo é diferente da estrutura cristalográfica da forma ligada a cálcio.  

O ajuste dos RDCs obtidos para CBD12-1.1 tanto na presença quanto 

na ausência de Ca2+ à estrutura cristalográfica do domínio CBD1 isolado nas 

formas livre ou ligada a Ca2+ resulta em fatores de qualidade mais baixos 

(maior concordância) (Figura 47B, Tabela 9), o que é consistente com a 

maior resolução que estas estruturas apresentam (1,6 Å) relativamente à 

estrutura cristalográfica de CBD12 (2.35 Å). Esta observação reflete a 

dependência dos RDCs a pequenas alterações locais na estrutura 

cristalográfica (Ivano Bertini et al. 2009). No caso de CBD2, fatores de 

qualidade similares foram obtidos utilizando as estruturas cristalográficas de 

CBD12 ou CBD2, o que é razoável tendo em vista que a resolução destas 

estruturas é similar (2.35 Å e 2.50 Å, respectivamente). 
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Figura 47. Correlação entre 1H-15N RDCs experimentais e calculados para CBD12-
1.1 parcialmente alinhado com bacteriófagos (Pf1) na presença ou na ausência de 
Ca2+. Os valores calculados foram obtidos do ajuste dos RDCs às estruturas 
cristalográficas de CBD12-1.1 (PDB 3RB5) (A), CBD1 livre (PDB 3E9T, cadeia C) ou 
na presença de Ca2+ (PDB 3E9T, cadeia B) e CBD2-1.1 (PDB 3E9U) (B). 
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Tabela 8. Componente axial (Aa, Hz) e assimetria (η) do tensor de alinhamento 
obtidos através do ajuste dos dados de RDCs (Pf1) à estrutura cristalográfica de 
CBD12-1.1 (PDB 3RB5). 
 

Domínio Parâmetro Apo Holo 
CBD12 Aa -17.01 -52.07 

η 0.34 0.58 
CBD1 Aa -28.28 -56.12 

η 0.28 0.40 
CBD2 Aa -23.65 45.31 

η 0.44 0.49 
 
Tabela 9. Fator de qualidade (Q) obtido para o ajuste dos dados de RDCs de 
CBD12-1.1 na presença (holo) ou na ausência (apo) de Ca2+ com as estruturas 
cristalográficas de CBD12 holo (3RB5) ou de CBD1 (3E9T) e CBD2 (3E9U) no 
estado apo. A análise dos dados foi realizada utilizando todos os grupos 1H-15N 
assinalados (HNs totais) ou apenas aqueles localizados em estruturas secundárias 
(HNs rígidos). 
 

Domínio Fator-Q Apo Holo 
CBD12 (3RB5) HNs totais 0.78 0.49 

HNs rígidos 0.70 0.39 
CBD1 (3RB5) HNs totais 0.63 0.47 

HNs rígidos 0.50 0.44 
CBD2 (3RB5) HNs totais 0.50 0.29 

HNs rígidos 0.12 0.01 
CBD1 (3E9T_C) 

(Apo) 
HNs totais 0.36 0.24 

HNs rígidos 0.36 0.25 
CBD1 (39ET_B) 

(Holo) 
HNs totais 0.32 0.28 

HNs rígidos 0.25 0.24 
CBD2 (3E9U) HNs totais 0.49 0.25 

HNs rígidos 0.00 0.01 
 

A fim de calcular a orientação média entre CBD1 e CBD2 na presença 

e na ausência de Ca2+, dados de RDCs obtidos com Pf1 foram utilizados para 

orientar os domínios um em relação ao outro, conforme descrito na seção 

1.1.7. Este cálculo gerou duas soluções possíveis para cada estado de 

CBD12, sem sobreposição de átomos. No caso de CBD12 com Ca2+, um dos 

modelos gerados é muito similar à estrutura cristalográfica (PDB 3RB5) e o 

outro possui um arranjo praticamente linear dos domínios (Figura 48A). Para 

CBD12 livre, os dois modelos obtidos sem sobreposição de átomos possuem 

um arranjo aberto, quase linear (Figura 48B). 
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Para discriminar entre as duas soluções possíveis para cada estado 

de CBD12, realizou-se o mesmo cálculo utilizando os RDCs obtidos com os 

outros meios de alinhamento (gel de poliacrilamida e PEG). Das quatro 

soluções obtidas para CBD12 ligado a Ca2+ na presença do gel de 

poliacrilamida, uma delas coincide com um dos modelos obtidos com Pf1, a 

qual se assemelha à estrutura cristalográfica (Figura 49). Considera-se que 

esta é a solução correta, pois é a solução comum aos dois meios de 

alinhamento. No caso da proteína livre, dados de RDCs obtidos com PEG 

geraram quatro modelos, um dos quais é bastante semelhante a uma das 

conformações estendidas obtida com Pf1, e que é caracterizada por um 

ângulo de aproximadamente 169º entre CBD1 e CBD2 (Figura 49). Estes 

dados indicam que o ângulo médio entre CBD1 e CBD2 na ausência de Ca2+ 

é significativamente mais aberto do que na presença de Ca2+. 
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Figura 48. Modelos gerados a partir dos dados de RDCs obtidos para CBD12 na 
presença (A) ou na ausência (B) de Ca2+ utilizando como meio de alinhamento fagos 
Pf1. O ângulo entre CBD1 e CBD2 está indicado abaixo de cada modelo. 
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Figura 49. Sobreposição dos modelos gerados a partir dos dados de RDCs obtidos 
para CBD12 na ausência (acima) ou na presença (abaixo) de Ca2+, utilizando como 
meio de alinhamento fagos Pf1 (dourado), gel de poliacrilamida (azul) ou PEG (cor-
de-rosa). A estrutura cristalográfica de CBD12 na presença de Ca2+ (PDB 3RB5)  
está representada em cinza. Os ajustes dos RDCs obtidos na presença de Pf1 e 
PEG (para a proteína livre) ou na presença de Pf1 e gel de poliacrilamida (para a 
proteína ligada a Ca2+) às soluções obtidas a partir de dados na presença de Pf1 
estão representados à esquerda. 
 

4.5) Conclusão 

Tanto as medidas das velocidades de relaxação de 15N quanto os 

dados de acoplamentos dipolares residuais de 1H-15N para CBD12-1.1 

descritos acima indicam que a ligação de Ca2+ em CBD1 diminui 
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cristalográfica (PDB 3RB5). Uma vez que este comportamento, ao menos em 

termos de dinâmica, é o mesmo observado para CBD12 de Canis familiaris 

(Salinas, Bruschweiler-Li, Johnson, e Bruschweiler 2011), é intrigante que a 

ligação de Ca2+ no domínio CBD1 induza uma resposta oposta pelo trocador 

de Drosophila melanogaster. 

O fato de o domínio CBD2 não ligar cálcio, em contraste com os outros 

trocadores eucarióticos, não é capaz de explicar o comportamento incomum 

de CALX porque a mutação dos resíduos que formam os sítios de ligação de 

Ca2+ em CBD2 de NCX (knockout da função de CBD2) não faz com que este 

trocador apresente o fenótipo oposto, como acontece em CALX (Besserer et 

al. 2007). Além disso, possíveis mudanças conformacionais na região 

transmembranar do CALX em relação ao NCX também não são capazes de 

explicar a diferença de fenótipos, uma vez que a remoção da alça intracelular 

por tripsina leva à extinção da regulação iônica e os dois trocadores 

continuam transportando Na+ e Ca2+ (Donald W. Hilgemann 1990; Chris Dyck 

et al. 1998). Logo, a resposta para esta questão deve estar em outras regiões 

regulatórias localizadas na alça intracelular nas proximidades de CBD12. 
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Capítulo 2) CBD12-1.2 

 

A proposta de estudar a isoforma 1.2 do trocador de Drosophila 

melanogaster (CBD12-1.2-CALX) teve como objetivo avaliar o papel do 

domínio CBD2 no mecanismo de regulação alostérica dos trocadores de 

Na+/Ca2+. É notória a importância deste domínio, uma vez que as 

propriedades regulatórias dos NCXs são aperfeiçoadas por splicing 

alternativo presente em CBD2 gerando diferentes isoformas. Possivelmente, 

as diferentes propriedades regulatórias destas isoformas ajustam o 

funcionamento do trocador à demanda específica de cada tipo de célula por 

Ca2+ intracelular (C. Dyck et al. 1999). No caso de CALX, o splicing 

alternativo dá origem a duas isoformas, CALX1.1 e CALX-1.2, as quais 

diferenciam-se por 5 resíduos de aminoácidos na alça FG de CBD2, 

localizada próximo à interface com CBD1 (Omelchenko et al. 1998) (Figura 

50).  

Estudos de cristalografia mostraram que o domínio CBD12 é 

estruturalmente muito parecido nas duas isoformas (Figura 50) embora elas 

exibam respostas diferentes à ligação de Ca2+ em CBD1: a isoforma 1.1 é 

inibida enquanto a isoforma 1.2 é insensível à variação de concentração 

intracelular de íons cálcio (Omelchenko et al. 1998; Wu et al. 2009) 
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Figura 50. Sobreposição das estruturas cristalográficas das isoformas 1.1 (em 
cinza, PDB 3RB5) e 1.2 (em vermelho, PDB 3RB7) de CBD12-CALX. Os íons Ca2+ 
estão representados por esferas verdes, e as regiões que sofrem splicing alternativo 
estão destacadas em azul: DELAA em CBD12-1.1 e STHYP em CBD12-1.2.  

 

4.6) Análise dos experimentos de 1H-15N HSQC  

	  
Os espectros de 1H-15N HSQC adquiridos para CBD12-1.2 na 

presença e na ausência de Ca2+ apresentam picos dispersos (Figura 51), 

indicando que a isoforma 1.2 é bem enovelada assim como a isoforma 1.1. 

Conforme observado com CBD12-1.1 (Capítulo 1), observou-se mudanças 

espectrais significativas no espectro de CBD12-1.2 após a adição de Ca2+, 

mostrando que esta proteína é funcional (possui a capacidade de Ca2+) 

(Figura 52). 

As duas isoformas possuem o mesmo número de resíduos (273), 

porém CBD12-1.2 possui uma prolina a mais (12 prolinas), de modo que 

esperava-se observar 261 picos correspondentes a pares de spin 1H-15N da 

cadeia principal. Um total de 140 picos foram observados para CBD12-1.2 

apo e 196 para a proteína ligada a Ca2+. De forma semelhante ao que foi 

observado com a isoforma 1.1, o menor número de picos observado para a 

amostra apo poderia ser indicativo da existência de variabilidade 

conformacional na escala de tempo de micro a milissegundos, o que leva ao 
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alargamento de linhas e coalescência de sinais. De fato, o espectro 1H-15N 

HSQC de CBD12-1.2 na presença de íons cálcio possui sinais menos 

alargados e sobrepostos (Figura 52), indicando que, à semelhança da 

isoforma 1.1, CBD12-1.2 torna-se mais ordenado após a ligação de Ca2+ em 

CBD1.  

 
Figura 51. Espectros de 1H-15N HSQC de CBD12-1.1 e CBD12-1.2 na ausência e na 
presença de CaCl2 (20,0 mM) a 35˚C (coloca a temperatura correta).  
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Figura 52. 1H-15N HSQC de CBD12-1.2 na ausência e na presença de CaCl2 (20,0 
mM) a 35˚C.  
 

Comparando o espectro de 1H-15N HSQC das duas isoformas, 

observa-se que a maioria dos picos permanece no mesmo local (exibem 

mesmas frequências) (Figura 51), tanto na presença quanto na ausência de 

Ca2+, o que sugere efeitos locais devido às características diferentes dos 5 

aminoácidos exclusivos de cada isoforma e às diferentes interações que 

exibem, em detrimento de mudanças conformacionais globais.  

Embora CBD12-1.2 apresente espectros 1H-15N HSQC com boa 

dispersão de picos, observou-se que esta proteína, especialmente na forma 

livre, é menos estável do que a isoforma 1.1 e tende a agregar com o tempo 

inviabilizando a aquisição de experimentos longos, principalmente espectros 

de tripla ressonância necessários para o assinalamento da proteína. O índice 

de agregação (IA, equação 9) foi monitorado por espectrofotometria UV-Vis a 

340 nm, comprimento de onda no qual proteínas não absorvem radiação 

eletromagnética, mas que reflete o espalhamento de luz causado pela 
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onda em que resíduos de aminoácidos com cadeias laterais contendo grupos 

aromáticos (tirosina, triptofano) absorvem luz (proteína monodispersa). 

Índices de agregação de 0-2 indicam que a proteína está solúvel, 2-5 indicam 

alguma agregação, enquanto que índices maiores que 5 indicam que a 

proteína está muito agregada (Schrödel e Marco 2005; Vincentelli et al. 

2004). Para CBD12-1.2 apo, este índice atingiu o valor de 7,94 em poucas 

horas, enquanto que para a forma holo este mesmo índice foi atingido após 2 

dias. 

 

𝐼𝐴 = 100× 𝐴𝑏𝑠340 𝐴𝑏𝑠280− 𝐴𝑏𝑠340  (9) 

 

É intrigante tamanha instabilidade, uma vez que as construções de 

CBD12 1.1 e 1.2 diferenciam-se apenas pelos 5 resíduos que definem as 

duas isoformas. As propriedades físico-químicas, como ponto isoelétrico, 

número de cargas positivas e negativas, hidrofobicidade e índice de 

instabilidade, calculados a partir da sequência primária pela ferramenta 

ProtParam do portal ExPASy (SIB Bioinformatics Resourse), são idênticas 

para as duas isoformas de CBD12. Além disso, as condições de expressão 

utilizadas para as duas proteínas foram as mesmas e renderam as mesmas 

quantidades de proteína purificada.  
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4.7) Experimentos realizados com CBD12-1.2 na presença de 
Ca2+  

 

Devido à maior estabilidade de CBD12-1.2 na forma ligada a Ca2+, 

foram realizados alguns experimentos com objetivo de verificar o estado 

oligomérico desta proteína e comparar o grau de flexibilidade entre CBD1 e 

CBD2 das duas isoformas na presença de Ca2+. Estudos de difusão por RMN 

(DOSY) mostraram que CBD12-1.2, ao menos na presença de Ca2+, 

apresenta-se monomérica em solução (Dt = 7,69.10-11 m2s-1) (Tabela 7). 

Medidas de R1ρ foram realizadas para obter valores aproximados de R2 de 

15N de acordo com a equação 10:  

𝑅! ∼
!!!
!"#!!

 ,  (10) 

em que 𝑡𝑎𝑛𝜃 = !"1

!!∆!
, γ=razão giromagnética, B1=campo magnético de spin-

lock e Δν=offset em Hz. Uma análise qualitativa dos dados de R2 de 15N 

mostrou que a média desses valores é próxima ao que foi encontrado para 

CBD12-1.1 na presença de Ca2+ (Figura 53), sugerindo que a dinâmica entre 

os dois CBDs da isoforma 1.2 ligado a Ca2+ deve ser restrita, assim como 

observado para a isoforma 1.1. 

  

 
Figura 53. Distribuição de R2 de 15N para CBD12-1.1 livre (apo) e CBD12-1.1 e 1.2 
ligados a Ca2+. 
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4.8) Conclusão  

 

Os dados obtidos para a isoforma 1.2 são preliminares, e uma análise 

comparativa dos estados apo e holo depende da estabilização desta proteína 

na ausência de Ca2+. Além disso, para obter análises conclusivas sobre a 

dinâmica entre os domínios, dados de R1 precisariam ser obtidos a fim de 

calcular o tempo de correlação isotrópico médio. Tendo em vista a dificuldade 

de trabalhar com CBD12-1.2 apo optou-se por focar na isoforma 1.1 de 

CBD12 para o desenvolvimento desta tese 

Uma hipótese para explicar a diferença de comportamento entre 

CALX-1.1 e CALX1.2 é que o domínio CBD12-1.2 encontraria-se rígido 

mesmo na ausência de Ca2+. Uma evidência que suporta esta hipótese é a 

observação de que o trecho STHYP em CBD12-1.2 (DELAA em CBD12-1.1) 

forma diversas interações intramoleculares ausentes na estrutura da isoforma 

1.1 (Figura 54). Eventualmente, estas interações poderiam contribuir para 

estabilizar a orientação entre CBD1 e CBD2-1.2 mesmo na ausência de Ca2+.  
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A) 

	  
B) 

	  
Figura 54. Representação em fita da estrutura cristalográfica do domínio CBD12 de 
CALX 1.1 (A) e 1.2 (B).  Os contatos (<5Å) envolvendo os aminoácidos na região de 
splicing alternativo estão representados em preto. Distâncias foram calculadas para 
os aminoácidos que divergem nas duas isoformas contra todos os outros átomos da 
proteína. A análise dos contatos foi realizada no programa Chimera (Pettersen et al. 
2004) e o critério para definir um contato levou em conta distância entre os átomos 
menor que 4 Å, interpenetração máxima de 0,4 Å e ignorando contatos entre átomos 
separados por 4 ligações ou menos e contatos intra-resíduo. 
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Capítulo 3) Domínios isolados: CBD1 e CBD2 

	  

Os domínios CBD1 e CBD2 isolados foram produzidos devido à 

necessidade de ampliar o número de assinalamentos de CBD12-1.1 apo e 

com o objetivo de transferir assinalamentos para CBD12-1.1. Este objetivo foi 

cumprido, conforme discutido previamente no capítulo 1. Devido à boa 

qualidade dos espectros obtidos para CBD1 ligado a Ca2+, decidimos utilizar 

esta proteína como modelo para padronizar todos os experimentos de 

ressonância realizados neste trabalho. 

 

4.8) CBD1 

CBD1 é flexível na ausência de Ca2+ 

 

CBD1 foi produzido marcado uniformemente com 15N e 13C, sendo que 

para o assinalamento desta proteína nas formas ligada ou livre de Ca2+, 

foram adquiridos os mesmos experimentos utilizados para assinalar CBD12, 

conforme mencionado anteriormente (materiais e métodos). Para a proteína 

livre de Ca2+, foi observado um alargamento severo dos sinais, sendo 

possível observar apenas 95 picos de correlação 1H-15N de 136 esperados 

(Figura 55, Anexo C). Destes 95 picos presentes no espectro de 1H-15N 

HSQC, 47 foram assinalados, e todos esses assinalamentos puderam ser 

transferidos para CBD12 porque os picos apresentam-se nas mesmas 

frequências (1H, 15N) nos espectros de CBD1 isolado ou ligado 

covalentemente a CBD2 (Figura 56). 
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Figura 55. Espectros de correlação 1H-15N (HSQC) obtidos para CBD1 livre (direita) 
ou ligado a Ca2+ (esquerda) com respectivos assinalamentos. Os resíduos 
assinalados estão representados em vermelho na estrutura cristalográfica de CBD1 
na forma ligada a Ca2+ (PDB 3EAD). 
 

 
Figura 56. Sobreposição dos espectros de correlação 1H-15N (HSQC) obtidos para 
CBD1 (vermelho) e CBD12 (preto) livres de Ca2+. 
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 É curioso a ausência de tantos sinais no espectro de 1H-15N HSQC 

quando CBD1 está livre de Ca2+. Isto é um indício de que esta proteína 

encontra-se parcialmente desenovelada ou flexível em uma escala de tempo 

de µs a ms, o que geraria a coalescência dos sinais. Entretanto, se há 

correlação entre este fato e o fenótipo observado para CALX, ainda não se 

sabe.  

 Na tentativa de melhorar o espectro de CBD1 livre (ampliar o número 

de sinais observados), foram adquiridos espectros 1H-15N HSQC em 

diferentes pHs (tampão TRIS (pH 7,4) ou MES (pH 6,0)) e temperaturas (303 

ou 308K). As condições utilizadas e seus respectivos espectros de 1H-15N 

HSQC são mostrados na Figura 57. A análise destes espectros mostrou que, 

embora a diminuição da temperatura de 308K para 303K não afete 

significativamente os espectros (Figuras 57B e 57D), o número de picos 

observados depende muito do pH utilizado (Figuras 57A e 57C), de modo 

que experimentos obtidos a pH 6,0 apresentaram os melhores resultados 

(Tabela 10). Comparando os espectros obtidos para amostras em pH 6,0, o 

experimento adquirido a 308K apresentou alguns sinais a mais, o que é 

razoável, uma vez que a viscosidade em temperaturas mais elevadas é 

menor, gerando linhas mais estreitas devido ao tombamento mais rápido das 

moléculas.  
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Figura 57. Comparação entre espectros de correlação 1H-15N (HSQC) obtidos para 
CBD1 livre de Ca2+ em diferentes condições de pH e temperatura.  

 
Tabela 10. Número de picos observados no espectro de 1H-15N HSQC de CBD1 
livre em função do pH e da temperatura.  

 
Condição N˚ de picos observados 

TRIS pH 7,4, 308K 104 

MES pH 6,0, 308K 154 

TRIS pH 7,4, 303K 126 

MES pH 6,0, 303K 132 

 

A dependência da estabilidade de proteínas com o pH é algo bem 

estabelecido (Creighton 1993), e pode ser explicado da seguinte maneira: a 

mudança no pH gera uma modificação na carga líquida da proteína e 

também na distribuição de cargas, ou seja, no estado iônico de cadeias 
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laterais. Desta forma, contribuições de interações eletrostáticas (pontes 

salinas) e ligações de hidrogênio são afetadas, podendo aumentar ou 

diminuir a estabilidade das proteínas. A estrutura de CBD1 apresenta uma 

grande densidade de cargas negativas no sítio de ligação a Ca2+ proveniente 

de aspartatos e glutamatos o que tornaria esta região instável na ausência de 

Ca2+ (repulsão eletrostática). A diminuição do pH poderia contribuir para 

neutralização destas cargas estabilizando esta região, motivo pelo qual 

observou-se maior número de picos em pH 6,0.  

Como o objetivo central do estudo de CBD1 era auxiliar no 

assinalamento de CBD12, os experimentos de tripla ressonância foram 

adquiridos nas mesmas condições (pH 7,4 e 308K), mesmo não sendo as 

mais favoráveis. Infelizmente não houve tempo para readquirir os espectros 

de CBD1 em pH 6,0 para obter mais assinalamentos para esta proteína no 

estado livre.  

Curiosamente, o espectro de 1H-15N HSQC adquirido para CBD12 livre 

em pH 6,0 e 308K (condições nas quais CBD1 livre apresentou mais picos no 

HSQC) não apresentou melhoras com relação ao espectro obtido 

anteriormente em pH 7,4 (Anexo B). Outra observação inusitada e 

interessante veio da comparação dos espectros de 1H-15N HSQC obtidos 

para CBD1 de Drosophila melanogaster e de Canis familiaris na ausência de 

Ca2+ (Figura 58). Diferente do que foi observado em Drosophila, o CBD1 do 

NCX apresenta todos os sinais no espectro de 1H-15N HSQC mesmo na 

ausência de Ca2+ indicando que o domínio CBD1 do NCX é mais rígido.  
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Figura 58. Espectros de correlação 1H-15N (HSQC) obtidos para CBD1-NCX 
(canino) e CBD1-CALX (drosophila) livre ou ligado Ca2+ nas mesmas condições de 
pH e temperatura. Os espectros de CBD1 do NCX foram fornecidos pelo Prof. 
Rafael Brüschweiler (OSU, EUA). 
 
 

CBD1 torna-se estruturado após a ligação de Ca2+ 

 

O espectro de 1H-15N HSQC obtido para CBD1 ligado a Ca2+ apresentou 

todas as correlações esperadas (136 resíduos, exceto prolinas, sendo 21 

destes provenientes do vetor de expressão) e bem dispersas, de acordo com 

um domínio bem enovelado. Dos 115 resíduos da proteína (exceto prolinas), 

111 foram assinalados (Figura 55). A boa sobreposição dos sinais permitiu 

transferir a maior parte destes assinalamentos para o espectro de CBD12 

ligado a Ca2+ (47 resíduos) (Figura 59), o que sugere que a interação com 

CBD2 na construção covalente (CBD12) não altera significativamente a 

conformação de CBD1.  
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Figura 59. Sobreposição dos espectros de 1H-15N HSQC de CBD12-1.1 (preto)  e 
CBD1 (azul), ambos na presença de 20 mM de CaCl2, e CBD2-1.1 (vermelho). As 
amostras continham ~ 250µM de proteína. 

  

O assinalamento completo de CBD1 na forma ligada a Ca2+ permitiu 

realizar uma análise detalhada dos parâmetros de relaxação de 15N ao longo 

do esqueleto polipeptídico da proteína (Figura 60). O perfil das velocidades 

de relaxação longitudinal e transversal (R1 e R2), bem como do efeito nuclear 

Overhauser (NOE), sugere que a estrutura global de CBD1 é rígida na forma 

ligada a Ca2+. Os dados de R2 e a razão R2/R1 apontam que apenas 2 

resíduos, F101 e I119 (representados por esferas vermelhas na Figura 61) 

destoam do perfil médio, o que sugere a existência de movimentos em escala 

de tempo lenta (micro a milissegundos) do esqueleto polipeptídico. Estes 

resíduos podem estar susceptíveis a tal dinâmica porque estão localizados 

em regiões onde há a interrupção de ligações de hidrogênio entre fitas β 

adjacentes (Figura 60). Além disso, o E96 localizado no sítio de ligação de 
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Ca2+ apresenta NOE menor que 0,6, indicando a presença de movimentos 

rápidos (pico a nanossegundos) nesta região. 

	  
Figura 60. Parâmetros de relaxação de 15N obtidos para CBD1 na presença de 
Ca2+.  
 
	  	  

	  
Figura 61. Estrutura cristalográfica de CBD1 livre (A) e ligado a Ca2+ (PDB 3EAD) 
(B). Os resíduos F101 e I119, que apresentam valores elevados de R2, estão 
representados por esferas vermelhas, o E96 que apresenta NOE heteronuclear 
baixo está representado por uma esfera azul, e os íons Ca2+ por esferas verdes. 
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4.9) CBD2 

 

Análise do espectro de 1H-15N HSQC sugere que CBD2-1.1 é rígido e bem 
enovelado 

 

O domínio CBD2-1.1 foi produzido, marcado uniformemente com 13C e 

15N, e o espectro de correlação 1H-15N HSQC obtido apresenta todas as 

correlações esperadas (163 picos) e picos muito bem dispersos (Figura 62), 

sugerindo que esta construção deve ser rígida e bem enovelada. 

Espectros de tripla ressonância foram adquiridos recentemente, 

porém, não houve tempo para realizar o assinalamento. Mesmo assim, a 

sobreposição dos espectros de 1H-15N HSQC de CBD1, CBD12-1.1 e CBD2-

1.1 auxiliou o assinalamento de CBD12-1.1 tanto livre quanto ligado a Ca2+ 

pois permitiu diferenciar os picos que pertencem ao domínio CBD1 e ao 

domínio CBD2 no espectro de CBD12-1.1 (Figuras 59 e 63).  

 

 
Figura 62. Espectro de 1H-15N HSQC do domínio CBD2-1.1 isolado. A amostra 
continha ~250mM de proteína enriquecida uniformemente com 15N e 13C.  
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Figura 63. Sobreposição dos espectros de 1H-15N HSQC de CBD12-1.1 livre (preto) 
CBD1 livre (azul) e CBD2-1.1 (vermelho). As amostras continham ~ 250µM de 
proteína. 
 

 
 A isoforma 1.2 de CBD2 foi clonada, porém a expressão desta 

proteína não foi optimizada. A produção de CBD2-1.2 marcada com 15N e a 

aquisição de um espectro de correlação 1H-15N HSQC para comparação com 

o espectro da isoforma 1.1 pode ser interessante para  compreender como a 

alteração dos 5 resíduos que diferem estas duas isoformas poderia afetar a 

conformação e/ou a dinâmica deste domínio.  
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4.10) Conclusão 

 

 O estudo dos domínios CBD1 e CBD2 isolados proporcionou uma 

ampliação significativa do número de assinalamentos de CBD12-1.1 tanto na 

forma livre quanto ligada a Ca2+. 

 Uma análise qualitativa dos espectros de 1H-15N HSQC de CBD1 

indicou que este domínio é flexível na ausência de Ca2+, mas torna-se rígido 

após a adição desses íons. Estas observações foram corroboradas através 

de medidas de parâmetros de relaxação de 15N de CBD1 ligado a Ca2+ e 

também são consistentes com a ausência de densidade eletrônica observada 

na região do sítio de ligação de Ca2+ na estrutura cristalográfica de CBD1 apo 

(PDB 3E9T, cadeias C e D) (Figura 61A). Aparentemente a flexibilidade 

intrínseca do domínio CBD1 é uma característica particular do trocador de 

Drosophila (Figura 58). Estudos adicionais são necessários para averiguar 

se a flexibilidade/desestruturação de CBD1-CALX na ausência de Ca2+ 

estaria relacionada com o fenótipo distinto do trocador das duas espécies.  

 A análise qualitativa dos espectros 1H-15N HSQC obtidos para o 

domínio CBD2 é consistente com um domínio rígido e bem enovelado 

conforme observado para o domínio CBD2 canino (Breukels e Vuister 2010), 

mas em contraste com CALX-CBD1 livre. O estudo de CBD2-1.1 e CBD2-1.2 

poderá contribuir não só para ampliar os assinalamentos de CBD12, mas 

também para auxiliar na compreensão de como as duas isoformas de CALX 

exibem respostas distintas à ligação de Ca2+ em CBD1. 
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5) Conclusões 

Embora não tenha sido possível obter o assinalamento completo para 

CBD12, os dados obtidos foram suficientes para avaliar a dinâmica e a 

orientação média entre os domínios desta proteína em solução. As análises 

de R1 e R2 de 15N e de RDCs de 1H-15N para CBD12-1.1 na presença e na 

ausência de Ca2+ mostrou que, assim como em CBD12 de NCX, a 

flexibilidade entre os domínios CBD1 e CBD2 diminui após a adição de Ca2+. 

Os dados de RDCs também indicaram que CBD12-1.1 ligado a Ca2+ assume 

uma conformação na forma de “v” aberto em solução, assim como observado 

no cristal. Estes dados representam a primeira caracterização detalhada da 

conformação e da dinâmica dessa proteína em solução, e complementam 

dados de baixa resolução provenientes de estudos SAXS (Giladi et al. 2013a)  

O estudo dos domínios CBD1 e CBD2 isolados permitiu avançar na 

obtenção de assinalamentos para CBD12. Uma análise qualitativa dos dados 

obtidos para CBD1 revelou este domínio é flexível ou parcialmente 

desenovelado na ausência de Ca2+, o que parece ser uma característica 

particular de CALX e merece ser investigada em mais detalhe. Os espectros 

obtidos para CBD2 são promissores para a realização de um estudo 

detalhado de RMN. 

Uma análise comparativa da estrutura e da dinâmica das duas 

isoformas de CBD12 e de CBD2 isolado poderá ajudar na compreensão da 

diferença de regulação entre CALX-1.1 e CALX-1.2. A isoforma 1.2 de 

CBD12 mostrou-se instável nas condições testadas e a preparação de 

amostras mais adequadas para o estudo dessa proteína por RMN em 

solução dependerá da otimização destas condições.  
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Modelo de regulação alostérica 

 

Apesar da grande quantidade de modelos já propostos para a 

regulação alostérica dos trocadores NCX com base em estudos 

contemplando as mais modernas e diversas técnicas de análise estrutural e 

de dinâmica, nenhum deles é capaz de explicar como a ligação de Ca2+ em 

CBD12 regula o trocador de maneira diferente em NCX e em CALX. Com 

este intuito, baseados nos dados disponíveis na literatura, nos dados 

apresentados nesta tese, e em cálculos de energia livre realizados pelo Prof. 

Rafael Brüschweiler (OSU, EUA), elaboramos um modelo único de regulação 

alostérica que acomoda tanto o comportamento dos NCX como o fenótipo 

atípico do CALX (Abiko et al., em preparação, Anexo E).  

Um aspecto central deste modelo é a modulação da plasticidade de 

CBD12 pela ligação de Ca2+ em CBD1, a qual permite os CBDs adotarem 

diferentes ângulos um em relação ao outro na ausência de Ca2+ enquanto 

que uma conformação rígida e alongada é definida após a adição de Ca2+. 

Outro aspecto essencial é possibilidade de interações entre as regiões 

carregadas em XIP e Cyto2 (Abiko et al., em preparação, Anexo E). 
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Anexo A) Espectro de 1H -15N HSQC de CBD12-1.1 livre. A amostra 
continha ~250µM de proteína enriquecida uniformemente com 15N e 13C e 
parcialmente com 2H. O espectro foi obtido à frequência de 800MHz para o 
núcleo de 1H. 
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Anexo B) Sobreposição de espectros de 1H-15N HSQC de CBD12-1.1 livre 
em pH 6,0 (vermelho) e pH 7,4 (preto). Os picos verdes correspondem a 
sinais de cadeias laterais que rebateram no espectro da amostra em pH 6,0. 
A amostra utilizada nos dois experimentos continha ~250µM de proteína 
enriquecida uniformemente com 15N e 13C e parcialmente com 2H. O espectro 
foi obtido à frequência de 800MHz para o núcleo de 1H. 
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Anexo C) Espectros de correlação 1H-15N (HSQC) obtidos para CBD1 livre 
(direita) ou ligado a Ca2+ (esquerda) com respectivos assinalamentos. 
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