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RESUMO

BACHEGA,  J.F.R.  Estrutura  cristalográfica  da  hemoglobina  gigante  de  Glossoscolex 
paulistus, um complexo de 3.6 mega Daltons. 2013. 165 p. Tese (Doutorado em Ciências) - 
Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013. 

Eritrocruorinas são hemoglobinas gigantes compostas por uma bicamada hexagonal de massa 

molecular total entre 3,0 e 4,0 MDa. A sua estrutura é baseada em unidades básicas chamadas 

protômeros.   Doze  destes  compõem a  partícula  inteira,  seis  em cada  camada  hexagonal, 

resultando  numa  estrutura  contendo  180  subunidades.   Nas  eritrocruorinas  do  tipo  I,  o 

protômero é constituido por quatro tipos de cadeias de globina: a, b, c, e d, e por três tipos de 

cadeias  de  linkers,  L1,  L2  e  L3.   A compreensão  atual  do  seu  mecanismo da  ação  está 

atualmente  prejudicada  pela  resolução  limitada  das  estruturas  cristalográficas  disponíveis. 

Para abordar  esta  questão  procuramos cristalizar  uma série  de eritrocruorinas  de espécies 

diversas visando a determinação das suas estruturas a mais alta resolução. Na primeira parte 

deste  trabalho  a  eritrocruorina  de  Glossoscolex  paulistus (HbGp)  teve  suas  subunidades 

sequenciadas e a estrutura da partícula inteira resolvida a uma resolução de  3,2Å, a mais alta 

até o momento. Na estrutura da HbGp as quatro cadeias de globina se associam na forma de 

um  heterotetrâmero,  que  se  repete  três  vezes  formando  uma  estrutura  dodecamérica 

denominada cap.  A estrutura do cap associada a um heterotrímero de linkers forma o então 

mencionado  protômero.  A estrutura  completa  permite  uma  descrição  mais  detalhada  dos 

contatos entre subunidades que são essenciais para a manutençao da partícula como um todo. 

Além disto descrevemos sítios de ligação a metais (Zn2+ e Ca2+) e sítios de glicosilação, alguns 

dois  quais  são inéditos.   Em seguida,  a  subunidade  d isolada da HbGp foi  cristalizada e 

resolvida a 2.1Å.  Uma análise dos contatos cristalinos demonstra um arranjo completamente 

diferente daquilo visto para a subunidade d no complexo inteira. Ao invés de associar-se na 

formar  trímeros,  como  acontece  no  complexo,  a  cadeia  d isolada  forma  dímeros 

cristalográficos,  com interface  similar  a  aquela  observada  entre  as  cadeias  d e  a.   Estas 

observações contribuíram para  a  compreensão  de  como  são  os  possíveis  mecanismos  de 

associação das globinas para a montagem do  cap. Finalmente, as eritrocruorinas de quatro 

outras espécies foram cristalizadas, que resultou na obtenção de uma estrutura cristalográfica 

preliminar para a eritrocruorina de Eisenia andrei a uma resolução de 4.7Å. 

Palavras-chaves: Hemoglobinas. Eritrocruorinas. Glossoscolex paulistus. Cristalografia.





ABSTRACT

BACHEGA,  J.F.R.  Crystallographic  structure  from  the  giant  hemoglobin  from 
Glossoscolex  paulistus,  a  3.6  mega  dalton  complex. 2013.  165  p.  Tese  (Doutorado  em 
Ciências) - Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013. 

Erythrocruorins are giant haemoglobins in the form of a hexagonal bilayer of total molecular 

mass between 3 and 4 MDa. Their structures are based on a basic unit called the protomer. 

Twelve  of  these  comprise  the  entire  particle,  six  in  each  hexagonal  layer,  resulting  in  a 

structure containing 180 subunits. In the type I erythrocruorins the protomer is composed of 

four types of globin chains: a, b, c e d, and three types of linker; L1, L2 e L3.  Our current 

understanding  of  their  mechanism  of  action  is  limited  by  the  resolution  of  the  crystal 

structures available.  To address this question we have attempted to crystallize a series of 

erythrocruorins from different species with a view to determining a crystal structure at higher 

resolution.   In the first part of this thesis all chains of the erythrocruorin from Glossoscolex 

paulistus were completely sequenced and the structure of the full particle solved at 3.2Å, the 

highest reported to date.  In the structure the four globin chains associate to form a hetero-

tetramer,  three  of  which  unite  to  form a  dodecameric  cap.   The  latter  associates  with  a 

heterotrimer of linkers to form the aforementioned protomer.  The full structure permits a 

more detailed description of the contacts between subunits which are essential for particle 

stability.  Furthermore, we describe metal binding sites (Zn2+  e Ca2+) and glycosylation sites, 

some of which are have not been reported previously.  Subsequently the isolated d chain was 

crystallized and solved to 2.1Å.  An analysis of the crystal contacts shows an arrangement 

which is completely different to that seen in the full particle.  Instead of forming trimers, as 

seen in the complex, the isolated d chain associates to form a dimer across a crystallographic 

twofold axis making use of the interface normally used to associate with subunit  a.  These 

observations contributed to our understanding of the possible mechanisms of association of 

globin chains during the formation of the cap.  Finally, the erythrocruorins from four other 

species were crystallized, which resulted in the preliminary determination of the structure of 

that from Eisenia andrei at 4.7Å.

Keywords: Haemoglobins. Erythrocruorins. Glossoscolex paulistus. Crystallography
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1  INTRODUÇÃO

1.1  Proteínas e a biologia estrutural. 

Em 1953,  Max  F.  Perutz  mostrou  que  o  problema  das  fases  em cristalografia  de 

proteínas poderiam ser resolvido comparando-se os dados obtidos na presença e na ausência 

de  átomos  pesados  na  rede  cristalina  (método  conhecido  como  substituição  isomórfica 

múltipla)1.  Em  março  de  1958  John  Kendrew  e  colaboradores  reportaram  a  estrutura 

cristalográfica  da  mioglobina  (Mb)  de  baleia  cachalote2,3(sperm  whale  -  Physeter  

macrocephalus - códico de acesso: 1MBO) com a modesta resolução de 6Å. Apesar disso foi 

possível pela primeira vez “enxergar” a estrutura tridimensional de uma proteína. Detalhes 

sobre  o  enovelamento  permitiram  responder  várias  questões  propostas  pela  comunidade 

científica da época, como por exemplo a existência do modelo de estrutura secundária do tipo 

alfa hélice, proposta pelo químico norte americano Linus Pauling.  Em 1959, Perutz reportou 

a estrutura da hemoglobina (Hb) de equinos4,5 (Equus caballus  - código de acesso: 2DHB). 

Essa estrutura era ainda mais desafiadora do que a reportada anteriormente por Kendrew, uma 

vez que se trata de um tetrâmero. Perutz foi ainda mais longe, determinando as estruturas 

cristalográficas Hb na forma  oxi-Hb,  ligada a oxigênio e na forma deoxi-Hb6, não ligada a 

oxigênio. Os trabalhos pioneiros de Perutz e Kendrew, reportando pela primeira vez estruturas 

de proteínas,  representaram o surgimento da biologia estrutural como importante ramo da 

ciência moderna. Em 1962, John Cowdery Kendrew e Max Ferdinand Perutz, ganharam o 

Premio Nobel de Química pelos estudos estruturais de proteínas globulares. Atualmente, 54 

anos  depois  da  data  de  publicação  da  estrutura  da  Mb por  Kendrew,  o  banco  de  dados 

internacional de estruturas – protein data bank – PDB, conta com mais de 80.000 estruturas 

depositadas,  e  dessas,  aproximadamente  88% foram resolvidas  utilizando-se  a  técnica  de 

difração de raios X. 
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1.2  Globinas

As globinas constituem uma das famílias de proteínas mais estudadas. Essas proteínas 

incorporam um enovelamento característico (globin folding) bastante conservado. Devido a 

grande  e  variada  quantidade  de  sequências  que  apresentam  o  mesmo  enovelamento 

característico, globinas são um bom exemplo de que a estrutura terciária é uma propriedade 

mais conservada do que a identidade sequencial. Seu enovelamento consiste basicamente em 

um arranjo de seis/oito α-hélices, formando uma estrutura do tipo sanduíche α-hélice 3/3 (lê-

se três sobre três). Um subgrupo especial de globinas, conhecidas com globinas truncadas, 

apresentam  deleções  em  algumas  regiões  da  estrutura  e  resultam  em  um  enovelamento 

diferente,  do  tipo  sanduíche  α-hélice  2/27.  As  globinas  apresentam  uma  cor  vermelha 

característica, devido à presença do grupo prostético heme (figura 1.2.1). São encontradas em 

todos  os  reinos  conhecidos8,  desempenhando  funções  diversificadas  de  acordo  com  o 

organismo em questão. O conceito mais aceito é que as globinas evoluíram de um ancestral 

comum em torno de 3,5 bilhões de anos atrás9,10,  dividindo-se em três subgrupos básicos 

(figura 1.2.2): globinas de um único domínio (incluem hemoglobinas, mioglobinas e globinas 

truncadas), flavohemoglobinas (FHbs) e globinas-sensor acopladas (GSC). Bactérias possuem 

todos os três tipos de globinas, enquanto  archea não dispõem de flavohemoglobinas, e por 

fim, eucariotos não dispõem de globinas-sensor acopladas11. 

Figura  1.1.1  - Os pioneiros da cristalografia de proteínas: (a) John Cowdery Kendrew e (b) Max Ferdinand 
Perutz.  (c) Primeiro modelo da estrutura da subunidade beta da hemoglobina de cavalo (2dhb),  
apresento por Perutz. Letras são atribuída a cada uma das 8 hélices do modelo, consolidando 
uma notação estrutural específica para globinas. 
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Globinas  contendo  um  único  domínio,  são  majoritariamente  conhecidas  por 

desempenharem o papel  de carreadoras  de  oxigênio  (embora  algumas  também atuem em 

outras vias, como no metabolismo do óxido nítrico - NO). Em leguminosas, são encontradas 

subclasses de globinas denominadas  leghemoglobinas12.  São responsáveis por armazenar o 

oxigênio  que  será  posteriormente  utilizado  pela  maquinaria  simbiótica  de  fixação  de 

nitrogênio.  Apesar  dessas  globinas  apresentarem  em  média  somente  20%  de  identidade 

quando comparadas à suas homólogas nos vertebrados, estas compartilham um enovelamento 

muito  similar.  Foi  reportado também a  existência  de  globinas  não simbióticas  em raízes, 

caules  e  sementes  germinadas  de  muitas  outras  plantas,  mostrando  que  essas  proteínas 

também  estendem-se  amplamente  no  reino  vegetal14,15.  Globinas  truncadas  por  sua  vez, 

desempenham  um  papel  diferente  no  meio  biológico,  como  no  caso  do  patógeno 

Mycobacterium  tuberculosis (trHbN),  onde  estão  associadas  a  patogenicidade  desse 

organismo  e  atua  como  NO-dioxigenase,  metabolizando  óxido  nítrico  gerado  pelos 

macrófagos16.  As  proteínas  do  subgrupo das  FHbs  são  compostas  de  dois  domínios,  que 

podem fazer parte ou não de uma mesma cadeia. O primeiro domínio é o do tipo globina, e no 

caso de proteínas que apresentam os dois domínios em uma mesma cadeia, este encontra-se 

na  porção  N-terminal.  O  segundo  domínio  pertence  à  família  das  proteínas  ferrodoxína 

NADP-  redutases  (FNR),  cujo  enovelamento  não  tem  relação  com  o  apresentado  pelas 

globinas.  As  FHbs  com  domínios  fusionados  possuem  um  tamanho  médio  de  400 

aminoácidos. As FHbs atuam como potentes dioxigenases no metabolismo do óxido nítrico, 

com atividade vinte vezes maior do que a desempenhada pela Mb dos vertebrados para essa 

função17,18.

Figura 1.2.1 - Estrutura do grupo heme. O átomo de ferro é coordenado por 4 grupos pirrolínicos.
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O subgrupo das GSC abrange globinas fusionadas a outros domínios, o que resultam 

em tamanhos variados (300 a 700 resíduos de aminoácidos). A região N-terminal apresenta o 

enovelamento característico de globinas (semelhante a Mb) e a região C-terminal apresenta 

um  domínio  homólogo  ao  domínio  sinalizador  citoplasmático  de  quimiorreceptores 

bacterianos.  Sua  possível  função  seria  ligar-se  ao  oxigênio  diatômico  ou  outros  ligantes 

gasosos e transmitir o sinal através de um domínio sinalizador. Esse grupo de proteínas foi 

reportado recentemente e sua caracterização estrutural é ainda escassa. O banco de dados, 

PDB, conta com apenas uma única estrutura depositada, e esta, refere-se apenas ao domínio 

globina da globina-sensor acoplada de Geobacter sulfurreducens19. 

Com a resolução da estrutura cristalográfica da Mb e logo em seguida, da Hb, Perutz 

propôs uma notação específica para o enovelamento característico de globinas. A estrutura é 

composta de oito hélices em um arranjo do tipo 3/3, que forma uma cavidade hidrofóbica 

onde o grupo heme se encaixa. As hélices são denotadas em A, B, C (onde C é uma hélice do 

Figura 1.2.2 -  As diferentes classes de globinas. (a) globina (2dhb subunidade A), (b) globinas-sensor acoplada 
(2W31 – apenas o domínio globina está disponível) (c) globinas truncadas (1IDR) e (d) Flavo 
hemoglobina (4GLV). 
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tipo 310), D, E, F (em mamíferos essa hélice é fragmentada em duas hélices consecutivas, F', e  

F), G e H. Várias globinas não apresentam a pequena hélice D. A vizinhança do grupo heme é 

comumente constituída de resíduos hidrofóbicos, com exceção de duas histidinas, a distal (E7, 

sétimo resíduo da hélice E) e a proximal (F8, oitavo resíduo da hélice F), como mostra a 

figura 1.2.3.  

A figura 1.2.4 mostra um alinhamento envolvendo diferentes globinas e a divergência 

evolutiva  entre  elas.   As  cadeias  alfa e  beta da  Hb humana  partilham entre  si,  42% de 

identidade. Quando comparadas com a sequência paróloga (homólogos dentro de um mesmo 

organismo)  da  Mb  humana,  as  cadeias  alfa e  beta da  Hb  partilham  somente  25%  de 

identidade.  A diferença torna-se ainda mais crítica a medida que sequências homólogas de 

espécies  mais  distantes  evolutivamente  são  comparadas.  A princípio,  esperaríamos  que 

estruturas de sequências mais conservadas entre si, fossem também conservadas, e que estas 

iriam se diferenciando conforme a diferenciação das sequências. Apesar de sequências pouco 

conservadas, as globinas partilham de enovelamentos muito próximos. A subunidade alfa da 

Hb humana por exemplo, partilha apenas 16,6% de identidade com a homóloga do vegetal 

Lupinus  luteus, no  entanto  quando  as  estruturas  dessas  duas  proteínas  são  sobrepostas 

espacialmente, mostram um enovelamento altamente conservado (rmsd = 3.4Å).

Figura 1.2.3 - Estrutura de um globina (em representação Chainbow) contendo todas a 8 hélices descritas por 
Perutz, sítio de ligação do heme, que usualmente é um ambiente químico hidrofóbico, salvo pela 
presença das histidinas, proximal e distal.
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Então, como sequências tão pouco conservadas podem resultar em enovelamentos tão 

próximos? A resposta à essa pergunta esta na própria maneira como ocorre o enovelamento de 

globinas. Estruturas de proteínas são estabilizadas pelo empacotamento de resíduos no seu 

interior (sendo estes majoritariamente hidrofóbicos). No caso das globinas, grande parte dos 

resíduos  no  interior  da  estrutura  estão  nas  interfaces  entre  as  hélices.  Dessa  forma cinco 

empacotamentos entre hélices comumente ocorrem: A/H, B/E, B/G, F/H e G/H, porém outros 

contatos menos gerais podem ocorrer. Dessa forma, globinas de domínio único do tipo 3/3, 

apresentam um padrão conservado para as interfaces entre hélices, que ocorre de acordo com 

o modelo denominado “cristas em sulcos” (do inglês: ridges-into-grooves), Empacotamentos 

de hélices em proteínas globulares geralmente obedecem a esse modelo20.

Figura 1.2.4 - (a), sobreposição da cadeia alfa da Hb humana com a globina de L.luteus. (b) um dendrograma 
demostrando a divergência evolutiva entre as globinas mostradas no alinhamento (c) contendo 
espécies diversificadas.  



37

1.3  Hemoglobinas e mioglobinas

Sem dúvida alguma, os membros mais proeminentes da família das globinas são a 

mioglobina (Mb) e a hemoglobina (Hb).  Ambas apresentam como papel principal, ligar-se ao 

oxigênio de forma reversível, atuando como proteínas carreadoras. Apesar de partilharem de 

funções e características semelhantes, o comportamento bioquímico de cada uma é singular. A 

mioglobina,  é  uma  proteína  monomérica,  conténdo  aproximadamente  150  resíduos  de 

aminácidos (massa em torno de 16 kDa) e é uma das proteínas mais abundantes nos tecidos 

musculares, o que confere a este, uma cor vermelha intensa. Nos mamíferos, ela armazena 

oxigênio nos tecidos, que posteriormente será utilizado no metabolismo aeróbico das células. 

Mamíferos que vivem em grande/total contato com ambientes aquáticos possuem mioglobinas 

em altas concentrações em seus tecidos musculares, retendo oxigênio por grandes períodos 

durante  o  mergulho.  A  Mb  não  é  uma  enzima,  mas  se  encaixa  perfeitamente  no 

comportamento cinético descrito por Michaelis–Menten21. A hemoglobina por sua vez, possui 

a  função  de  transportar  o  oxigênio  coletado  do  meio  externo,  dessa  forma  facilitando  o 

processo de difusão, permitindo que o oxigênio supra a demanda exigida pelos tecidos do 

organismo. As Hbs são encontradas em diversos estados oligoméricos quando observamos 

gama ampla de organismos que as possui. Nos vertebrados inferiores, como lampreias por 

exemplo, a hemoglobina ligada ao oxigênio é encontrada na forma monomérica e torna-se 

dimérica  com  a  liberação  do  mesmo22. Por  outro  lado,  em  vertebrados  superiores,  as 

hemoglobinas são simétricas.  Nos seres  humanos adultos,  a  hemoglobina é  uma estrutura 

tetramérica, intracelular,  composta por duas subunidades do tipo  alfa e duas do tipo  beta. 

Essas  subunidades  são globinas  com enovelamento muito similar  ao da Mb,  porém estão 

associadas  de tal  forma que seu comportamento frente  a  disponibilidade de oxigênio não 

obedece  o  modelo  proposto  por  Michaelis–Menten  mas  apresentam  um  efeito  de 

cooperatividade entre suas subunidades23, de forma que, quando uma das quatro cadeias de 

globina liga-se à uma molécula de oxigênio, as mudanças conformacionais resultantes dessa 

interação  influenciam  na  afinidade  pelo  ligante  das  cadeias  restantes.  A  reciproca  é 

verdadeira, de forma que a desocupação de um dos sítios facilita a desocupação dos demais. 

Isso permite que a hemoglobina apresente alta afinidade por oxigênio nos pulmões, onde há 

um excesso do ligante (pressão parcial de pO2 = 100 torrs), e baixa afinidade nos tecidos, 

onde há uma baixa concentração de oxigênio livre (pressão parcial de pO2 = 20 torrs). Uma 

comparação entre o comportamento das Mbs e Hbs pode ser observado na figura 1.3.1 - a. A 
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forma ligada,  ou  oxi-Hb apresenta  uma conformação  designada como “relaxada”  (R),  ao 

mesmo tempo que a forma desligada, ou deoxi-Hb apresenta uma conformação denominada 

de “tensionada” (T). 

Quando purificada, a Hb humana apresenta uma afinidade por oxigênio muito maior 

do  que  no  interior  das  hemácias,  essa  diferença  dramática  se  deve  a  presença  do  2,3-

difosfoglicerato (2,3-DPG).  Esse composto, muito aniônico, está presente nas hemácias em 

concentração equivalente a de hemoglobinas (~2 mM). Sem o 2,3-DPG a Hb torna-se um 

transportador menos eficiente, liberando somente 8 % de sua carga nos tecidos. Isso acontece 

porque o 2,3-DPG se liga em um bolsão formado apenas na conformação T24. Assim, quando 

ligado a Hb, o 2,3-DPG estabiliza a forma T, reduzindo de forma eficaz a afinidade pelo 

oxigênio.  As Hbs são sensíveis a variação do pH, sendo esse efeito conhecido por: efeito 

Bohr. Em 1904, Christian Bohr demonstrou que a diminuição do pH de 7,4 para 7,2, diminui 

a afinidade da Hb humana pelo oxigênio. Dessa forma nos pulmões, onde o pH é 7,4, a Hb 

fica saturada e a medida que migra para os tecidos musculares em atividade, encontra um 

ambiente  químico  com  pH  em  torno  de  7,2.  Essa  pequena  variação  é  capaz  de  alterar 

sensivelmente a capacidade de liberação do oxigênio de 66% para 77%. A entrada e saída do 

oxigênio causa alterações estruturais importantes nas globinas. Em condições normais, o íon 

de ferro ligado ao grupo heme está no estado ferroso (Fe2+). Este íon de ferro pode formar 

duas ligações adicionais, uma em cada lado do plano do heme. Esses sítios são chamados de 

Figura 1.3.1 - (a) Comparação entre o comportamento da hemoglobina e mioglobina humana.  (b) Alterações no 
espectro de Uv-vis da Hb humana e virtude da entrada e saída do oxigênio. A transição da forma 
oxi para a forma deoxi é acompanhada de alterações no perfil das bandas Q.
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quinto e sexto sítios de coordenação. O quinto sítio é ocupado pela cadeia lateral da histidina 

presente  na  hélice  F  (histidina  proximal).   Na  forma  deoxi,  o  sexto  sítio  permanece 

desocupado, deslocando o íon ferroso aproximadamente 4o para fora do plano da porfirina. 

Isso acontece, pois o ferro nesta forma é um pouco maior do que a cavidade do centro do anel. 

A ligação de uma molécula de oxigênio ao sexto sítio de coordenação leva a um rearranjo dos 

elétrons do ferro, de modo que o íon torna-se efetivamente menor, permitindo mover-se para o 

plano do anel. As alterações na estrutura eletrônica são visíveis através de espectroscopia de 

absorção  UV-vis,  como  mostra  a  figura  1.3.1 -  b.  O  espectro  de  absorção  das  Hbs  é 

caracterizado pela presença de uma banda intensa entre 400nm e 450nm, conhecida como 

banda de  Soret,  e  outras duas  bandas menos intensas,  cujos  máximos estão em 540nm e 

580nm,  denominadas bandas Q. A entrada e saída de ligantes no sexto sítio de coordenação 

resultam em bandas Q características de cada ligante coordenado. Na Hb humana (e de outros 

vertebrados), com a saída do oxigênio e deslocamento do átomo de ferro para fora do plano 

do anel, a histidina proximal e a hélice F, deslocam-se, alterando a orientação desta hélice. 

Esse efeito é peculiar das hemoglobinas, uma vez que o mesmo, não é observado na Mb 

humana25.  Detalhes  do  deslocamento  da hélice  na  Hb humana,  podem ser  observados na 

figura 1.3.2. As mudanças estruturais devido à entrada e saída do oxigênio não estão restritas 

apenas  a  alterações  locais.  A transição  da  forma  T  para  a  forma  R  na  Hb  humana  é 

acompanhada também de uma rotação de aproximadamente 15o entre os dímeros alfa-beta no 

complexo.   A posição relativa entre  as  cadeias  alfa  e  beta  no dímero praticamente não é 

alterada, salvo as alterações locais do deslocamento efetuado pela hélice F. A figura 1.3.2 - d 

mostra a rotação relativa entre os dímeros  alfa-beta na transição da forma T para forma R, 

como foi determinado por Perutz nos trabalhos pioneiras sobre estruturas de hemoglobinas5,6.
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Figura 1.3.2 -  Conformação dos grupos hemes na forma oxi(a) a deoxi(b). Note que existe um deslocamento do 
íon ferroso para fora do plano do anel com a saída do oxigênio (transição d forma oxi para  
deoxi). Na hemoglobina humana, as perturbações estruturais desses processo estendem-se para a 
estrutura terciária, com a reorientação da hélice F (c), até ao arranjo quaternário (d) resultando 
em uma  rotação  relativa  entre  os  dímeros  alfa-beta,  como  foi  determinado  por  Perutz  nos 
trabalhos pioneiras sobre estruturas de hemoglobinas.
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1.4  Hemoglobinas extracelulares de invertebrados. 

Hemoglobinas de invertebrados por sua vez, variam de estruturas monoméricas até 

complexos gigantes com múltiplas subunidades, ocorrendo em uma diversificada variedade de 

meios biológicos,  como por exemplo: citoplasma de tecidos específicos (músculo,  nervos, 

gametas e etc.), células vermelhas ou livremente dissolvidas nos fluidos biológicos. Quando 

comparadas com as estruturas tetraméricas assumidas pelas hemoglobinas dos vertebrados, as 

Hbs dos invertebrados mostram uma grande variação de estruturas quartenárias e possuem 

uma alta  variabilidade,  refletindo  a  especialização  e  adaptação  para  uma maior  gama de 

ambientes26.   Porém, pouco se sabe da relação entre  a  função biológica e  suas estruturas 

moleculares ao nível atômico. As Hbs de invertebrados podem ser divididas em cinco grupos, 

de acordo com suas estruturas quartenárias:

1. Monoméricas,  com  um  único  domínio  de  massa  ~17  kDa.  Podem  ser 

intracelulares ou extracelulares e são as que formam o maior grupo de Hbs de 

invertebrados. 

2. O segundo grupo, contem Hbs diméricas de bactérias27, dímeros e tetrâmeros 

de Hbs intracelulares, como as de ostras (Scapharca28), e complexos de uma 

única cadeia, como a Hb polimérica intracelular de Glycera29. 

3. O terceiro grupo abrange complexos de múltiplas subunidades com massas que 

vão de  200 até  800 kDa,  compostas  de subunidades  de  globinas  com dois 

domínios (~35 kDa), encontrada em artrópodes30 e nematóides31. 

4. O quarto grupo, contem Hbs com múltiplas subunidades, múltiplos domínios, 

constituídos de uma ou mais cadeias de 4 – 20 domínios de globinas ligados de 

forma covalente. Inclusos no quarto grupo, estão a Hb de camarão, com 250-

kDa32, a Hb de lesma33 com 1.700 a 2.300 – kDa, a Hb polimérica encontrada 

em ostras, com mais de 8.000 kDa34, e a Hb de 124 e 153-kDa encontrada nos 

poliquetas Branchipolynoe de hidrotermais35. 

5. O  quinto  grupo  inclui  as  eritrocruorinas  ou  hemoglobinas  de  bicamadas 

hexagonais  (Hexagonal  Bilayer  Hemoglobins -  HBL Hbs)  e  clorocruorinas 

(muito  similares  as  eritrocruorinas,  porém  possuem  um  grupo  heme 

modificado). Essas estruturas apresentam massa em torno de 3.000 até 4.000 

kDa,  e  são  encontradas  em  anelídeos  (incluindo  vestimentíferos).   São 

constituídas de dois tipos de subunidades básicas, globinas e  linkers, que ao 
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todo somam entre 180 e 192 subunidades.

As Hbs extracelulares são invariavelmente sintetizadas no meio intracelular e então 

secretadas. Elas ocorrem em solução na hemolinfa de quatro filos de invertebrados (Annelida 

incluindo  vestimentíferos  e  pogonóforos,  Nematoda,  Artropoda e  Mollusca)36,37.  Devido à 

ausência de um micro ambiente intracelular, onde os níveis efetores podem ser regulados, 

como nas hemácias dos vertebrados, as Hbs extracelulares por sua vez, operam em condições 

que  são  mais  dependentes  de  variações  do  ambiente  do  que  as  Hbs  enclausuradas.  A 

ocorrência de Hbs extracelulares é caracterizada por sistemas moleculares grandes que evitam 

serem excretados através de membranas. Uma exceção a essa regra é a Hb das larvas de 

mosquitos  da  família  Chironomidae  (libélulas)  que  está  presente  nas  formas 

monomérica/dimérica. Essas estruturas pequenas são permitidas devido à presença de tubos 

de  Malpighi,  que  desempenham  a  função  de  órgãos  excretores  ao  invés  de 

filtradores/coletores, como no caso de nefrídios/rins, encontrados em outros invertebrados e 

que poderiam resultar na perda de globinas livremente dissolvidas. Os anelídeos apresentam 

órgãos filtradores como nefrídios ou celomadutos (protonefrídios) o que está em acordo com a 

presença de complexos extracelulares gigantes, carregadores de oxigênio, como no caso das 

eritrocruorinas e clorocruorinas38,39.

1.5  Hemoglobinas gigantes em anelídeos.

As eritrocruorinas e clorocruorinas presentes em anelídeos formam um único grupo de 

acordo com suas propriedades físico-químicas40.  Essas estruturas são formadas por dois tipos 

diferentes de cadeias de polipeptídeos, globinas e  linkers41, que se associam formando uma 

estrutura  quaternária  característica  em  forma  de  bicamada  hexagonal.  Nos  trabalhos 

primordiais,  sobre  evolução  molecular  de  hexagonal  bilayer  haemoglobins  (HBL  Hbs) 

extracelulares em anelídeos, Gotoh et al42, dividiu-se as cadeias de globinas em dois grupos 

com uma origem em comum.  Sucessivamente, Suzuki e Riggs43 demostraram que as cadeias 

de linkers apresentam um domínio homólogo ao receptor de lipoproteína de baixa densidade 

(LDL receptor). Dessa forma, os  linkers não poderiam partilhar das mesmas funções que as 

globinas,  uma  vez  que  essas  duas  estruturas  apresentam  grande  divergência  evolutiva. 

Recentemente, Yuasa e colaboradores44, propuseram um modelo geral de evolução para essas 
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Hbs extracelulares gigantes. De acordo com esse autor, o ancestral comum de todos esses 

complexos,  era  uma proteína formada apenas  por cadeias  de globinas,  e então,  durante o 

processo  evolutivo  em  anelídeos,  as  cadeias  de  linkers foram  adicionadas  formando  a 

estrutural final das Hbs extracelulares gigantes (Fig. 1.5.1 - a, parte superior). É importante 

mencionar,  que  os  membros  do  grupo  Siboglinidae  que  abrangem  vestimentíferos  e 

pogonóforos  (vermes  marinhos  evolutivamente  próximos  aos  poliquetas)  apresentam 

variações  em  suas  Hbs  extracelulares.  Vestimentíferos  apresentam  duas  formas  de  Hbs 

extracelulares. A primeira, denominada pesada (HbP) com massa entre 3,0 e 4,0 MDa, é em 

realidade uma eritrocruorina, compostas por globinas e linkers. A segunda forma é chamada 

de  leve  (HbL),  possui  massa  de  aproximadamente  400kDa  e  é  composta  apenas  por 

subunidades de globina. A forma HbL pode ser subdivida em duas de acordo com o meio 

extracelular onde se encontra. Uma coexiste com a forma pesada no meio vascular (HbLV), a 

outra é exclusiva de cavidades celômicas (HbLC).  Pogonóforos por sua vez possuem apenas a 

forma HbL. Com base no sequenciamento das Hbs de vestimentíferos e pogonóforos, e com a 

classificação dessas espécies com um subgrupo dos poliquetas, Negrisolo e colaboradores45, 

sugeriram  uma  origem  evolutiva  alternativa  para  as  hemoglobinas  extracelulares  e 

clorocruorinas.   Segundo  esse  autor,  o  ancestral  comum  de  anelídeos,  vestimentíferos  e 

pogonóforos, conteria em seu genoma todo o conjunto de genes que codificam cadeias de 

globinas e linkers, constituindo uma HBL Hb primitiva. Dessa forma as HbsL, eritrocruorinas 

e  clorocruorinas  não  haveriam coevoluído  independentemente.  Posteriormente  o  ancestral 

comum  a  vestimentíferos  e  pogonóforos,  evoluiu  para  as  HbsL,  e  por  fim,  pogonóforos 

perderam a HbP  ao longo do processo evolutivo. Um esquema simplificado das duas teorias 

sobre a origem das hemoglobinas extracelulares em anelídeos pode ser observado na figura 

1.5.1 – a. Recentemente,  foram reportadas estruturas cristalográficas de HbsL de pogonóforos 

e  vestimentíferos,  Oligobrachia  mashikoi46,47 (código PDB 2D2M, 2ZS0)  e  R.pachyptila48 

(código PDB 1YHU) respectivamente. Em ambos os casos, a composição básica compreende 

quatro  tipos  diferentes  de  globinas  (A1,  A2,  B1,  e  B2).  Essas  subunidades  formam uma 

estrutura dodecamérica em forma de cúpula. Dois dodecâmeros juntos formam um arranjo 

esférico contendo 24 subunidades  de globinas com uma cavidade interior,  como pode ser 

observado na figura 1.5.1 - b. 
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Os primeiros estudos, utilizando microscopia eletrônica, para as Hbs extracelulares de 

anelídeos,  revelaram  que  tais  Hbs  são  constituídas  de  duas  camadas  hexagonais 

superimpostas,  com altura  de  ~20 nm e  diâmetro  de  ~30nm em torno  de  uma cavidade 

central49,50. Vários estudos também foram realizados utilizando-se espalhamento de raios-X a 

baixo  ângulo  para  investigar  o  formato  assumido  por  esses  complexos51-,55.   Quando  a 

estrutura da eritrocruorina de Lumbricus terrestris (HbLt) foi caracterizada inicialmente, esta 

revelou um eixo local de simetria de ordem 3 para cada uma das doze unidades (protômeros) 

repetitivas  que  formavam o  complexo  hexagonal.  Os  doze  protômeros  da  estrutura  estão 

arranjados em duas camadas hexagonais sobrepostas, com uma rotação de 16o entra elas 56. 

Essa conformação chamada de não eclipsada, constitui o grupo das eritrocruorinas do tipo I. 

Uma estrutura quaternária muito semelhante foi encontrada para as Hbs gigantes de outros 

anelídeos; Macrobdella decora (um tipo de sangue suga),  Riftia pachyptila (vestimentífero), 

Alvinella pompejana (poliqueta), e a clorocruorina de Eudistylia vancouverii (poliqueta)57-60. 

Porém, a hemoglobina de Alvinella pompejana, não apresenta a rotação entre as duas camadas 

hexagonais. Essa constatação se estendeu para varias outras estruturas de hemoglobinas de 

poliquetas,  incluindo a da  espécie  Arenicola  marina  (HbAm)61,  sugerindo que poliquetas, 

Figura 1.5.1 -  (a) As duas teorias sobre a origem das hemoglobinas extracelulares em anelídeos. (b) Estrutura da 
HbLs. de Oligobrachia mashikoi. O complexo é formado por 24 subunidade de globinas. 
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incluindo os que habitam o oceano profundo, mas excluindo as quatro famílias que contém 

clorocruorinas, apresentam estruturas sem a rotação entre as camadas. Essa conformação do 

tipo eclipsada constitui o grupo das eritrocruorinas do tipo II.  Sendo assim todos os outros 

anelídeos  (incluindo  vestimentíferos)  apresentam  rotação  relativa  entre  as  camadas 

hexagonais. A figura  1.5.2 mostra uma comparação dos modelos gerados por microscopia 

eletrônica das eritrocruorinas do tipo I e II.

   

Eritrocruorinas apresentam o fenômeno de cooperatividade com coeficientes de Hill da 

ordem de 7,0. Porém, a espectroscopia Raman de ressonância foi utilizada pra caracterizar a 

HbLt, mostrando que, em contraste com as com as Hbs de vertebrados, a ligação do O2 não 

resulta em alterações espectrais envolvendo o modo de estiramento do ferro-His proximal63. 

Este comportamento, análogo para a Mb, sugere que o mecanismo de cooperatividade nas 

eritrocruorinas  é  aparentemente  diferente  dos  mecanismos  do  cooperatividade  dos 

vertebrados64,65. Dessa forma, estudos de espalhamento de raios X de baixo ângulo para as 

Figura 1.5.2 - Uma comparação dos modelos gerados por microscopia eletrônica das eritrocruorinas do tipo I e 
II. (a) Arenicola marina (tipo II, eclipsada) e (b) Lumbricus terrestris (tipo I, não eclipsada)62.
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formas oxi-Hb e deoxi-Hb das eritrocruorinas e também para a porção dodecamérica isolada 

(fração  contendo  apenas  as  subunidades  de  globinas,  muito  semelhante  às  Hbs  leves  de 

vestimentíferos  e  pogonóforos),  mostram que não há  alterações  observáveis  nos  formatos 

dessas espécies com a entrada e saída do oxigênio66,67. Esse resultado sugere que não existem 

alterações na estrutura quartenária maiores do que ~1%. Em contraste, a Hb de mamíferos 

onde o coeficiente de Hill é tipicamente constante frente aos níveis de saturação de oxigênio 

entre  10% e  90% em  uma  ampla  variação  de  valores  de  pH,  as  eritrocruorinas  variam 

grandemente  de  espécie  pra espécie39,68-70,  e  intrinsecamente,  com a  saturação de  O2,  pH, 

concentração  de  cátions  inorgânicos,  e  temperatura71-75.  Cooperatividade  é  comumente 

máxima  em pH  fisiológico,  assim  como  para  HbAm,  onde  o  pico  de  cooperatividade  é 

observado entre pH 7,2 e 7,6 (em 20°C) e para a  Alvinella caudata e Apompei, onde o pico é 

em torno de pH 6,9, em concordância com o pH mais baixo apresentados pela hemolinfa 

desses organismos75,76. No entanto a maior divergência entre pH fisiológico e o pH de máxima 

cooperatividade é encontrado para a HbLt, onde o coeficiente de Hill aumenta de 3 em pH 

baixo para um máximo de 9,5, perto de pH 7,866. Da mesma forma, a cooperatividade de Hbs 

dos  oligoquetas  Pheretima  hilgendorfi73 e  Eisenia  foetida71,  e  dos  sangues  sugas  Hirudo 

medicinalis77 e  Macrobdella  decora78,79,  possuem  um  máximo  em  pH  acima  de  8,0. A 

temperatura também pode ser um fator muito importante na cooperatividade.  Na HBL Hb de 

A.pompejana,  o coeficiente de Hill  em pH 7,25 cai de 3 em 20°C, para 1,2–1,5 em 10 e 

40°C74.  Isso  indica  pronunciadas  diferenças  no  calor  total  de  oxigenação  das  formas 

desoxigenada  e  oxigenada  das  eritrocruorinas.  A cooperatividade  das  eritrocruorinas  em 

sangue fresco  aparece  ser  maior  do que purificada  pelo  menos  nos  casos  de  Octolasium 

complanatum80 e  L.terrestris66. A razão pela qual isso ocorre é a perda de cátions durante o 

processo de purificação. Diferente das hemoglobinas dos vertebrados,  que são sensíveis a 

presença de compostos orgânicos aniônicos (2,3-DPG e ATP), as eritrocruorinas são sensíveis 

a presença de cátions, que aumentam a afinidade desses complexos por oxigênio. De uma 

forma geral, cátions divalente são mais efetivos (Ba2+ > Ca2+ > Sr2+ > Mg2+ > Li+ > Na+ > K+), 

de  forma que não depende apenas  da carga  do íon,  mas também do raio iônico de cada 

espécie81.  Isso está em acordo com os efeitos mais pronunciados do Ca2+  sobre o Mg2+ nas 

hemoglobinas de  Amphitrite ornata82,  Eisenia foetida71,73,  Pheretima hilgendorfi83, e  Hirudo 

medicinalis77. Assim como o maior efeito do Ba2+ sobre os outros cátions divalentes na Hb de 

Macrobdella decora78.  No entanto algumas Hbs mostram-se insensíveis à presença de Ca2+ e 

Mg2+,  como no caso das Hbs de Tubifex e  Marphysa sanquinea.  As Hbs dos oligoquetas 

Lumbricus terrestris, Tubifex tubifex, e Tylorrhynchus, também apresentam cátions de Zn2+ e 
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Cu2+ como parte da sua estrutura84,85. Na Hb de Pheretima hilgendorf, onde o sangue contém 

0,9 mM Zn2+, (o que significa entre 1 ou 2 átomos de Zn para cada 165 átomos de ferro) e não 

podem ser removidos por diálise. A adição de Zn2+, aumenta a afinidade pelo O2, devido a 

alterações na constante de associação com o estado T (KT)86. Porém, esse fato aparentemente 

não altera a constante de associação de O2 com o estado R (KR), sugerindo um mecanismo de 

ação diferente dos outros cátions divalentes mencionados anteriormente.

1.6  A hemoglobina gigante de Lumbricus terrestris.

Com a resolução da estrutura cristalográfica da hemoglobina hexagonal gigante de 

Lterrestris  (HbLt)87,88, Royer e colaboradores, deram grande contribuição no esclarecimento 

sobre  a  estequiometria  referente  às  subunidades  constituintes,  e  também,  sobre  os  níveis 

hierárquicos de empacotamento desse complexo. Na estrutura existem quatro tipos diferentes 

de  globinas,  denominadas  a,  b,  c e  d,  que  formam  um  heterotetrâmero  abcd.  O 

heterotetrâmero  é  repetido  então  três  vezes,  formando  uma  estrutura  com  simetria  C3, 

denominada  dodecâmero  ou  cap,  com a  seguinte  estequiometria  ([abc]3[d]3),  onde  a1b1c2 

(onde c2 é  a subunidade tipo  c do heterotetrâmero adjacente),  são unidos por ligações de 

dissulfeto (embora a presença das ligações de dissulfeto não se estende a todos os anelídeos). 

Especificamente a1 forma duas pontes dissulfetos com b1 e c2 respectivamente mantendo esta 

unidades  trimérica  covalentemente  ligada. Essa  estrutura  em  forma  de  cúpula,  com 

aproximadamente 200 kDa de massa, é muito semelhante as estruturas na forma de cúpula 

que formam a então denominada Hb “leve” de vestimentíferos e pogonóforos46-48. Em 2004 

Strand e  colaborares  resolveram  a  estrutura  do  dodecâmero  da  HbLt  isoladamente89, 

mostrando  que  este  apresenta  grande  concordância  estrutural  com  as  estruturas  de 

hemoglobinas leves de poliquetas resolvidas por difração de raios X. Porém na HbLt, assim 

como nas  outras eritrocruorinas,  o  dodecâmero  aparece  associado  a  um héterotrímero  de 

linkers denominados (L1, L2 e L3). Essa estrutura com estequiometria ([abc]3[d]3)(L1L2L3) 

forma  o  então  mencionado  protômero.   O  protômero  é  a  unidade  básica  que  se  repete 

formando a bicamada hexagonal (unidade biologicamente ativa). Cada disco da bicamada é 

formado por seis protômeros, somando um total de doze (12) protômeros, contendo ao todo: 

144  globinas  e  36  linkers.  A  figura  1.6.1 mostra  os  níveis  de  hierarquia  adotados  pela 
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estrutura  da HbLt.  Apesar  da resolução moderada  de  3,5Å,  a  estrutura  da  HbLt  também 

revelou detalhes sobre o enovelamento das unidades constituintes.  As cadeias de globinas 

apresentam um enovelamento similar ao das subunidades das globinas alfa/beta nas Hbs dos 

vertebrados, porém nenhuma das globinas da HbLt possui a hélice D. Detalhes como ligações 

de dissulfeto intra e inter subunidades foram observados, confirmando a presença e os locais 

de ligações entre as cadeias to tipo a, b e c.  Grupos prostéticos como, cátions metálicos e a 

presença dos grupos heme também foram determinados. 

As globinas que formam o heterotetrâmero ([abc][d]), estão primeiramente associadas 

como heterodímeros, a/d e b/c e estes dímeros interagem entre si, através das hélices E e F. 

Nessa interface, resíduos presentes na hélice F, interagem diretamente com o grupo heme da 

subunidade complementar, formando uma ponte salina através dos grupos propionato que o 

Figura 1.6.1 -  Classificação dos diferentes níveis de hierarquia das HBL Hbs/Eritrocruorinas. Unidade da HbLt 
(a)  e  (b),  com simetria  D6 (ou  622),  contendo 12 protômeros.  Ao todo são  144 cadeias  de 
globinas e 36 cadeias tipo linkers. O protômero (c) por sua vez é composto por 4 diferentes tipos  
de globinas que primeiramente formam um heterotetrâmero  abcd, e em seguida são associadas 
em uma estrutura dodecamérica (d) - cap ([abc]3[d]3). O cap por sua vez, está associado a um 
heterotrímero de linkers.
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mesmo possui.  Um arranjo  quaternário  semelhante  é  observados  para  a  hemoglobina  do 

molusco Scapharca inaequivalvis90.A estrutura da HbLt possui três distintas subunidades de 

linkers  (L1 L2 e L3), que são necessárias para a formação da bicamada hexagonal91-93 onde 

cada uma, ocupa 1/15 da unidade protomérica. A densidade eletrônica obtida para a estrutura 

da HbLt, não é ambígua para duas das cadeias de linkers, L1 e L2, porém a terceira posição, 

aparentemente, pode ser ocupada pela cadeia L3 ou L4 (onde L4 é uma isoforma da cadeia 

L394. No modelo cristalográfico apenas a cadeia L3 foi modelada, uma vez que foi constatado 

experimentalmente  que  esta  é  a  isoforma mais  abundante  na  HbLt95.  Os  três  linkers são 

estruturalmente semelhantes entre si, e segundo Royer e colaboradores, podem ser divididos 

em quatro domínios diferentes (figura 1.6.2).  O primeiro domínio, na porção N-terminal, é 

uma hélice-α contendo entre 21-30 resíduos. Esta estrutura em hélice interage com as outras 

homólogas dos dois linkers vizinhos formando uma estrutura do tipo coiled coil trimérico. 

Figura 1.6.2 - Visão geral da estrutura dos linkers. A cadeia é constituída de 4 domínios, (1) Hélice 1, (2) hélice 
2, (3) LDL-A e (4) β-barril. O domínio LDL-A possui um sítio de ligação de Ca2+, assim como 
para o receptor de LDL humano, onde o Ca2+ é hexacoordenado.
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A estrutura  segue com um arranjo  de 1-7 resíduos não helicoidais,  que conectam com o 

segundo domínio.  Esse  por  sua  vez  é  uma pequena hélice  contendo 12–17 resíduos  que 

participam de um curto coiled coil também trimérico, dentro da “cabeça” do heterotrímero de 

linkers. O terceiro domínio é rico em cisteínas, homólogo ao receptor de lipoproteína de baixa 

densidade (LDL-A: Low-density lipoprotein receptor domain class A). Este apresenta um sítio 

de ligação de Ca2+ de alta afinidade, estimado em ~70 nM, o que explica parte da demanda 

por cátions divalente dessa natureza para a estabilização da estrutura. Por fim, o quarto e 

ultimo  domínio,  é  uma  estrutura  do  tipo  β-barril,  formado  por  8  fitas  antiparalelas,  que 

desempenha  papel  importante  na  interação  com  a  porção  dodecamérica  de  globinas.  Os 

linkers desempenham  um  papel  estrutural  importante  no  arranjo  quaternário  das 

eritrocrurinas, não apenas na formação do protômero, mas também realizando os principais 

contatos  entre  protômeros  na  unidade  biológica.  A HbLt  apresenta  atividade  superóxido 

dismutase96, o que está em concordância com a presença dos metais Zn e Cu na composição 

química determinada experimentalmente. Uma vez que a atividade de superóxido dismutase 

(SOD) não foi constatada para as cadeias de globinas na HbLt,  essa atividade fica então, 

restrita para a porção dos  linkers. No entanto, essa Hb apresenta apenas ~10% da atividade 

superóxido dismutase de CuZnSODs97. Dado que existem quatro linkers diferentes e nenhum 

contribui  com mais  do  que  10% da  massa  total  da  partícula,  a  atividade  de  cada  linker 

isoladamente  seria  comparável  à  enzima de  mamíferos. Para  o  modelo  cristalográfico  da 

HbLt,  apenas  um  único  átomo  de  Zn  foi  modelado  na  estrutura,  e  encontra-se  em  um 

ambiente químico que não sugere nenhuma semelhança com os sítios de Zn nas CuZnSODs97. 

Não foram encontrados sítios/densidades eletrônicas, referentes a Cu na estrutura da HbLt, 

mas vale lembrar que essa é uma estrutura cristalográfica de baixa resolução, onde esse tipo 

de interpretação é bastante limitada. Sendo assim a presença desses íons metálicos e seus 

sítios de coordenação, ainda são uma questão em aberto para essas estruturas. 



51

1.7  A hemoglobina gigante de Glossoscolex paulistus e outras espécies de interesse.

O  Glossoscolex paulistus  (figura 1.7.1)  é  um anelídeo de vida livre,  endêmico da 

região centro-sul do estado de São Paulo, facilmente encontrado nos arredores das cidades de 

Rio Claro e Piracicaba. Os trabalhos pioneiros de Righi98, classificam essa peculiar espécie 

dentro da classe Oligochaeta, ordem Haplotaxida e família Glossoscolecidae. Membros dessa 

família são encontrados do México até a Argentina, sendo que as espécies nativas do Brasil 

são em geral, endêmicas de regiões específicas, o que explica a preferência do G.paulistus por 

solos ricos em calcário. Assim como outros membros dessa família, o G.paulistus destaca-se 

pelo tamanho diferenciado, pois este apresenta um comprimento que varia de 280 a 350 mm e 

o maior diâmetro, na região mediana do corpo, alcança de 10 a 11 mm. O G.paulistus é uma 

espécie  geófaga,  alimentando-se  de  matéria  orgânica  do  solo  sem  estrutura  celular 

reconhecível. A Hb de G.paulistus (HbGp), é uma eritrocruorina cuja massa foi inicialmente 

determinada em 3,1 MDa99. Recentemente uma cuidadosa investigação foi feita através da 

técnica de ultracentrifugação analítica, chegando a um novo valor, estimado entre 3,6 e 3,7 

MDa100. Esses valores são compatíveis com os obtidos para a HbLt. As semelhanças com a 

HbLt estendem-se em relação as propriedades físico-químicas e  a estequiometria.  Tanto a 

HbLt quanto a HbGp, são dissociadas em ambientes químicos alcalinos, pH >9,0, resultando 

na  liberação  da  cadeia  d (que  não  está  ligada  de  forma  covalente  com  outras 

subunidades)101,102.  Em  1996  Agustinho103 e  colaboradores  mostraram  que  esse  efeito  de 

dissociação frente ao ambiente químico alcalino é mais pronunciado para a forma oxidada da 

HbGp. A possibilidade de isolamento da subunidade d foi também a razão pela qual esta é a 

porção  mais estudada e caracterizada da HbGp. Dentre as subunidades que constituem a 

HbGp  (número  estimado  entre  7  a  9  tipos  de  cadeias),  apenas  a  subunidade d foi 

completamente sequenciada104, e uma comparação com sua ortóloga na HbLt, mostra uma 

identidade sequencial de 57%. Esses dados sugerem que a HbGp apresenta uma hierarquia de 

empacotamento similar ao da HbLt. Tal hipótese também é sustentada pelos dados obtidos 

através  de  espalhamento  de  raios-X  a  baixo  ângulo105 assim  como  por  análises  de 

espectrometria de massas106. O comportamento da HbGp também é sensível à presença de 

cátions metálicos divalentes. Os dados apontam que tanto as espécie Ca2+ quanto Mg2+  são 

capazes de exercer os mesmos efeitos sobre a afinidade da HbGp pelo O2. Porém, é sob a 

influencia da espécie Mn2+ que a HbGp apresentaria maior afinidade pelo O2
107. 
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O interesse no comportamento físico-químico desses sistemas não se estende apenas a 

função de oxigenação que os mesmos apresentam, mas também sobre suas possíveis funções 

secundárias, como atividade de superóxido dismutase e/ou como carregadores de moléculas 

pequenas.  A ampla caracterização das  propriedades  físico-químicas da HbGp,  coloca esse 

sistema  como  uma  das  eritrocruorinas  mais  estudadas  da  literatura,  ao  lado  da  HbLt  de 

L.terrestris.

O  Rhinodrilus alatus é uma espécie geófaga, membro da família Glossoscolecidae, 

endêmica da região das Sete Lagoas/Paraopeba no estado de Minas Gerais98. Esta espécie foi 

considerada como sendo ameaçada de extinção devido a seu uso extensivo como fertilizantes 

naturais e também como iscas para pesca. Uma caracterização detalhada da anatomia desses 

animais foi feita especialmente sobre seu sistema circulatório. O R.alatus é uma minhoca de 

tamanho pronunciado que  atinge  entre  56 e  63 cm de  comprimento,  e  11  ou  12 mm de 

largura108. Nos períodos de seca, entre Abril e Setembro, os indivíduos dessa espécie entram 

em um estágio de dormência, em uma câmara protegida por muco. O  R.alatus pertence à 

mesma família do  G.paulistus,  porem diferente da HbGp, que vem sendo extensivamente 

caracterizada, as propriedades da Hb de R.alatus (HbRa) ainda são totalmente desconhecidas.

O Perionyx excavatus é uma espécie detritívora, membro da família Mesgascolecidae 

e genero Perionyx. Este verme comumente encontrado em uma vasta área da região tropical 

da Ásia, e devido ao seu interesse econômico foi levada pra a Europa e América do Norte109. 

O  P.escavatus é  uma espécie que vive/alimenta-se de restos orgânicos com alta umidade. 

Dessa forma tal espécie requer quantidades adequadas de matéria orgânica disponível para 

que uma população se estabeleça e então processe a matéria orgânica de forma eficiente. A 

capacidade de processar matéria orgânica em adubo para o crescimento de plantas, torna esta 

Figura  1.7.1 -  Foto  de  um dos  indivíduos  coletados  durante  o  período de  2010 e  2011.  O  Glossosocolex  
paulistus se destaca pelo seu tamanho incomum.
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espécie uma alternativa para aplicações tecnológicas (produção de humos). Embora parte de 

seu RNA mensageiro tenha sido sequenciado110, e portanto são conhecidas diversas proteínas 

expressas por esse organismo, pouco é conhecido sobre a Hb desta espécie (HbPe). 

O  verme  conhecido  como  gigante  africano, Eudrilus  eugeniae,  é  uma  espécie 

detritívora,  membro da ordem dos Haplotaxida e família Eudrilidae. É originário do oeste da 

África tropical.  Embora seu nome popular  sugira um verme de proporções  excessivas,  os 

indivíduos dessa espécie atingem um comprimento médio entre 15 e 20 cm, e um diâmetro 

entre  4  e  8mm.  Esta  espécie  apresenta  interesse  comercial  devido  à  suas  características 

alimentares111,112. Entretanto outras aplicações biotecnológicas tem sido reportadas, como por 

exemplo modelo para estudos de efeitos mutagênicos causados por raios X, metais pesados e 

outros contaminantes113.

A  espécie  Eisenia  andrei,  é  uma  espécie  detritívora,  membro  da  ordem  dos 

Haplotaxida e família Lumbricidae.  Essa espécie é conhecida como vermelha da Califórnia, 

nome  popular  devido  ao  fato  desta  minhoca  de  cor  avermelhada  ter  sido  inicialmente 

produzida de forma sistemática nos Estados Unidos da América, mas sua origem encontra-se 

no leste europeu. Este pequeno verme tem entre 5 e 10 cm de comprimento e entre 4 e 6 mm 

de diâmetro e é a mais bem caracterizada espécie na aplicação de decomposição de material 

orgânico114. A fácil adaptação e reprodução dessa espécie justifica seu amplo uso em diversas 

atividades no mundo inteiro. Alguns estudos também apontam esses vermes terrestres como 

indicadores biológicos de contaminação do solo.  Vampré e  colaboradores115 demonstraram 

que a contaminação do solo por hexaclorobenzeno (HCB) pode ser identificado por análise do 

solo e tecidos extraídos desses vermes. Estes ainda são importantes no gerenciamento dos 

nutrientes contidos no solo, desempenhando importante papel na estabilidade/filtração do solo 

e também no ciclo do fósforo e nitrogênio. Esta espécie conta com uma ampla caracterização 

de seu papel ecológico e descrição anatômica. É uma das espécies de oligoquetas que conta 

com a maior quantidade de genes transcritos sequenciados, graças aos trabalhos de Cho e 

colaboradores110. Embora não exista nenhuma caracterização estrutural ou físico-química de 

sua hemoglobina,  todas as suas subunidades possuem sequências disponíveis no banco de 

dados EST. As espécies  P.excavatus,  E.eugeniae,  E.andrei e  R.alatus, podem ser vistas na 

figura 1.7.2. 
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1.8  Hemoglobinas extracelulares como potenciais substituintes para sangue.  

 

Em 2011, três diferentes abordagens na tentativa de obtenção de um substituinte para 

as células vermelhas do sangue chegaram a fase três, onde são realizados testes clínicos. Os 

métodos envolvendo o uso da Hb humana polimerizada e a Hb bovina polimerizada foram 

descontinuados, uma vez que os resultados apontaram um aumento na mortalidade e outras 

complicações.  Porém,  a  utilização  da  Hb  humana  em  superfície  conjugada  de 

polietilenoglicol, ainda se encontra em fase de testes. O maior problema associado a esses 

tipos de carregadores de oxigênio (instabilidade, estresse oxidativo e controle dos níveis de 

NO) podem ser atribuídos a retirada da Hb do ambiente intracelular. As hemácias contém 

enzimas que previnem o estresse oxidativo, a membrana celular que reduz a interação com 

NO, os efeitos alostéricos que modulam a liberação de oxigênio116, e uma alta concentração de 

Hb que minimiza o processo de dissociação do tetrâmero em dímeros. Dessa forma, o uso de 

Hbs extracelulares de outros organismos podem ser uma atrativa estratégia na resolução desse 

problema,  uma  vez  que  esses  carregadores  de  oxigênio  são  devidamente  adaptados  as 

condições extracelulares. Dentre as Hbs extracelulares conhecidas e caracterizadas, a grande 

Figura 1.7.2 - (a) Perionyx excavatus,   também conhecida como violeta do Himalaia,  (b) Eudrilus eugeniae -  
gigante africana,  (c)  Eisenia andrei  – vermelha da Califórnia, é a que atinge o menor tamanho 
entre as espécies utilizadas neste trabalho.(d) Rhinodrilus alatus – minhocuçu, espécie nativa do 
vale do Paraopéba em Minas Gerais.
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maioria pertence aos organismos marinhos de regiões profundas, o que dificulta a viabilidade 

para aplicações tecnológicas/industriais.  Dessa forma, existe uma considerável preferencia 

pelo uso de organismos terrestres como fonte dessas Hbs. O oligoqueta Lterrestris, assim com 

sua Hb, é um das mais estudadas espécies de oligoquetas conhecidos. Este organismo também 

demonstra baixo custo de produção em larga escala (~$75/1,000 minhocas). Estima-se que em 

torno de mil minhocas são necessárias para a produção de 5 a 10g de HbLt (mas a eficiência 

pode  variar  de  acordo  com a  técnica  de  purificação  empregada).  As  Hbs  de  Amarina e 

Lterrestres, estão sendo testadas como substituintes para células vermelhas em camundongos. 

Os resultados preliminares mostram que apesar de não reportar efeitos colaterais, a HbAm 

dissocia-se rapidamente no plasma dos animais, enquanto os mesmo experimentos conduzidos 

com a HbLt apontam uma estrutura mais estável, sem a produção de efeitos adversos, assim 

como também sem a produção de resposta imune com repetidas aplicações117. Assim com a 

HbLt, a HbGp é uma Hb extracelular amplamente caracterizada, onde a os resultados apontam 

uma considerável semelhança com as propriedades identificadas na HbLt, o que faz da HbGp 

um potencial substituinte para as células vermelhas do sangue.

1.9  Objetivos

A HbLt  foi  a  primeira  proteína  cristalizada  que  se  tem notícia118.  No entanto,  foi 

preciso mais  de 150 anos para  que sua  estrutura  fosse de fato  resolvida87.  Embora  tendo 

representado  um  importante  avanço  para  o  entendimento  do  funcionamento  das 

eritrocruorinas, o modelo cristalográfico da HbLt obtido é limitado, não apenas pela resolução 

(3,5Å),  mas  também  por  uma  série  de  outros  parâmetros,  como  por  exemplo  a  baixa 

completeza na região de mais alta resolução (80%) e a presença de duas unidades biológicas 

inteiras na unidade assimétrica (7,2 Mda, o que equivale a 360 subunidades). Esses fatores 

restringiram  o  refinamento  do  modelo,  obrigando  Royer  e  colaboradores  a  utilizarem 

procedimentos  de  simplificação  do  modelo  (simetria  não-cristalográfica),  reduzindo 

drasticamente  o  número  de  parâmetros  a  serem  refinados  (neste  caso,  um  protômero 

representa todos os vinte e quatro protômeros da unidade assimétrica). A limitada resolução 

do modelo  deixa  em aberto  questões  de  como e  quais  espécies  químicas,  como íons  ou 

pequenas moléculas, estariam ligadas a estrutura (embora alguns íons coordenados a estrutura 
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foram  identificados).  Vale  lembrar  que  a  HbLt  apresenta  glicosilações  determinadas 

experimentalmente, porém seu modelo cristalográfico não apresentou pistas de onde e como 

estas  ocorrem.  Considerando  a  significativa,  porém  limitada,  contribuição  do  modelo 

cristalográfico da HbLt, este trabalho tem o objetivo de:

• Cristalizar e resolver a estrutura de novas eritrocruorinas, na busca por estruturas de 

mais alta resolução e portanto capazes de enriquecer o conhecimento de como esses 

sistemas se comportam em nível  molecular,  principalmente no que diz  respeito  ao 

comportamento alostérico  das  eritrocruorinas.  As espécies  utilizadas  neste  trabalho 

são:  Glossoscolex paulistus, Rhinodrilus alatus, Eisenia andrei,  Eudrilus eugeniae  e 

Perionyx excavatus. 

• Cristalizar e resolver a estrutura da subunidade d da HbGp isolada, que apesar da sua 

ampla  caracterização,  em termos  de  propriedades  físico-químicas,  ainda  carece  de 

informações estruturais.

• Sequenciar  as  subunidades  constituintes  da  HbGp  e  outras  Hbs  de  interesse, 

(utilizando a plataforma Solexa – Illumina), assim permitindo a obtenção de modelos 

cristalográficos devidamente completos.
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2  METODOLOGIA

2.1  Coleta dos animais utilizados.

 Os indivíduos da espécie Glossoscolex paulistus e Rhinodrilus alatus foram coletados 

em campo.  Os  exemplares  coletados  são  mantidos  em uma  porção  de  terra  da  qual  são 

extraídos e então transportados ao laboratório onde são posteriormente sacrificados. A espécie 

Gpaulistus é obtida nos arredores do distrito de Assistência, próximo a cidade de Rio Claro, 

estado de São Paulo. Os indivíduos da espécie Rhinodrilus alatus foram coletados na região 

do  vale  do  Paraopeba,  no  norte  do  estado  de  Minas  Gerais.  As  espécies  Eisenia  andrei, 

Eudrilus  eugeniae e Perionyx  excavatus foram  doadas  pela  empresa  Minhobox,  que 

comercializa essas especies para minhocultura e produção de humos. 

2.1.1  Purificação das oxi-Hbs íntegras e a subunidade d da HbGp. 

Os exemplares obtidos de cada espécie foram lavados em água corrente e realizado um 

corte no dorso de cada indivíduo. A hemolinfa foi coletada em um becker de 100 ml contendo 

5 ml de tampão TRIS-HCl 100 mmol L-1, pH 7,0, com a ajuda de pipetas e armazenada em 

tubos Falcon de 50mL. Os tubos foram mantidos em gelo durante toda a coleta. As amostras 

foram centrifugadas a 4000g por 10 minutos a 4° para separação de qualquer particulado 

sólido. O sobrenadante foi então concentrado até um volume de 2mL, utilizando a tecnologia 

Amicon - Millipore, com membrana de 50 kDa de corte de massa. A etapa final de purificação 

foi feita por cromatografia de exclusão molecular em sistema de purificação AKTA (AKTA 

Basic;  General  Electrics),  utilizando-se  a  coluna  preparativa  Superdex  200  16/60  (GE 

Healthcare) previamente lavada e equilibrada com tampão TRIS-HCl 100 mmol/L, pH 7,0. O 

eluato coletado no volume de exclusão contendo oxi-Hb, foi novamente concentrado até uma 

concentração de 20 mg/mL, e mantida a 4° para uso posterior103. As amostras das diferentes 

hemoglobinas foram submetidas à eletroforese desnaturante, em gel de poliacrilamida a 15% 
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(SDS-PAGE), confirmando purificação. Para o isolamento da subunidade d da HbGp (d-

HbGp), uma amostra integra da oxi-Hb foi colocada em tampão TRIS-HCl 100 mmol/L, pH 

9,0 por  um período de 24 horas.  A amostra  foi  então submetida a  uma cromatografia  de 

exclusão  molecular  em sistema  de  purificação  AKTA,  utilizando-se  a  coluna  preparativa 

Superdex 200 16/60 previamente lavada e equilibrada com tampão TRIS-HCl 100 mmol/L, 

pH 9,0. Após coletadas, a d-HbGp foi recolocada em pH 7.0, com a adição do tampão,  TRIS-

HCl 100 mmol L-1, pH 7,0 em excesso. Por fim a amostra foi concentrada a uma concentração 

final de 5 mg L-1 e armazenada a 4 oC para posteriores teses de cristalização.

2.1.2  Obtenção das formas meta- e ciano-meta da HbGp.

A forma meta-HbGp foi obtida pela adição de ferricianeto de potássio a uma porção da 

oxi-Hb na proporção estequiométrica calculada de 1 mol de heme de (HbGp) para 4 mols de 

ferricianeto de potássio (K3Fe(CN)6). seguido de incubação por 45 minutos. Em seguida, foi 

realizada diálise contra tampão Tris-HCl 100 mmol/L pH 7,0 para remover o excedente de 

íons ferro e ferricianeto do meio. A obtenção da forma ciano-HbGp, é feita através da adição 

de cianeto de potássio (KCN) a um alíquota de meta-HbGp, na mesma proporção utilizada pra 

o (K3Fe(CN)6) anteriormente, seguido de incubação por um período de 45 minutos e diálise 

em tampão Tris-HCl 100 mmol/L pH 7,0 por 2h, para remoção de excesso de íons ferro- e  

ferricianeto  do  meio.  As  mudanças  no  estado  de  oxidação  e  troca  dos  ligantes,  foram 

monitoradas por espectroscopia de UV-vis, através de mudanças espectrais nas bandas Q, e 

bandas de Soret. As concentrações da proteína foram determinadas pelo método de Bradford 

(Bio-Rad) utilizando-se uma curva padrão de albumina bovina119. 

2.1.3  Análise de plasma – composição das amostras.

A técnica  de  ICP-AES (Inductively  Coupled  Plasma -Atomic  Emission  Spectrometry)  foi 

utilizada para a determinação da composição elementar das amostras de Hbs purificadas. O 

equipamento  utilizado  foi  o  ICP-AES-Simultâneo  CCD-VISTA-MPX  (Varian,  Mulgrave, 

Austrália).  Nesse  procedimento,  uma  alíquota  das  amostras  de  cada  Hb  em  questão  foi 
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digerida em ácido nítrico HNO3 (60%) e então submetida para análises

2.2  Sequenciamento

2.2.1  Extrações do RNA total do G.Paulistus.

A extração do RNA total do G.Paulistus (indivíduos coletados na região de Assitência 

– SP em agosto de 2011)  foi realizada utilizando-se o  kit RNAeasy (Qiagen), seguindo as 

instruções  fornecidas  pelo  fabricante.  A concentração  e  qualidade  do  RNA obtido  foram 

verificadas por espectrofotometria a 260 nm e em gel de agarose 1% corrido em condições 

desnaturantes.  Uma  amostra  de  dez  microgramas  de  RNA total  foi  enviado  por  correio 

(armazenadas em gel seco) ao laboratório de High Throughput Sequencing Facility (HTSF) da 

Universidade  de  Carolina  do  Norte  em  Chapel  Hill  sob  a  direção  do  Prof.  Dr.  Piotr 

Mieczkowski, para ser sequenciada utilizando-se a técnica Pair End x 100 pares de bases na 

versão 3.0 do Hiseq2000 (Illumina/Solexa). Um total de quatro meses foram gastos entre a 

preparação da amostra, envio para os EUA e devolução das sequências.

2.2.2  Sequenciamento Genômico no Illumina Genome Analyzer

Consta  aqui  uma  visão  geral  do  procedimento  realizado  em  Chapel  Hill. O 

sequenciamento  realizado  neste  projeto  envolveu  somente  os  mRNAs.  Desta  maneira, 

separou-se o mRNA do RNA total por meio de um kit de purificação específico (Dynabeads 

mRNA  purification kit  -  Invitrogen) o qual  foi então fragmentado na presença de cátions 

divalentes e temperaturas elevadas. Após o isolamento do mRNA, realizou-se a síntese de 

cDNA empregando-se  primers  randômicos  pelo  kit  Superscript  II  Reverse  Transcriptase 

(Invitrogen). A segunda fita foi sintetizada utilizando-se o DNA polimerase I e Rnase H e as 

enzimas T4 DNA polimerase e Klenow fragment foram usadas para se obter extremidades de 

cDNA abruptas. Ao final, uma adenina foi adicionada às extremidades 3’ das moléculas de 
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cDNA usando a Klenow exo-enzima, seguido da adição de adaptadores contendo uma timina 

na  extremidade  5’.  Adaptadores  que  não  se  ligaram foram removidos  por  eletroforese  e 

fragmentos  entre  200-300  pares  de  bases  foram purificados,  correspondendo  aos  cDNAs 

ligados aos adaptadores. Finalmente, as bibliotecas foram enriquecidas por 15 ciclos de PCR 

usando  primers complementares  às  sequências  dos  adaptadores.  Avaliação da qualidade  e 

quantificação das bibliotecas foram feitas empregando-se o Bionalyzer Chip DNA 1000 series 

II  (Agilent).  Durante  o  sequenciamento,  foram  gerados  pontes  de  amplificação,  onde  as 

moléculas  desnaturadas  de  fita  dupla  são  aderidas  na  superfície  sólida  de  uma  placa  e 

amplificadas  in  situ,  gerando  agrupamentos  de  moléculas  de  DNA idênticas  (reads).  O 

sequenciamento  da  Illumina  utiliza  quatro  nucleotídeos  análogos  fluorescentes,  os  quais 

funcionam  como  terminadores  do  sequenciamento.  Quando  o  nucleotídeo  correto  é 

incorporado à cadeia crescente, a sua identidade é revelada pela cor de sua fluorescência. O 

grupo 3-OH do nucleotídeo é então bloqueado para evitar mais incorporação. Após a etapa de 

imagem, a placa foi lavada e o bloqueio invertido, permitindo assim a adição do nucleotídeo 

seguinte. 

2.2.3  Montagem do transcriptoma e identificação das sequências.

A montagem de novo dos reads com extremidade pareáveis, foi executada utilizando-

se o programa Trinity120. Foi escolhido um tamanho do comprimento de inserção máximo de 

300 pb (pares de base) e considerando o tamanho mínimo para os contigs obtidos de 500 pb. 

As sequências disponíveis para a HbLt foram utilizadas para identificar as sequências das 

subunidade homólogas no transcriptoma do  G.paulistus. A comparação foi feita através do 

programa BLAST121, utilizando-se um valor para e-value = 1e-5. As sequências selecionadas 

foram então manualmente inspecionadas.  Esse procedimento foi realizado em colaboração 

com o Dr. Marcelo Falsarella Carazzolle do LNBio.
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2.3  Ensaios de cristalização

A cristalização de macromoléculas biológicas é um procedimento empírico uma vez 

que tal processo dependente de inúmeras variáveis tais como: tempo, pressão, temperatura, 

homogeneidade e pureza da amostra, ponto isoelétrico, agente precipitante, pH, força iônica, 

etc.  Devido  à  complexidade  de  uma  proteína  e  aos  inúmeros  parâmetros  envolvidos,  a 

determinação teórica das condições de cristalização é até hoje imprevisível. Nesse sentido, 

torna-se necessária uma variação sistemática das condições nesse espaço multiparamétrico 

visando  o  estabelecimento  de  combinações  favoráveis  de  variáveis  envolvidas  na 

cristalização.  Uma  série  de  técnicas  foram  desenvolvidas  para  a  cristalização  de 

macromoléculas, destacando-se difusão de vapor em gotas suspensas “hanging drop” (figura 

2.3.1), e gotas sentadas “sitting drop”. Independente da técnica empregada, o princípio básico 

da  cristalização  envolve  uma  transição  de  fase,  da  proteína  em solução  para  um  estado 

ordenado (cristalino).  Em geral,  tal  transição ocorre uma vez que moléculas  de água que 

solvatam as proteínas são abstraídas pelos agentes precipitantes, induzindo a formação de 

agregados  ordenados.  Uma  descrição  completa  das  técnicas,  bem  como  nos  parâmetros 

envolvidos na cristalização de macromoléculas pode ser encontrado em Bergfors (1999)122. 

Neste  trabalho,  os  ensaios  iniciais  de  cristalização  foram  realizados  utilizando  a 

técnica de difusão de vapor em gota sentada. Para isso foi utilizado placas de cristalização 

CrystalQuick de 96 poços e as soluções de cristalização das empresas, Hampton Reasearch (3 

kits de 96 condições), e Quiagen (6 kits de 96 condições) somando um total de 864 condições 

diferentes.  Essa  abordagem  (matriz  esparsa)  baseia-se  na  seleção  de  condições  de 

cristalização conhecidas para macromoléculas. Dessa forma, foi possível realizar vários testes 

de  cristalização,  abrangendo  uma  grande  variedade  de  condições.  Esse  procedimento  foi 

realizado utilizando um robô Honeybee (Genomic Solutions), produzindo gotas com volume 

total de 1,4 μL, (0,7 μL de solução de proteína a 20 mg/mL e 0,7 μL de solução precipitante). 

As condições que apresentaram resultados promissores, isto incluem, cristais, clusters, micro 

cristais ou mesmo esferolitas, foram posteriormente optimizadas. Para isso, foram conduzidos 

experimentos de gota suspensa montados manualmente, em placas de cristalização com 24 

poços. Para as Hbs na forma integra, foram produzidas gotas com um volume final de 4 μL 

(2,0 μL de solução de proteína a 20 mg/mL e 2,0 μL de solução precipitante). Para os ensaios 

de cristalização envolvendo a subunidade d-HbGp, foram produzidas gotas com um volume 

final de 3 μL (1,5 μL de solução de proteína a ~5 mg/mL e 1,5 μL de solução precipitante).



62

Os experimentos de optimização das condições de cristalização consistiram em uma varredura 

(matriz  incompleta)  em  torno  das  condições  inicialmente  obtidas.  Para  isso  variou-se 

parâmetros como: concentração do agente precipitante, pH, tampão utilizado e temperatura 

ambiente.  Para a crio proteção, foram preparadas soluções de mesma composição das que 

originalmente  são  obtidos  os  cristais,  com a  adição  de  10% de etilenoglicol  ou  10% de 

glicerol. Os cristais foram transferidos das soluções originais para a solução crio protetora 

com a ajuda de um  loop  (pequena alça de náilon), e em seguida, resfriados em nitrogênio 

líquido, onde permaneceram até a hora da coleta. Um procedimento alternativo foi utilizado 

para os cristais da HbGp, onde a uma solução crio protetora contendo 20% etilenoglicol foi 

adicionada gradativamente (em gostas  de 0,5 μL) à  gota de solução original  contendo os 

cristais.  Esse procedimento minimizou o efeito conhecido como choque osmótico,  sofrido 

pelo cristal devido à transferência do meio original para uma ambiente químico hipertônico da 

solução crio protetora. 

Figura 2.3.1 - Representação do experimento de cristalização por difusão de vapor em gotas suspensas. A gota 
contendo a proteína em solução apresenta igual composição ao reservatório do poço, porém, com 
metade  da  concentração,  dessa  forma,  esta,  tende  a  perder  solvente  lentamente,  até  que  as 
concentrações da gota e do poço adquiram uma condição de equilíbrio.
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2.4  Coleta e processamentos dos dados

Os cristais da HbGp, HbEa e HbPe, foram coletados no National Sincrontron Light 

Source -  NSLS (Brookhaven National  Laboratory,  USA). Os dados obtidos para a  HbGp 

foram coletados no ano de 2009, na linha de luz X29, utilizando um detector ADSC Quantum 

315, comprimento de onda de 1,00 Å, intervalo de oscilação de 0,5  e exposição de 1s por̊  

imagem.  Os cristais de HbEa e HbPe, foram coletados no ano de 2011, na linha de luz X25, 

equipada com detector Pilatus 6M, comprimento de onda de 1,00 Å, intervalo de oscilação de 

0,5  , com exposição de 1s por imagem. Os cristais de ̊ d-HbGp foram coletados no Diamond 

Light  Source  em Oxfordshire  – Inglaterra,  na  linha  de  luz  I02,  equipada  com o detector 

Pilatus 2M. Foi utilizado um comprimento de onda de 1,00 Å, intervalo de oscilação de 0,4   e̊  

exposição de 1s por imagem. A temperatura de coleta foi de 80 K em todos os casos. Os 

conjuntos de dados foram processados no programa Imosflm123, o qual executa as seguintes 

rotinas:  indexação  das  reflexões,  refinamento  dos  parâmetros  do  cristal  e  detector,  e 

integração das intensidades das reflexões.  Para os cristais de HbGP e HbEa, os valores de 

mosaicidade  foram  mantidos  fixos  nos  valores  inicialmente  preditos.  Em  sequência,  o 

programa Scala124 foi utilizado para reduzir à mesma escala relativa as intensidades medidas 

em diferentes imagens e simetricamente relacionadas. Nos conjuntos de dados de HbGp e 

HbEa, 5% das reflexões foram separadas para o cálculo do parâmetro Rfree. Para os cristais da 

subunidade d da HbGp, que apresentaram um baixo número total de reflexões, foi reservado 

um valor de 10% das reflexões únicas para o cálculo do parâmetro Rfree.

2.5  Substituição molecular

Dentre  os  métodos  comumente  utilizados  para  a  solução  do  problema  das  fases  em 

cristalografia, podemos destacar: 

1. Métodos diretos, que são usados para a solução de estruturas pequenas, com 

até aproximadamente 200 átomos (embora em alguns casos podem chegar a 

1000 átomos) e dados de difração a alta resolução, superior ou próxima a 1,0 

Å, ainda hoje impraticáveis em cristalografia de proteínas125. 
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2. Método  dos  átomos  pesados,  onde  as  fases  α(hkl)  são  obtidas  devido  ao 

espalhamento  diferenciado  dos  raios-X  por  átomos  de  elevado  número 

atômico.  Neste  caso  destaca-se  o  método  MIR  (Multiple  isomorphous  

replacement).

3. Método  do  espalhamento  anômalo,  que  depende  da  presença  de  átomos 

espalhadores anômalos no cristal, como selênio, por exemplo em uma fonte de 

comprimento de onda variável. 

4. Método da substituição molecular,  MR (molecular replacement),  que utiliza 

um modelo tridimensional já conhecido para resolver a estrutura de interesse, 

supondo que exista semelhança entre elas.

A substituição molecular, é atualmente o método mais utilizado e também o mais rápido na 

resolução  de  estruturas  cristalográficas  de  proteínas.  Para  tal,  dois  pré-requisitos  são 

essenciais: um conjunto de dados cristalográficos de uma estrutura desconhecida, molécula 

alvo, e as coordenadas atômicas da estrutura com razoável identidade estrutural em relação à 

estrutura  desconhecida,  molécula  molde.  A  resolução  estrutural  por  MR  envolve  o 

posicionamento da molécula molde dentro da cela unitária do cristal da molécula alvo, de tal 

forma  que  o  padrão  de  difração  teórico  emergente  desse  modelo  assemelha-se  com  o 

experimental. Resumidamente, esse método envolve a determinação de seis parâmetros (três 

rotacionais e três translacionais), os quais descrevem totalmente a maneira como a molécula 

molde deve ser orientada dentro da cela unitária do cristal da molécula alvo. Em princípio, 

uma simples busca nesse espaço de seis dimensões poderia determinar a correta posição da 

molécula  alvo,  o  que  resultaria  na  melhor  concordância  entre  os  fatores  de  estrutura 

observados e calculados. No entanto, tal busca consome um elevado tempo computacional, 

inviabilizando o processo (com exceções para alguns casos onde a simetria do cristal reduz o 

número  de  parâmetros126).  Tal  problema  foi  solucionado  por  Rossmann  &  Blow  (1962) 

analisando as propriedades da função de Patterson127 e dividindo o problema em duas etapas 

(rotação e translação) que são resolvidas separadamente.  O mapa de Patterson é um mapa de 

vetores  interatômicos.  Self-Patterson  vectores  (que  são  relativamente  curtos)  conectam 

átomos  pertencentes  à  mesma molécula  e  são  usados  na  primeira  etapa  para  descobrir  a 

orientação correta da molécula na cela unitária (ou seja, resolver o problema da rotação). Na 

prática,  isto  é  feito  estabelecendo  um  raio  máximo  para  a  função  de  Patterson  a  ser 

considerada  no  cálculo  da  função  de  rotação  de  tal  forma  a  eliminar  ao  máximo “cross 

vectors” (vetores entre átomos pertencentes as moléculas diferentes).  Se uma das funções for 

mantida fixa e a outra rotacionada, podemos encontrar a orientação correta quando houver a 
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maior concordância entre os dois mapas. Na segunda etapa, “cross vectors” são usados para 

localizar a molécula na cela unitária, através de uma busca de translação em três dimensões. 

Uma  vez  que  a  molécula  alvo  encontra-se  corretamente  posicionada,  fases  podem  ser 

calculadas  desse  modelo  e  combinadas  com  as  amplitudes  dos  fatores  de  estrutura 

determinados experimentalmente. Este modelo inicial deverá ser cuidadosamente analisado 

no intuito de identificar se há ou não choques entre as moléculas na rede.  Para a HbGp e 

HbEa, o processo de substituição molecular foi realizado através do programa Phaser (pacote 

CCP4)128, utilizando-se como estrutura molde de procura o protômero da HbLt (código pdb – 

2gtl) excluindo-se os grupos hemes e íons. No caso da estrutura da d-HbGp isolada, o molde 

de procura utilizado foi a subunidade d isolada do pdb referente a estrutura da HbGp íntegra.

2.6  Refinamento

A partir da substituição molecular, um modelo aproximado para a estrutura da unidade 

assimétrica,  pode  ser  obtido,  no  qual  as  características  mais  marcantes  da  arquitetura 

molecular  tornam-se  aparentes.  Isto  é,  o  mapa  de  densidade  eletrônica  inicial,  mostra 

evidencias da posição das cadeias principais e laterais, e muitas vezes a presença de átomos 

pesados na rede. Fatores de estrutura calculados com base nesse molde geralmente discordam 

dos fatores de estrutura observados. O índice de acordo entre fatores de estrutura calculados e 

observados  é  comumente  representado por  um parâmetro denominado Rfactor   (ou Rwork no 

programa Phenix), ou simplesmente “R”, definido por :

100
||

||||||
×

−
=

∑
∑

obs

calcobs

F

FF
R                          (1)

De forma similar Rfree é um parâmetro quantitativo que também indica quão bom é o modelo 

gerado. Ele é calculado da mesma forma que R, porém com uma porcentagem das reflexões 

separadas  propositalmente  durante  o processo de  escalonamento  para  essa  finalidade  (em 

torno de 5% a 10%). As reflexões utilizadas para calcular Rfree não são utilizadas no processo 
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de refinamento e, portanto, este sempre assume valores maiores do que o de R. O parâmetro 

Rfree é muito importante para monitorar o processo de refinamento, permitindo verificar se 

existe  um “super  refinamento”  da estrutura  ou não.  O refinamento  consiste  no  ajuste  do 

modelo para que as amplitudes dos fatores de estrutura calculados cheguem o mais próximo 

possível as amplitudes dos fatores de estrutura observados, isto é, a obtenção de valores de R 

e Rfree mais baixo possíveis. Os ajustes nesse modelo consistem na mudança de parâmetros 

posicionais  (x,y  e  z  além da  troca,  inserção  ou  remoção  dos  espalhadores  atribuídos  ao 

modelo) e em fatores de temperatura para todos os átomos na estrutura. Comumente, devido à 

limitação imposta pela resolução obtida, é preciso aplicar restrições estereoquímicas, onde o 

conhecimento prévio de distâncias e anglos de ligações químicas etc. é imposto ao modelo, 

garantindo que o procedimento de ajuste de distâncias durante o refinamento não leve a um 

modelo conflitante com os conhecimentos de química estrutural. No refinamento da estrutura 

de  HbGp,  foi  adotada  a  seguinte  metodologia:  substituição  dos  aminoácidos  a  partir  da 

estructura  de  Lumbricus  terrestris usado  para  a  substituição  molecular  com  base  nas 

sequências  obtidas  pelo  sequenciamento  massivo  do  transcriptoma  do  G.paulistus.  

Adicionalmente foram excluidos os grupos prostéticos; grupos heme, íons e glicosilações. 

Esse  procedimento  foi  realizado  no  programa  Coot,  através  de  inspeção  de  mapas  de 

densidade eletrônica 2|Fo|-|Fc|, contornado a 1σ, e |Fo|-|Fc|, contornado a 3σ, alternadamente 

com  ciclos  de  refinamento  executados  no  programa  PHENIX129.  Devido  ao  tamanho  do 

modelo e a limitada resolução obtida,  alguns cuidados especiais foram tomados durante o 

refinamento.

• A aplicação de simetria não cristalográfica (NCS – non crystallographic symmetry) foi 

essencial para impedir o sobre refinamento do modelo (que ocorre quando o número 

de informações experimentais, reflexões, é menor do que o número de parâmetros a 

serem refinados). Este procedimento exigiu considerável capacidade computacional 

(ocupando aproximadamente 13 Gb de memória virtual). Para isso foi utilizado um 

computador com processador Core i7 intel 2600 (Sandbridge) com 16Gb de memória 

RAM  e  Linux  Ubuntu  11.04.  Nestas  condições,  o  ajuste  do  peso  X-

ray/stereochemistry foi de 0,1, para optimizar simultaneamente a geometria do modelo 

aos dados de difração de raios X. 

• O programa ReadySet (pacote PHENIX) foi utilizado para estabelecer as restrições 

especiais de modificações químicos ligados a aminoácidos, tal como ocorre para as 

glicosilação e também para grupos prostéticos como heme.
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Para  a  verificação  da  qualidade  do  modelo  durante  o  refinamento  foi  utilizado  o 

programa  MolProbity130.  Foram levados  em consideração  parâmetros  como:  rmsd  bonds, 

rmsd angles, digrama de Ramachandran, índices de choques e valores de R e R free. Para a 

adição dos íon, foi levado em consideração a intensidade do mapa de diferença (Fo - Fc) para 

a região em questão, o ambiente químico nas redondezas do íon, e a composição de metais na 

amostra da ciano-HbGp utilizada nos ensaios de cristalização. As figuras geradas de estruturas 

tridimensionais  e  representações  de  densidade  eletrônica  foram  feitas  com  o  programa 

PyMOL(The PyMOL Molecular Graphics System, Versão 1.4 Schrödinger, LLC) .

2.7  Análises e comparações estruturais

Os alinhamentos múltiplos realizados nesse trabalho foram feitos usando o programa 

muscle131 e editados no programa Jalview132. A predição de propriedades físico-químicas das 

sequências obtidas foi realizado no servidor expasy  (ProtParam tool). A predição do ponto de 

remoção do peptídeo sinal, foi feita no servidor SignalP4.1 e os pontos de glicosilação nas 

sequências foram preditos pelo servidor NetNGlyc 1.0. A análise dos sítios de metais com 

base  no  ambiente  químico  da  região  em  questão  foi  feita  no  servidor  MESPEUS 

(http://mespeus.bch.ed.ac.uk/MESPEUS/)  Os  cálculos  de  rmsd posicionais  advindos  das 

sobreposições  estruturais  foram feitos  com o  programa  Coot  (pacote  CCP4).  Os  valores 

esperados para o rmsd (desvio médio quadrático) da sobreposição entre sequências homólogas 

foram calculados segundo a equação de Chothia e Lesk133.

Δ(Å)=0.4 e1.87 (1−i)                             (2)

Neste caso, i, é fração de resíduos conservados para o alinhamento entre as duas sequências 

comparadas.
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3  RESULTADOS E DISCUSSÃO – HBGP

3.1  Purificação 

A  oxi-HbGp  foi  extraída  da  hemolinfa  dos  indivíduos  coletados  em  campo.  O 

rendimento  médio  obtido  com  esse  processo  de  extração  foi  de  10  mg  de  proteína  por 

indivíduo sacrificado.  Como esperado,  a  oxi-HbGp na  sua  forma íntegra,  foi  coletada  no 

volume de exclusão durante a purificação por gel filtração. A análise por SDS PAGE (16%) 

das  proteínas  presentes  no volume de exclusão  revelou a  presença  de 7 bandas  distintas, 

claramente divididas em dois grupos. Esse padrão de bandas caracteriza a HbGp na forma 

íntegra (contendo globinas e linkers). O grupo contendo três bandas, com massas entre 24 e 

29 kDa, é atribuído as subunidades de  linkers. O conjunto contendo as quatro bandas, com 

massas entre 14 e 20 kDa é atribuído as cadeias de globinas. A figura 3.1.1 mostra imagens 

do processo de purificação e as bandas obtidas na caracterização inicial por SDS PAGE.

Figura  3.1.1 - Etapas  da  purificação  da  HbGp.   (a)  corte  na  região  ventral,  (b)  coleta  da  hemolinfa  (c) 
centrifugação,  eliminando  o  particulado  sólido  indesejável.  (d)  aplicação  na  coluna 
cromatográfica  Superdex  200.  (d)  Perfil  da  curva  obtida  na  separação  pelo  processo 
cromatográfico, evidenciando a saída da HbGp no volume de exclusão. (f) Gel de SDS PAGE 
(16%),  demostrando a composição do complexo da HbGp. Sete tipos básicos de cadeias de 
proteínas fazem parte do complexo. Três linkers (L1, L2 e L3) com massa de aproximadamente 
25 kDa e quatro tipos de globinas, a, b,c e d, com massas entre 14 e 20 kDa.
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O estado de oxidação da fração obtida após o processo cromatográfico e a obtenção da 

forma  cianometa (ou simplesmente  ciano), através do procedimento descrito anteriormente, 

foram  monitoradas  por  espectroscopia  de  absorção  UV-Vis.  O  processo  de  oxidação  e 

substituição  do  ligante  (saída  do  oxigênio  e  entrada  do  cianeto),  resulta  claramente  em 

modificações nas bandas Q, que originalmente são típicas da forma  oxi.  As alterações no 

espectro de absorção UV-Vis, podem ser observadas na figura 3.1.2. 

A análise  qualitativa  por  ICP-AES para  a  composição das  amostras  preparadas  de 

ciano-HbGp usadas nos experimentos de cristalização, comprovou a presença dos seguintes 

elementos: C, N, O, Fe, Ca e Zn e descartou a presença dos elementos: Mg, Cu e P. Embora a  

presença  de  Cu já  tenha  sido  determinada  para  amostras  de  HbLt134,  vale  lembrar  que  a 

amostra em questão (ciano-HbGp) foi submetida a diversas etapas de purificação, onde os 

processos  de  diluição  em tampão  sem a  adição  de  íons,  pode  ter  removido  íons  ligados 

fracamente ao complexo da HbGp.

Figura 3.1.2 - Espectros de absorção da HbGp na forma oxi (vermelho) e na forma ciano (azul). O processo de 
oxidação de Fe2+ para Fe3+ é acompanhado de mudanças nas bandas Q, entre 500 e 600nm.
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3.2  Sequenciamento

O sequenciamento  massivo  utilizando  a  plataforma  Solexa/Illumina  (HiSeq  2000), 

gerou  em  torno  de  353  milhões  de  reads com  tamanho  250  pb  cada.  A montagem  do 

transcriptoma foi feita através da associação dos reads obtidos por meio do pacote Trinity. A 

montagem do transcriptoma foi feita no LNLS com a colaboração do Dr. Marcelo Falsarella 

Carazzolle.  Foram  obtidas  97.639  sequências  únicas,  maiores  ou  iguais  a  500  bp.  Os 

transcritos referentes as subunidades da HbGp foram identificados por comparação com as 

subunidades  sequenciadas  da  HbLt,  usando  o  programa BLASTx.  Foram encontrados  13 

transcritos com significativa similaridade. Seis transcritos são referentes as subunidades de 

globinas,  cinco  são  referentes  as  subunidades  de  linkers,  e  outros  dois  são  referentes  ao 

receptor de lipoproteína de baixa densidade (LDL) (que possui um domínio homólogo ao 

presente  nas  subunidades  de  linkers).  As  sequências  obtidas  para  globinas  e  linkers,  

apresentam uma porção N-terminal rica em resíduos hidrofóbicos. Essa região foi predita pelo 

servidor signalP 4.1(www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/) como uma região de peptídeo sinal, 

responsáveis pela migração dessas proteínas para o meio extracelular. O servidor é capaz de 

estimar o ponto de clivagem para o processo de remoção do peptídeo sinal de cada sequência. 

Dessa forma a numeração adotada para as subunidades da HbGp neste trabalho, referem-se às 

sequências editadas pelo processo de remoção do peptídeo sinal. As sequências de globinas 

obtidas foram nominadas a1, a2, b, c, d1 e d2, onde a1 e a2 são isoformas da subunidade tipo 

a, partilhando 80% de identidade. A sequência d1 refere-se a uma subunidade do tipo d, a qual 

a sequência já havia sido obtida experimentalmente em trabalhos anteriores pelo método de 

degradação de Edman135. A sequência  d2 é aparentemente uma isoforma da subunidade  d1, 

onde a identidade sequencial entre d1 e d2 é de apenas 58%. Para as sequências identificadas 

como  linkers,  três  foram  assinaladas  como  sendo  as  sequências  L1a,  L2a,  L3a.  Essas 

sequências compartilham em torno de 60 % de identidade com as subunidades equivalentes na 

HbLt, porém apresentam entre 26% e 35%, quando comparadas entre si. A quarta sequência 

encontrada é similar a sequência L4 da HbLt. Esta é considerada uma isoforma da subunidade 

L3a (acredita-se que poderia substituir L3a na estrutura do complexo88), sendo assim, esta é 

denominada aqui,  por  L3b,  sendo a  identidade  sequencial  entre  L3a e  L3b de  43% (não 

partilhando  mais  do  que  30% com as  demais  sequências  de  linkers). A quinta  e  última 

sequência  identificada  foi  denominada  L1b,  partilhando  35% de  identidade  com  L1a.  É 

importante mencionar que a mesma apresenta ambiguidade, possuindo identidade quase que 
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equivalente quando comparada a subunidade L2a (34%). Uma comparação das propriedades 

físico-químicas preditas paras as sequências da HbGp e da HbLt, mostram que não há grandes 

divergências com relação à massa total e ponto isoelétrico. As propriedades físico-químicas 

calculadas podem ser observadas na tabela 3.2.1.  

Tabela  3.2.1 -  Comparação das propriedades físico-químicas preditas paras as sequências da HbGp e as da 
HbLt. Os valores preditos pra a HbLt são mostrados entre parênteses. Nota-se que as isoformas 
d2 e L1b apresentam as propriedades preditas mais divergentes em relação aos grupos as quais 
pertencem.  As  sequências  de  peptídeos  sinais  são  caracterizadas  pela  alta  concentração  de 
resíduos hidrofóbicos, o símbolo “.” é usado para designar a posição de clivagem predita pelo 
servidor signalP4.1.

Sequencia  Massa pI Glicosilações Peptídeo sinal

Globina a1 17139,6 (17236,7) 6,39 (7,27) 0 MKFGLCLVLVAVLGYAFA.DDDCCS

Globina a2 17095,2(17236,7) 5,96 (7,27) 0 FGLCLVLVAVLGYAFA.DDDCCS

Globina b 16356,4 (15983,8) 6,85 (5,89) 0 MKTLVVLLALVAVAMA.SECDVL

Globina c 16780,3 (16921,4) 6,32 (6,06) 0 MLRLLVLLGLAACSMAARA.HQFCC

Globina d1 16099,2 (15964,2) 6,19 (5,74) 0 MKVALVFLLLGVAAFASAD.DCSILE

Globina d2 16539,6 (15964,2) 7,22 (5,74) 0 MKPQIVVFIVLVSYVSGQ.CSILESLK

Linker L1a 25612,4 (25775,5) 5,34 (5,21) 0 MWYILLLVGLAAAA.SDTYKDR

Linker L1b 25726,5 ( - ) 7,66 ( - ) 1 MRCLGKLLLLLLPVGMA.DFGS

Linker L2a 26729,0 (26064,1) 6,35 (5,51) 1 MWRLLILSALVGLILA.DEPQGT

Linker  L3a 24693,1 (24911,4) 4,83 (4,71) 1 MKSLRLLLPALAVITAVLA.DHH

Linker  L3b 24518,5 (24113,8) 5,27 (5,21) 0 MRISTRILDAGTLAVLTLVLSFQRVDAA.EDP

As isoformas encontradas apresentam divergências significativas quando comparadas 

as suas homólogas canônicas (homólogos diretos das sequências apresentadas na estrutura da 

HbLt). A globina  d2 apresenta uma diferença de massa de 450 Da e um ponto isoelétrico 

muito  próximo  da  neutralidade.  O  linker L1b  também  apresentou  um  ponto  isoelétrico 

divergente.  Diferente  de  todos  os  linkers, que  possuem pI  abaixo  de  6.50,  esta  isoforma 

apresenta uma ponto isoelétrico de 7.66. Todas as ferramentas de bioinformática utilizadas na 

predição de glicosilação em sequências, apontam que para as subunidades de globinas da 

HbGp,  não  existem  glicosilações.  Para  as  sequências  de  linkers,  foram  preditas,  como 

possuindo uma única glicosilação, as subunidades L1b (Asn44), L2a (Asn243) e L3a (140). 
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3.2.1  Sequências de globinas

A presença de isoformas está em concordância com os dados apresentados na literatura 

para  outras  eritrocruorinas137,138.  Como mencionado anteriormente,  a  HbLt  também possui 

uma isoforma d2 reportada, com identidade sequencial d1/d2 de 80%. Um alinhamento geral 

contendo as globinas da HbGp e de Hbs de outros oligoquetas é apresentado na figura 3.2.1. 

Observa-se que as sequências da HbGp apresentam um padrão de resíduos conservados em 

relação as outras globinas. Isso inclui a conservação dos resíduos de cisteína, responsáveis 

pela  ligação  dissulfeto  intramolecular  (caixas  em cor  cinza  -  figura  3.2.1),  que  todas  as 

globinas de oligoquetas apresentam (posições 4 e 137 do alinhamento). O padrão de resíduos 

conservados também inclui  os  resíduos de cisteína,  responsáveis  pelas  ligações  dissulfeto 

entre as subunidades. Estas cisteínas, encontram-se nas posições 3 do alinhamento, para as 

globinas  a1,  a2  e  c,  e  posição 129 para as globinas a1, a2  e b  (caixas em cor vermelha - 

figura 3.2.1). Dessa forma, as sequências obtidas satisfazem as condições necessárias para a 

formação da estrutura dodecamérica ([abc]3[d]3), onde abc estão ligados de forma covalente. 

Nas globinas, 5 resíduos formam a primeira camada de aminoácidos ao redor do ligante no 

sexto  ponto  de  coordenação,  na  região  distal  ao  grupo  heme.  Esses  resíduos  ocupam as 

posições: 37, 51, 67, 71 e 113 do alinhamento. Com exceção do resíduo 67, que é a chamada 

histidina  distal,  as  outras  quatro  posições  são  ocupadas  por  resíduos  hidrofóbicos  que  se 

conservam no alinhamento. Esse ambiente hidrofóbico ao redor do ligante é conservado até 

mesmo quando as globinas da HbGp são comparadas as globinas humanas (não mostradas no 

alinhamento). A posição 37 é marcada pela presença de resíduos hidrofóbicos grandes, para as 

subunidades tipo a,  b e d. Nas globinas humanas e subunidades tipo c dos oligoquetas, essa 

posição  é  ocupada por  um resíduo de  cadeia  lateral  alifática.  Maillett  e  colaboradores139, 

descrevem esta posição como importante regulador da afinidade dessas moléculas por O2 e 

NO, alterando-se as constantes de afinidade em várias ordens de grandeza devido a mutações 

que inserem resíduos hidrofóbicos volumosos nesta posição. Na região proximal 3 resíduos 

hidrofílicos mostram-se altamente conservados entre as globinas de oligoquetas, ocupando as 

posições 94, 98 e 99 do alinhamento (caixas em cor azul - figura 3.2.1). As posições 94 e 98 

são ocupadas por resíduos de histidina e glutaminas, respectivamente, e desempenham um 

papel importante nas interações entre as subunidade de globinas no complexo (formação dos 

dímero  a/d e  b/c).  A posição 99 é ocupada pela chamada histidina proximal, que ocupa o 

quinto sítio de coordenação do grupo heme. 
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Ao  comparar-se  subunidades  de  globinas  do  mesmo  organismo,  observa-se  tais 

sequências compartilham entre 30% e 45% de identidade (exceto para comparação entre as 

isoformas,  como  acontece  em  a1/a2 e  d1/d2).  A  comparação  entre  as  sequências  das 

subunidades da HbGp com globinas ortólogas de outros oligoquetas pode ser observada na 

tabela 3.2.2. Considerando todos os 4 tipos de subunidades de globinas, as subunidades tipo 

d  são as  que mais divergem quando comparadas com outras  espécies.  Por outro lado,  as 

Figura 3.2.1 - Alinhamento geral das globinas obtidas para a HbGp e globinas de outro oligoquetas. Observa-se 
que as sequências da HbGp apresentam um padrão de resíduos similares ao das outras globinas.  
Isso inclui a conservação dos resíduos de cisteína, responsáveis pelas ligações dissulfeto entre 
subunidades (posições 3,  4,  129 e 134)  presentes  na HbGp.  É importante mencionar que  as 
sequências da HbEa e HbPe estão disponíveis apenas de forma parcial. A figura mostra também 
as regiões em conformação de hélice.
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globinas do tipo  a,  b e  c, partilham em torno de 70% de identidade. Isso demonstra que a 

HbGp e HbLt são mais similares do que a previsão feita com base somente na sequência d1104. 

Tabela 3.2.2 - .Uma comparação da identidade entre as sequências homólogas de globinas pra as eritrocruorinas 
HbGp, HbLt, HbEa e HbPe. O simbolo * significa que a sequencia em questão esta incompleta.

HbGp a1 HbGp a2 HbLt  a HbEa a HbPe a

HbGp a1 X 80.1 70.27 66.22 58.78

HbGp a2 - X 72.30 85.81 59.46

HbLt a - - X 85.81 59.46

HbEa a - - - X 54.73

HbPe a - - - - 100

HbGp b HbLt  b HbEa b * HbPe b

HbGp b X 72.54 68.67 -

HbLt b - X 86,8 -

HbEa b - - X -

HbPe b - - - -

HbGp c HbLt  c HbEa c HbPe c

HbGp c X 70.00 72.00 62.00

HbLt c - X 89.33 60.00

HbEa c - - X 60.00

HbPe c - - - X

HbGp d1 HbGp d2 HbLt  d HbEa d HbPe d

HbGp d1 X 58.87 57.14 53.90 43.55

HbGp d2 X 58.57 59.57 48.39

HbLt d X 70.00 50.00

HbEa d X 50.00

HbPe d X

É justo mencionar que entre os reads obtidos, os quais referem-se às subunidades da 

HbGp,  é  possível  encontrar  sequências  de  variantes.  Isso  mostra  que  apesar  da  robusta 

montagem  do  transcriptoma,  devemos  considerar  a  existência  de  reads (fragmentos  de 

sequências) referentes a variantes com altíssima identidade em relação às sequências obtidas 

(90% ou mais). Portanto pequenas variações nestas sequências são esperadas.
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3.2.2  Sequências - linkers

A  região  N-terminal  das  subunidades  linkers é  caracterizada  por  assumir  a 

conformação de longas hélices que posteriormente irão se associar em estruturas oligoméricas 

do tipo coiled-coil, que por sua vez, desempenham papel importante na formação da bicamada 

hexagonal das eritrocruorinas e clorocruorinas. Essa região apresenta um padrão característico 

de resíduos hidrofóbicos que formam a região interna do coiled-coil. A figura 3.2.2 mostra o 

alinhamento das sequências de linkers da HbGp comparadas a outros anelídeos, com destaque 

para os resíduos que formam o coiled-coil na porção N-terminal. Nesta região se encontra os 

septetos típicos de coiled coils (abcdefg) onde as posições a e d são geralmente ocupadas por 

resíduos hidrofóbicos (destacados pelas caixas em preto na figura 3.2.2). As posições 65 e 66 

do  alinhamento  são  marcadas  pela  abertura  de  um  “gap”  entre  as  sequências  de 

eritrocruorinas do tipo I (não eclipsadas), que resulta também na quebra da fase dos resíduos 

hidrofóbicos que formam o  coiled-coil.  Por isso,  os  linkers da estrutura da HbLt formam 

coiled-coils “imperfeitos”, fragmentados em duas porções, já que essa estrutura característica 

se desfaz na região onde ocorre a quebra de fase. Por outro lado, as sequências de linkers de 

eritrocruorinas do tipo II (HbAp e HbAm) são marcadas pela presença de resíduos na posição 

65 e 66, os quais preservam uma única fase para o coiled-coil, estando em pleno acordo com 

os mapas de baixa resolução obtidos para a estrutura da HbAm61. Nesta estrutura, a densidade 

eletrônica  na  região  dos  linkers aponta  o  domínio  N-terminal  como  uma  longa  hélice 

formando o coiled-coil sem quebras. As sequências obtidas pra os linkers da HbGp (incluindo 

as isoformas L1b e L3b) apresentam o padrão conservado de resíduos hidrofóbicos igual ao 

da HbLt, incluindo a presença do gap nas posições 65 e 66, sugerindo fortemente que a HbGp 

é uma eritrocruorina do tipo I.  Apesar de obedecerem aos padrões de resíduos hidrofóbicos 

que caracterizam a formação do coiled-coil (hidrofóbicos nas posições  a e  d do septeto), as 

isoformas L1b e L3b apresentam variações (incluindo a troca por resíduos de carga oposta) ao 

longo das posições dos septetos formados. As posições  g e  e dos septetos são comumente 

ocupadas por resíduos carregados, de forma que os resíduos na posição e interagem com os 

resíduos de carga oposta na posição g da hélice vizinha (interações secundárias). Dessa forma, 

analisando o padrão de resíduos carregados nas posições  g e  e  de L1b, observa-se que nas 

posições 41g, 53e, 55g 62g obedecem aos padrões de carga de L2a, e apenas a posição 48g 

possui  cargas  equivalentes  a  L1a.  As  demais  posições  e e  g do  septeto  não  apresentam 

coerência  entre  L1b  e  L1a  ou  L2a.  Considerando  que  o  coiled-coil  é  a  porção  mais 
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significativa de contatos entre os linkers que formam o heterotrímero (L1 L2 L3), do ponto de 

vista das interações secundárias que formam essa estrutura, as sequencia L1b aparentemente 

encontra-se mais adequada para representar a subunidade L2 no complexo.  

Figura  3.2.2 -  Alinhamento  geral  dos  linkers obtidos  para  a  HbGp e  outros  anelídeos.  Observa-se  que  as 
sequências  da HbGp apresentam um padrão de resíduos similares  ao dos outros  linkers.  As 
posições 65 e 66 do alinhamento são marcadas pela abertura de um “gap” entre as sequências de 
eritrocruorinas  do  tipo  I  (não  eclipsadas).  Lmarinho  corresponde  as  sequências  de  linkers  de 
espécies marinhas, A.marina (HbAm) e A.pompojana (HbAp).
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O domínio LDL-A é a região mais conservada entre os linkers. Esse domínio, que se estende 

entre as posições 89 e 125 do alinhamento da figura 3.2.2,  é rico em cisteínas (posições 85, 

94,  101,  108,  114  e  125)  que  formam  3  pares  de  ligações  dissulfeto.  Existe  ainda  a 

conservação dos resíduos característicos do sítio de ligação de cálcio, sugerindo que a HbGp, 

assim como as outras sequências de anelídeos, apresenta esse sítio de ligação de metal. O 

domínio seguinte, que forma a estrutura β-barril na porção C-terminal, apresenta um padrão 

de resíduos hidrofóbicos que alternam com resíduos hidrofílicos. Esse um padrão conversado 

é característico de sequências que adquirem o enovelamento β-barril. O alinhamento também 

mostra que a ligação dissulfeto presente neste domínio, realizada entre os resíduos Cys145 e 

Cys247, é conservada, incluindo para as isoformas L1b e L3b. Essas características sugerem 

que as isoformas encontradas também devem assumir enovelamentos semelhantes aos de seus 

homólogos, e a princípio, poderiam ocupar as posições dos mesmos na estrutura.  A tabela 

3.2.3 mostra as identidades das sequências comparadas no alinhamento da figura 3.2.2.

Tabela 3.2.3 - Uma comparação entre as identidades das sequências homólogas de linkers pra as eritrocruorinas 
HbGp, HbLt e HbEa. Não existe sequências disponíveis referentes aos linkers da HbPe.

HbGp L1a HbGp L1b HbLt L1 HbEa a

HbGp L1a X 35.40 56.00 52.21

HbGp L1b - X 32.30 31.39

HbLt L1 - - X 78.68

HbEa L1 - - - X

HbGp L2a HbLt  L2 HbEa L2 *

HbGp L2a X 59.32 61.11

HbLt L2 - X 79.31

HbEa L2 - - X

HbGp L3a HbGp L3b HbLt L3 HbLt L3b HbEa L3

HbGp L3a X 43.06 64.22 51.16 66.52

HbGp L3b - X 40.09 47.00 42.59

HbLt L3 - - X 47.22 77.17

 HbLt L3b - - X 47.91

HbEa L3 X
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3.3  Cristalização

Os experimentos iniciais de cristalização envolvendo a ciano-HbGp, resultaram em 

duas condições com cristais bem formados. Na primeira, condição contendo 8% PEG 8000 

Tris  0,1M pH 8,0,  os cristais  foram obtidos  em 28 horas.  Uma otimização variando-se a 

concentração de PEG 8000, pH e incluindo o cátion Ca2+ como aditivo, levou a condição 

aprimorada (cristais mais bem formados): 10% PEG8000, CaCl2 50mM Tris/HCl pH7,5.  Os 

cristais  obtidos  nesta  condição  apresentam  um  comportamento  de  auto  degradação, 

deteriorando-se em um período de aproximadamente 4 dias. Devido à fragilidade excessiva, 

sua manipulação mecânica era inviável, resultando na quebra e perda do cristal. A segunda 

condição apresentou a seguinte composição: citrato de sódio 1,4M Tris/HCl 0,1M pH 8,0. 

Esses  cristais  foram obtidos  entre  24  e  72  horas  após  a  montagem dos  experimentos  de 

cristalização. Essa condição foi refinada, variando-se a concentração de precipitante e pH, 

chegando-se  à  condição  otimizada:  1,2  M citrato  de  sódio  50mM Tris/HCl  pH7,5.  Esses 

cristais, por sua vez, apresentaram uma resistência mecânica muito superior em relação aos 

das condições mencionada anteriormente. Isso permitiu que os mesmos fossem manipulados 

com relativa facilidade. Devido à sensibilidade apresentada por esses cristais com relação ao 

choque osmótico, no processo de transferência dos mesmos para a solução de crio proteção, a 

própria solução crio protetora foi adicionada gradativamente na gota original contendo os 

cristais. Isso foi feito até que a concentração final da gota apresentasse 10% de etilenoglicol, 

ou 10% glicerol, dependendo da solução crio em questão. Os cristais mais resistentes, ou seja, 

aqueles  que  não  apresentaram  danos  mecânicos  aparentes  neste  processo,  foram  então 

submetidos ao processo de resfriamento. A figura 3.3.1 mostra os cristais obtidos, resultados 

do processo de otimização.  
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3.4  Coleta e processamentos dos dados

Os  cristais  obtidos  na  condição  10%  PEG8000  CaCl2 50mM  Tris/HCl  pH7,5 

apresentaram um poder de difração muito limitado, resumindo-se a poucos pontos difusos na 

região  de  baixa  resolução.  Aparentemente  os  cristais  são  destruídos  no  processo  de 

resfriamento. Já os cristais obtidos na condição citrato de sódio 1,4M Tris/HCl 0,1M pH 8,0 

apresentaram padrões  de difração com reflexões  bem definidas  e  intensas.  Nos primeiros 

experimentos de difração, ficou claro que parâmetros como; tamanho do cristal, colimação do 

feixe e condições de crio proteção, seriam importantes para a obtenção de bons conjuntos de 

dados.  A condição  que  utiliza  etilenoglicol  como  agente  crio  protetor  foi  a  que  melhor 

preservou a integridade do cristal no processo de resfriamento. A etapa de crio resfriamento 

do cristal foi considerada um dos principais “gargalos” para a obtenção de boas imagens de 

Figura 3.3.1 -  Cristais da ciano-HbGp obtidos em duas diferentes condições de cristalização (escala em μm). 
(a) 10% PEG8000 CaCl2 50mM Tris/HCl pH7,5, frágeis e (b) que apresentam uma vida útil 
muito curta (imagem coletada 5 dias após ao aparecimento dos cristais). (c) Cristais obtidos na 
condição 1,4M Tris/HCl 0,1M pH 8,0. (d) Mono cristal obtido na otimização da condição de 
cristalização (1,2M citrato de sódio 2,5mN CaCl2 50mM Tris/HCl pH7,5). 

μm

μm

μm

μm
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difração. O  processo  de  resfriamento  abala  significativamente  a  estrutura  dos  cristais  de 

HbGp.  Para  os  cristais  maiores  (0.20  mm os  mais)  os  padrões  de  difração apresentaram 

imagens com pontos intensos, difusos e sobrepostos na região central da imagem. Este efeito 

de perda na qualidade dos dados obtidos para cristais maiores é associado ao resfriamento não 

homogênico que ocorre nesse sistema. Assim os cristais menores, com tamanho entre 0,05 e 

0,1  mm,  combinados  com  etilenoglicol  como  agente  crio  protetor,  mostraram-se  mais 

resistentes  ao  processo  de  resfriamento  em nitrogênio  líquido.  Dezenas  de  cristais  foram 

testados até que um padrão de difração razoável fosse obtido. Cristais menores tem menor 

poder de espalhamento, e por isso, a disponibilidade de um feixe colimado (50 x 50μm) foi 

importante  para  minimizar  o  espalhamento  incoerente  causado pelo  solvente  ao  redor  do 

cristal, minimizando o ruído de fundo (background) nas imagens obtidas. 

O espectrofotômetro de Uv-Vis, acoplado a linha de luz X26 (NSLS) permitiu coletar 

espectros do cristal simultaneamente ao processo de difração, e assim constatar quais são os 

efeitos da radiação ionizante nos cristais de  ciano-HbGp. Logo nos primeiros segundos de 

exposição ao raio X, o cristal  sofreu modificações significativas  na região das bandas Q, 

adquirindo um perfil de Hb na forma reduzida (semelhante a forma oxi). Foram coletadas 240 

imagens  de  difração,  com oscilação  de  0.5o para  cristais  da  ciano-HbGp.  A  figura  3.4.1 

mostra um perfil dos pontos de difração gerados pelos cristais de ciano-HbGp e a predição de 

cela, realizada com boa concordância em relação às posições das reflexões na imagem. O 

processo de indexação, apontou o grupo espacial I222 (não descartando a possibilidade do 

grupo I212121) pertencente ao sistema cristalino ortorrômbico. Os parâmetros de cela unitária 

preditos foram a = 272.68, b = 319.90 e c = 333.18 Å. Neste caso, ambos os grupos espaciais 

apresentam elementos  centrados na cela  unitária,  o  que resulta  em ausências  sistemáticas 

iguais nos padrões de difração. Assim não foi possível resolver essa ambiguidade apenas com 

base nas reflexões obtidas. 
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Um total de 3.038.803 reflexões (que são majoritariamente parciais) foram integradas 

pelo programa Imosflm com uma média de 13.800 reflexões por imagem. Neste processo o 

parâmetro mosaicidade foi mantido fixo no valor de predição inicial de 0,55o, evitando que 

um  valor  superestimado  para  mosaicidade  resultasse  na  sobreposição  de  spots  preditos 

(pontos  de  difração).  Os  principais  dados  obtidos  durante  indexação,  integração  e 

processamento dos dados podem ser vistos na tabela 3.4.1. O escalonamento do conjunto de 

dados  foi  realizado  com  o  programa  Scala.  Foi  obtido  um  total  de  1.105.247 reflexões 

completas, sendo 237.062 tratam-se reflexões únicas com um valor de Rmerge de 11.2% (50,0% 

na última faixa de resolução). Isso resultou em um conjunto de dados processado com 99,8% 

(99,2% na última faixa de resolução) de completeza e uma resolução na última camada de 

3.2Å. O conteúdo da unidade assimétrica foi analisado com base no coeficiente de Matthews 

CM
143, que permite uma estimativa da porcentagem de solvente e número que elementos que 

compõem a unidade assimétrica. Para uma unidade assimétrica composta por três protômeros 

Figura 3.4.1 -  Imagem do padrão de difração referente ao cristal da ciano-HbGp. Foram coletadas 220 imagens 
com uma oscilação de 0,5o. Cada imagem apresentou aproximadamente 13.800 reflexões e uma 
mosaicidade estimada de 0,55o. A predição de cela atribuída ao sistema cristalino ortorrômbico 
esta em boa concordância com as reflexões no padrão de difração, onde predominam reflexões 
parciais. A intensidade das reflexões sofre uma queda súbita, entre as regiões de 7 a 5Å no padrão 
de difração. Esses danos causados a rede são fruto do elevado teor de solvente (estimado em 
~74%) que  esses cristais possuem, maximizando os danos causados pelo resfriamento.
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(assim como foi encontrados pelo programa Phaser - ver adiante), o CM calculado foi de 4.1 

Å3/Da, e a porcentagem de solvente estimada de 74%.  Essa elevada taxa de solvente na 

composição do cristal está nos limites dos valores esperados para cristais de proteínas (que 

oscila  entre  40  e  70%),  e  normalmente  esta  associado  a  cristais  que  difratam  a  baixa 

resolução. Esta é também uma das razões pelas quais esses cristais são pouco resistentes ao 

processo de crioproteção143.

Tabela  3.4.1 -  Principais resultados obtidos nos procedimentos de indexação, integração e processamento dos 
dados.  Os valores entre parênteses referem-se a última faixa de resolução (3.2 Å).

Grupo espacial I222

Dimensões de cela a, b, c (Å) 272,68, 319,90, 333,18 

Detector ADSC Quantum 315 

Fonte de raios-X NSLS X29 

Comprimento de onda (Å) 1,00 

Resolução 50,0–3,2 (3,37–3,20) 

Multiplicidade 4,7 (4,2) 

Rmerge(%) 11,2 (50,0) 

Completeza 99,8 (99,2) 

Reflexões totais 1105247 (145116) 

Reflexões únicas 237062 (34189)

Intensidade (I/σI) 11,2 (3,1) 

B-fator no Wilson plot (Å2) 60,4 

3.5  Substituição molecular e refinamento do modelo

O  problema  das  fases  e  a  ambiguidade  do  grupo  espacial  foram  resolvidos  por 

substituição molecular  utilizando a estrutura homóloga do protômero da HbLt (código de 

acesso - 2gtl) como molde (utilizando o programa Phaser128). O modelo de procura representa 

1/12 da unidade biológica e os grupos heme e metais ligados a estrutura foram excluídos do 

modelo original. Posteriormente, as regiões contendo esses grupos prostéticos foram usadas 

como critérios  de avaliação para a  solução obtida (avaliado-se o mapa da diferença  e  as 

deficiências na densidade eletrônica em virtude de ausência de espalhadores). Ao todo, foram 

localizados três protômeros na unidade assimétrica, o que representa um quarto da unidade 
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biológica. Dessa forma a unidade biológica (com simetria 622 figura 3.5.1 - c), é gerada pelas 

operações de simetrias presentes no grupo especial I222. Isso obriga que a partícula esteja 

“sentada” sobre uma posição especial, a saber a intersecção dos três eixos de ordem 2 que o 

grupo espacial possui. Essa configuração só é possível para o grupo I222, já que no grupo 

I212121 os eixos de simetria não se tocam, e dessa forma não é possível acomodar a unidade 

assimétrica  em questão  e  ao  mesmo  tempo  gerar  a  unidade  biológica  por  operações  de 

simetria  cristalográfica.  A  figura  3.5.1 mostra  a  posição  da  unidade  assimétrica  na  cela 

unitária e as operações de simetria, referentes ao grupo especial I222. 

A unidade  biológica  apresenta  simetria  do  grupo  pontual  622,  que  possui  duas  famílias 

independentes de eixos de ordem 2 ambas perpendiculares ao eixo de ordem 6.  Para ser 

compatível com a posição espacial que ocupa do grupo I222, a partícula se alinha de tal forma 

Figura  3.5.1 -  A unidade assimétrica é composta por três protômeros, cada um deles é colorido de uma cor  
diferente.  Em branco  estão  representados  os  simétricos  relacionados que  formam a  unidade 
biológica.  (a) mostra a a unidade assimétrica ao longo do eixo  b. (b) mostra o conteúdo da 
unidade assimétrica ao longo do eixo a. (c) mostra as operações de simetria presentes na unidade 
biológica  isolada.  Para  ser  compatível  com a  posição  espacial  que  ocupa do  grupo I222,  a 
partícula  se  alinha  de  tal  forma  que  um membro  de  cada  família  de  eixos  de  ordem  2  é 
coincidente com os eixos cristalográficos paralelos a a e b e o eixo de ordem 6 (que possui um  
eixo de 2 como subelemento) ao longo do eixo c. (d) Cela unitária e a unidade biológica da  
HbGp.

c
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que  um  membro  de  cada  família  de  eixos  de  ordem  2  é  coincidente  com  os  eixos 

cristalográficos  paralelos  a  a e  c e  o  eixo  de  ordem 6 (que  possui  um eixo de  2  como 

subelemento) ao longo do eixo b. A localização do primeiro protômero na unidade assimétrica 

gerou um valor de R = 57,2% e um LLG (log likelihood) de 1446. A localização do segundo 

protômero resultou em R = 53,5% e LLG = 5509, e por fim a localização do terceiro e último 

protômero resultou em R = 49,6% e LLG = 12050.  Não existe um valor absoluto para o 

parâmetro LLG que indique uma correta atribuição das fases por substituição molecular. Os 

valores  obtidos  dependem do  número  de  átomos  no sistema e  de  quão  próximas  são  as 

estruturas molde e de interesse, porém, a progressiva queda dos valores de R e o aumento dos 

valores de LLG, indicam que procedimento foi feito corretamente. Os mapas de densidade 

eletrônica inciais  (2Fo -Fc) claramente mostram as evidências de cadeia laterais  e grupos 

prostéticos, excluídos no processo de substituição molecular, o que reforça o êxito na correta 

atribuição das fases. A figura  3.5.2 mostra regiões de destaque para o mapa de densidade 

eletrônica  do  modelo  inicial.   A  unidade  assimétrica  é  composta  por  um  total  de  45 

subunidades,  sendo  36  globinas,  e  9  linkers  (somando  7.108 resíduos).  Mesmo  com  a 

determinação de sequências de isoformas, tanto para globinas como para linkers, optou-se por 

utilizar apenas uma das possíveis isoformas (havendo isoformas) como representante de uma 

dada  subunidade.  O  processo  de  escolha  foi  feito  com  base  na  sequência  que  melhor 

apresentasse  coerência  com  a  densidade  eletrônica  calculada.  Dessa  forma,  todas  as 

subunidades  de  globinas  tipo  a e  d,  são  representadas  pelas  sequências  a2,  e  d1, 

respectivamente. Para os linkers, as subunidades L1 e L3, são descritas pelas sequências L1a e 

L3a, que são as sequências ortólogas das subunidades L1 e L3 do modelo da HbLt.
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 Essa abordagem favoreceu o uso de simetria não cristalográfica aplicada ao modelo. 

Uma vez que tal modelo apresenta um elevado número de átomos (59.091), e um limitado 

número  de  reflexões  (237.062),  é  preciso  reduzir  tanto  quando  possível  o  número  de 

parâmetros  a  serem  refinados.  Como  consequência,  no  modelo  final,  as  subunidades  do 

mesmo  tipo  (relacionadas  por  simetria  não  cristalográfica)  são  todas  estruturalmente 

equivalentes (rmsd =0.06Å ou menores). A tabela 3.5.1 mostra as subunidades relacionadas 

por simetria não cristalográfica. O uso de NCS, combinado ao refinamento dos fatores de 

temperatura por  grupos (um valor  associado a  cadeia  principal  e  um associado a  cadeias 

laterais), reduziu consideravelmente o número de parâmetros a serem refinados, obtendo-se, 

ao  final  do  processo  de  refinamento,  valores  de  R  e  Rfree iguais  a  21,65 e  23,52, 

respectivamente. 

Figura  3.5.2 -  (a)Visão  geral  da densidade eletrônica (2Fo-Fc),  onde é possível  observar  os  elementos  de 
estrutura secundária assumidos na HbGp.  (b) Omit map calculado para a região das globinas, 
confirmando a presença do heme/ferro  na região.  (c)  Omit  map  na região dos  linker L3, 
correspondente a um sítio de ligação de cálcio (nível de contorno em 2 sigma).



87

Tabela  3.5.1 -  Simétricos  relacionados.  O  modelo  da  HbGp  possui  uma  unidade  assimétrica  com  45 
subunidades. As letras na tabela correspondem a nomenclatura das cadeias no arquivo PDB. 

Tipo Protômero 1 Protômero 2 Protômero 3

a A E I P T X e i m

b B F J Q U Y f j n

c C G K R V Z g k o

d D H L S W a h l p

L1 M b q

L2 N c r

L3 O d s

Foi  possível  observar  uma  clara  evolução  nos  mapas  de  densidade  eletrônica  em 

consequência  dos  ciclos  de  refinamento  aplicados  ao  modelo.  A  figura  3.5.3 mostra  a 

evolução do mapa de densidade eletrônica (2Fo – Fc)  contornado em 1,5σ, na região do 

resíduo  TRP132  da  cadeia  A.  Os  mapas  evidenciam não  apenas  a  presença  das  cadeias 

laterais, mas também a correta orientação das mesmas. Devido a baixa resolução, não foram 

incluídas moléculas de solvente no modelo.

 Os  pesos  impostos  para  manter  e  estereoquímica  padrão  do  modelo  durante  o 

refinamento podem ser considerados bastante satisfatórios, resultando simultaneamente em 

valores aceitáveis para R, como comentado anteriormente, e em baixos valores de rmsd para 

comprimentos de ligações e ângulos de ligações. Os valores dos ângulos Phi e Psi, também 

estão de acordo com os valores esperados para estruturas com esta resolução.  Os principais 

dados  obtidos  para  o  processo  de  refinamento  podem ser  observados  na  tabela  3.5.2.  O 

diagrama de Ramachandran para o modelo da HbGp pode ser observado na figura 3.5.4. 

Figura 3.5.3 - Evolução do mapa de densidade eletrônica.  A figura mostra a densidade mostra o mapa 2Fo – 
Fc, calculado em 1,5σ para a região do TRP132 da cadeia A. (a) mapa do modelo inicial  e 
(b) mapa calculado para o modelo final,  após o processo de refinamento.
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Tabela 3.5.2 - Estatísticas do refinamento e estereoquímica do modelo.  

Reflexões usadas no refinamento 236866

R e Rfree 21,65 e 23,52

B-fator médio. 59,336 

No. de átomos (proteína) 59091

No. de átomos (ligantes) 1629 

Ramachandran plot 

Região permitida (%) 95,58% 6775/ 7108

Região adic. permitida (%) 3,40% 229/7108 

Outliers (%) 1,01% 104/7108 

R.m.s. bond lengths (Å) 0,01

R.m.s. bond angles (°) 0,96

Como consequência dos bons mapas obtidos, detalhes importantes nas subunidades da 

HbGp puderam ser observados. Estes incluem; grupos heme, glicosilações, íons coordenados, 

ligações dissulfeto etc. As cadeias laterais internas apresentam em geral, melhor definição, 

suficiente  para sugerir  algumas incoerências nas  sequências  inicialmente propostas.  Dessa 

Figura 3.5.4 - Diagrama de Ramachandran para a estrutura da ciano-HbGp (1.01% de resíduos fora da região 
permitida).
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forma,  algumas  poucas  divergências  entre  sequências  e  densidades  eletrônicas  foram 

encontradas, permitindo uma escolha mais criteriosa de quais sequências de isoformas melhor 

representariam a região em questão. A figura 3.5.5, mostra os mapas calculados para vários 

resídios  das  subunidades  do  tipo  a,  onde  a  sequência  a1 foi  inicialmente  modelada, 

constatando que em realidade a sequência a2 concorda melhor com as densidades eletrônicas 

do  modelo.  O  mesmo  critério  foi  aplicado  para  as  subunidades  tipo  d,  descartando  a 

possibilidade das mesmas serem representadas pela sequência d2. Neste caso as incoerências 

da  sequencia  d2 modeladas  nas  densidades  eletrônicas,  são  somadas  ao  fato  de  que  a 

sequência d1 é comprovadamente isolada do complexo em pH alcalino103.

A densidade  eletrônica  na  região  dos  grupos  heme,  é  suficiente  para  evidenciar  a 

presença e orientação dos mesmos. Uma vez que, a amostra cristalizada foi comprovadamente 

a ciano-HbGp (espectro de Uv-vis – figura 3.1.2) a espécie química CN- foi modelada como 

o sexto ligante nos átomos de ferro. É justo mencionar que tal densidade é inconclusiva para 

estabelecer qual espécie química majoritariamente esta ligada ao centro metálico. As medidas 

espectroscópicas  realizadas  simultaneamente  com  a  coleta  de  dados  resultam  em 

modificações  na  configuração  eletrônica  do  centro  metálico,  apontando  uma  aparente 

evolução da forma oxidada, para a forma reduzida (de Fe3+ para Fe2+) logo após a exposição 

ao raio X (figura 3.5.6 - d). Assim, a questão de qual espécie química, e como esta encontra-

se ligada ao sexto sítio de coordenação do heme permanece ambígua. A densidade eletrônica 

calculada também confirmou a presença de íons Ca2+ coordenados ao domínio tipo receptor-

Figura  3.5.5 - Mapas calculados para algumas regiões  das  subunidades tipo a,   ainda com a sequencia da 
isoforma a1 (estruturas em cinza),  evidenciando que a sequência de a2 (estruturas em azul) 
melhor concorda com a densidades eletrônica. (2Fo-Fc – mapa cinza – sigma = 1.0  e Fo-Fc em 
verde – sigma = 3 / vermelho – sigma = -3)
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LDL das subunidades  linkers. Estes estão presentes em posições equivalentes aos íons Ca2+ 

encontrados nas subunidade  linkers da estrutura da HbLt. Foram modelados 9 íons de Ca2+ 

(um para cada linker da unidade assimétrica). As subunidades tipo L3 também apresentaram 

outros sítios com grande deficiência nos mapas de diferença (visíveis nos mapas de Fo – Fc  a 

um sigma = 10.0),  indicando a presença  de  outros  metais/átomos pesados coordenados a 

estrutura. Para estas regiões da estrutura foram modelados íons Zn2+, considerando a natureza 

dos  resíduos  que  compõem  o  ambiente  químico  (particularmente  a  primeira  esfera  de 

coordenação), e a comprovada presença de Zn2+ na amostra por análise de ICP.

Um total de 6 íons Zn2+ foram adicionados ao modelo cristalográfico, dois para cada 

uma das três subunidades L3 existentes. Os sítios de coordenação formados estão: 1 - no 

domínio LDL-A (esse sítio específico da sequência L3a da HbGp) e 2 - na região de contato 

entre os domínios β-barril das subunidades L2 e L3 de protômeros diferentes. O único íon 

Zn2+ presente na estrutura cristalográfica da HbLt encontra-se na cavidade (“boca”) formada 

pelo β-barril da subunidade L2. Este é um sítio conservado na para as subunidades tipo L2 da 

HbGp, porém, embora os mapas de diferença (Fo-fc) para o modelo cristalográfico da HbGp 

indiquem a presença de um espalhador nesta posição, o ambiente químico rico em resíduos 

positivamente carregados (Arg123 e Arg209) é inconsistente com a presença de um cátion 

Zn2+ nesta posição.  Dessa forma, não foram adicionados íons Zn2+ para as subunidades tipo 

L2 da HbGp. Dentre as sequências preditas como glicosiladas na estrutura da HbGp, estão as 

Figura  3.5.6 -  Mapa  de  densidade  eletrônica  (2Fo-Fc)  calculado  para  a  região  da  globina a.  Detalhes 
importantes  podem  ser  observados  como:  (a),  grupo  heme,  (b)  ligações  dissulfeto 
intramoleculares,  (c)  ligações  dissulfeto  intermoleculares.  (d)  Modificação  no  espectro  de 
absorção após a exposição ao raio X, a amostra inicia-se como um típico espectro da forma 
cianometa, evoluindo para a uma configuração semelhante a da forma reduzida oxi-HbGp. 
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subunidades  L2 e  L3.  No entanto,  apenas  as  subunidades  tipo  L3 apresentam densidades 

eletrônicas correspondentes a glicosilações na posição predita. Nesta posição foi modelado o 

grupo  N-acetilglicosamina  (NAG)  ligado  de  forma  covalente  ao  resíduo  Asn121.  A 

glicosilação e a presença do sítio de Zn2+, são evidências fortes de que a sequência L3a é a 

dominante para o modelo cristalográfico  da HbGp resolvido neste  trabalho,  já  que  a  sua 

isoforma (L3b) não apresenta conservação para os sítios de glicosilação e ligação de Zn2+. A 

figura  3.5.7 mostra algumas regiões dos mapas de densidade eletrônica calculados para as 

subunidades de  linkers  L3 da estrutura da HbGp. Várias são as evidências nos mapas de 

densidade eletrônica apontando que, coordenado a estrutura, existe moléculas pequenas e/ou 

íons. 

Figura 3.5.7 - A alta qualidade dos mapas de densidade eletrônica resultaram na determinação de novos grupos 
químicos ligados ao Linker L3: (a) Íon Zn2+ coordenado internamente no domínio LDL-A (sítio 
de zinco 1).  (b)  Íon Zn2+ coordenado na interface entre  linker L3 e  linker L2 do protômero 
adjacente (sítio de zinco 2), (c) Glicosilação – NAG; e (d) Íon de cálcio ligado ao domínio LDL-
A.
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Porém, a grande maioria dessas regiões é inconclusiva, e portanto, permaneceu não modelada. 

Vale lembrar que essas densidades são mais uma evidência de que essa estrutura pode atuar 

com carregadora de outras espécies químicas, estendendo sua função além da de carreadora 

de oxigênio. A figura  3.5.8 mostra algumas das densidades eletrônicas as quais não foram 

atribuídos nenhum tipo de espalhador (átomo).

3.6  Estrutura da HbGp – uma visão geral

A estrutura  determinada  da  HbGp é  uma  estrutura  hexagonal,  composta  por  duas 

camadas, cada uma contendo 6 protômeros. Assim como a HbLt, a HbGp, possui uma rotação 

relativa  de  16o entre  as  duas  camadas  hexagonais.  Isso  caracteriza  a  HbGp  como  uma 

eritrocruorina  tipo  I,  ou  “não eclipsada”,  reforçando  a  ideia  de  que  todos  os  oligoquetas 

Figura.3.5.8.-.Densidades  eletrônicas  do  modelo  cristalográfico  da  HbGp  onde  não  foram  atribuídos 
espelhadores. (a) região equivalente ao sítio de Zn2+ encontrado na subunidade L2 da estrutura da 
HbLt. A presença dos resíduos de arginina é conflitante com a coordenação de um cátion metálico 
nessa posição. (b) Região do  β-barril das subunidades L3. (c) Interface entre o domínio LDL-A e 
o  β-barril das subunidades L3. (d) Interface entre os domínios LDL-A  das subunidades L1 e L2 
do mesmo protômero.



93

apresentariam eritrocruorinas com camadas hexagonais não eclipsadas8. A unidade biológica é 

uma  estrutura  com  180  subunidades  (144  globinas  e  36  linkers),  com  um  diâmetro  de 

aproximadamente 286 Å e uma altura de 190 Å. A figura  3.6.1 mostra uma visão geral da 

estrutura da HbGp e suas dimensões comparadas a outras estruturas do banco de dados PDB.

Os protômeros que formam as duas camadas hexagonais são estruturas oligoméricas 

que assumem a forma de um cogumelo com aproximadamente 130 Å de comprimento. Essas 

estruturas oligoméricas podem ser divididas em duas partes; um dodecâmero de globinas, e 

um trímero de  linkers.   O dodecâmero de globinas, ou  cap,  é uma estrutura em forma de 

cúpula, assim como presente na HbLt, composta por 3 heterotetrâmero de globinas, onde as 

subunidades tipo  a1,  b1,  e  c2 (c  do tetrâmero vizinho – ver  adiante)  estão conectadas  por 

ligações dissulfeto. O trímero de linkers por sua vez, é uma associação das subunidades tipo 

L1, L2 e L3, formando uma estrutura em forma de funil, onde a “cabeça dos linkers” (porção 

C-terminal) interage com o dodecâmero de globinas. A figura 3.6.2 mostra o padrão de cores 

adotado neste trabalho para designar os vários tipos de subunidades e os vários os níveis de 

hierarquia de associação das mesmas na HbGp.

Figura 3.6.1 -  Partícula inteira da HbGp (simetria 622),  com um diâmetro de aproximadamente 286 Å e uma 
altura de 190,  comparada a outras estruturas disponíveis no banco de dados. 
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3.6.1  Estrutura da HbGp – Globinas e a formação do Cap

Na HbGp, as globinas apresentam o típico enovelamento descrito  por Perutz  (3/3) 

contendo todas as hélices descritas, com exceção da pequena hélice D, que é substituída por 

um curto loop. A hélice C esta presente na forma de hélice 310, assim como nas globinas de 

mamíferos.  A maior  divergência  nos  enovelamentos  das  globinas  surge  nos  loops que 

conectam as hélices A e B, entre as posições 19 e 30 do alinhamento,  figura  3.2.1.  Esta 

posição é caracterizada por uma baixa conservação e também por inserções e deleções em 

algumas  sequências.  Assim como as  globinas  de  outros  anelídeos,  as  globinas  da  HbGp, 

quando  comparadas  com  as  subunidades  da  Hb/Mb  humana,  possuem  a  hélice  F 

consideravelmente maior. Nesta região, existe uma inserção de 3 resíduos para sequências de 

Figura  3.6.2 -  A HbGp é uma bicamada hexagonal que contém 12 protômeros. Ao todo são 144 cadeias de 
globinas e 36 estruturas tipo  linkers.  Os protômeros são constituídos por um dodecâmero de 
globinas (cap) e um heterotrímero de linkers (L1, L2 e L3). As cores utilizadas para diferenciar 
os tipos de subunidades que compõem o complexo da HbGp foram adotadas como  padrão neste 
trabalho.
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anelídeos, resultando em um curto loop (4 resíduos) conectando as duas hélices E e F, e um 

aumento de 7 resíduos na conformação helicoidal da hélice F.  Por consequência, a histidina 

proximal coordenada ao átomo de ferro (posição 100 – figura 3.2.1), ocupa a posição 15 da 

hélice F. As subunidades de globina da HbGp apresentam um enovelamento muito similar 

entre  si,  apesar  de  apresentarem  baixa  identidade  sequencial.  Uma  sobreposição  das 

coordenadas atômicas mostra grande coerência entre os enovelamentos. Essa semelhança é 

ainda maior quando as subunidades da HbGp são comparadas com as suas equivalentes na 

HbLt. A figura 3.6.3 mostra uma sobreposição das globinas da HbGp e HbLt.

A  tabela  3.6.1,  mostra  os  valores  de  rmsd resultantes  da  sobreposição  entres  as 

subunidades. Note que os valores de  rmsd obtidos da sobreposição das cadeias homólogas 

entre  HbGp  e  HbLt  resulta  em  valores  ligeiramente  menores  do  que  os  estimados  pela 

equação de Chothia e Lesk133, evidenciando que o enovelamento dessas estruturas é altamente 

conservado. 

Figura 3.6.3 - Sobreposição das globinas da HbGp (em cores), com suas homólogas equivalentes da HbLt (em 
cinza). Logo abaixo estão representados os fatores de temperatura. As cores “quentes”, como 
amarelo, laranja e vermelho, representam as regiões de maior desordem.
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Tabela  3.6.1 -.Mostra os valores de  rmsd resultantes da sobreposição entres  as subunidades de globina. Os 
valores  preditos  para  as  globinas  através  da  equação  de  Chothia  e  Lesk  (mostrados  entre  
parenteses) são maiores do que os encontrados na sobreposição das estruturas.

Tipo HbGp a HbGp b HbGp c HbGp d HbLt a HbLt b HbLt c HbLt d

HbGp a X 0,5 (0.6) 1,2 0,9 1,1

HbGp b 1,1 X 1,1 0,4(0.6) 1,2 0,9

HbGp c 0,9 1,2 X 0,9 1,3 0,4(0.6) 1,1

HbGp d 1,1 X 1,2 0,8 1,3 0,7(0.9)

A presença  de  resíduos  hidrofóbicos  na  vizinhança  dos  grupos  heme  também  é 

conservada  para  as  subunidades  da  HbGp,  destacando-se  a  presença  de  hidrofóbicos 

volumosos para as subunidade a, b e d, na posição 38 do alinhamento. A figura 3.6.4, mostra 

como estão dispostos os resíduos na primeira esfera de coordenação ao redor do sexto sítio de 

coordenação do grupo heme.

O heterotetrâmero pode ser descrito como sendo composto por dois heterodiméros, 

cujos monômeros interagem diretamente pelos grupos hemes e resíduos situados nas hélices E 

e F. São formados pares entre as subunidades a/d e b/c, onde os contatos são majoritariamente 

Figura 3.6.4 - Primeira esfera de resíduos ao redor do sexto sítio de coordenação do grupo heme. (a) globinas 
tipo a, (b) globinas tipo b, (c) globinas tipo c e (d) globinas tipo d. Existe uma predominância de 
resíduos hidrofóbicos. 
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de natureza  polar  (ligações  de  hidrogênio  ou  pontes  salinas),  figura  3.6.5.  Dois  resíduos 

altamente conservados entre as globinas de anelídeos, presentes na hélice F, são responsáveis 

pela interação direta com os grupos propionato do heme da subunidade complementar no 

dímero. Esses resíduos são Gln98 e His99 (alinhamento, figura 3.2.1).   

Os  dímeros  formados  a/d e  b/c,  associam-se  em  uma  estrutura  tetramérica,  que 

apresenta  um pseudo  eixo  de  ordem dois.  Para  a  formação  desta  estrutura,  cada  dímero 

contribui com um sulco, formado pelas hélices B e G, e uma protuberância, formada pela 

hélice A. Essas estruturas são complementares, de forma que a hélice A da subunidade tipo d 

(dímero a/d) interage com o sulco entre as hélices B e G da subunidade tipo c, no dímero b/c. 

Da mesma forma, a hélice A da subunidade tipo  b,  no dímero  b/c,  interage com o sulco, 

formado pelas hélices B e G, na subunidade tipo a, do dímero  a/d. Isso resulta também em 

uma interação cruzada entre os resíduos que conectam as hélices A e B das subunidades tipo a 

Figura  3.6.5 -  Os dímeros formados  a/d e  b/c, possuem uma interface de contato conservada. Tal interface é 
conhecida para outras estruturas de hemoglobinas, como mencionado anteriormente89. Área total 
entre a/d(HbGp) = 910,5Å2  e área total entre b/c (HbLt) = 1146,9Å2
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e  c.  Por fim, resíduos de cisteína presentes nos  loops que conectam as hélices G e H das 

subunidades tipo  a e  b, formam uma ligação dissulfeto, conectando os dois dímeros. Essas 

interações são representadas na figura 3.6.6. Note que o tetrâmero formado tem uma pseudo 

eixo de simetria de ordem 2 que passa entre a interação cruzada das hélices B das subunidades 

a e c.

A estrutura tetramérica é repetida 3 vezes formando um trímero de tetrâmeros. Essa 

estrutura é denominada “cap” ou dodecâmero e possui simetria de ordem 3. A hierarquia de 

empacotamento  das  subunidades  que  formam  o  cap pode  ser  vista  na  figura 3.6.7.  Os 

contatos entre tetrâmeros que geram a estrutura do cap ocorrem entre as subunidades a1 e c2 e 

d1 e d2 (onde a1 é a subunidade tipo a do primeiro tetrâmero escolhido arbitrariamente, e c2 é a 

subunidade tipo c do tetrâmero adjacente). 

Figura  3.6.6 -  Formação do heterotetrâmero. Para a formação desta estrutura, cada dímero contribui com um 
sulco, formado pelas hélices B e G, e uma protuberância, formada pela hélice A. Os resíduos de  
cisteína presentes nos loops que conectam as hélices G e H das subunidades tipo a e b, formam 
uma ligação dissulfeto conectando os dois dímeros.



99

Figura  3.6.7 - Hierarquia  de  associação  das  subunidades  de  globinas  pra  a  formação  do  cap. As  quatro 
subunidades básicas se associam inicialmente nos dímeros a/d e b/c, que posteriormente formam 
os heterotetrâmero abcd, onde a primeira ligação dissulfeto é formada. Três heterotetrâmeros se 
associam formando a estrutura do cap,  onde a segunda ligação dissulfeto é formada. 
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O  contato  envolvendo  as  subunidades  a1 e  c2 ocorre  entre  as  hélicas  A  de  ambas  a 

subunidades. Esse contato inclui as cisteínas N-terminais das duas subunidades (posição 3 do 

alinhamento, figura 3.2.1) resultando em uma ligação dissulfeto entre tetrâmeros diferentes. 

As demais interações são majoritariamente polares, e envolvem o loop que conecta as hélices 

E e F da subunidade tipo  a1 e  início da hélice H da subunidade c2.  Os contatos entre as 

subunidades tipo  d na estrutura do  cap  formam um trímero (dx3) que esta relacionado pelo 

mesmo eixo de simetria de ordem três que caracteriza a estrutura do cap. As subunidades do 

tipo d, são as únicas subunidades dentro do cap que fazem contatos entre si. Essas interações 

ocorrem entre a hélice B em d1, com a hélice G, em d2, e entre o loop que conecta as hélices C 

e F em d1, com o início da hélice H, em d2. As interações entre subunidades do tipo d, são de 

natureza polar, destacando-se a ponte salina feita entre os resíduos Asp 37 em d1 e Arg 34 em 

d2. O trímero de globinas abc isolado a partir da partícula inteira da HbLt exibe um pequeno 

comportamento cooperativo (CHill ~1,3), enquanto que a fração contendo apenas a subunidade 

d não exibe nenhuma cooperatividade. Porém, quando o trímero  abc é reassociado com as 

subunidades d formando novamente a estrutura do cap, o sistema apresenta em pH 6,8136, um 

comportamento cooperativo que é indistinguível comparado a partícula inteira (CHill = 7,8). 

Dessa  forma  a  estrutura  do  cap é  apontada  como  unidade  básica  com  comportamento 

cooperativo dentro da HbLt.  Esse fato é  sustentado também pela presença das  Hbs leves 

(HbL),  encontradas  em  vestimentíferos  e  pogonóforos.  Essas  estruturas  de  400  kDa  são 

formadas apenas por subunidades de globinas, que primordialmente se associam formando a 

estrutura do cap, equivalente aos encontrados nos oligoquetas. As interfaces do tipo a/d e b/c 

nessas estruturas, são altamente conservadas quando comparadas à HbLt ou HbGp, indicando 

que os  mecanismos de comunicação entre  essas subunidades dever  ser  semelhante nessas 

estruturas. Nas HbL os caps estão associados em uma estrutura dimérica com formato globular 

que contém 24 subunidades de globinas. Um empacotamento muito similar foi encontrado 

para a estrutura cristalográfica do cap da HbLt isolado. As estruturas de HbL são formadas por 

subunidades  de  globinas  que  apresentam  baixa  conservação  em  relação  às  globinas  que 

constituem  a  HbGp  (~30%  identidade  entre  os  homólogos  equivalentes),  porém,  a 

sobreposição  dessas  estruturas  (caps)  com a estrutura  cristalográfica da HbGp resulta  em 

valores de rmsd baixos (entre 1,3 e 1,6 Å). Esse fato reforça que não apenas o enovelamento 

local  dessas  estruturas  (de  cada  subunidade)  é  altamente  conversado,  mas  que  ao  se 

associarem, mantém conservada a orientação das subunidades. A figura  3.6.8 mostra uma 

comparação entre  a  estrutura  do  cap que  forma a  HbGp e as  estruturas  equivalentes  em 

L.terrestris,  O.mashikoi (HbLOm)  e  R.pachyptila  (HbLRp).  As  HbLs  apresentam sítios  de 
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ligação de metais que não são conservados para os caps das eritrocruorinas de oligoquetas. Na 

estrutura da HbLOm são encontrados quatro sítios de Ca2+, onde três estão ligados nas regiões 

inter- ou intra- tetrâmeros. Para HbLRp, são formados sítio de íons Zn2+ nas interfaces entre 

subunidades tipo d, sugerindo diferenças na influencia dos metais sobre essas estruturas. 

Figura 3.6.8 - Comparação entre as estruturas dos caps  da HbGp, HbLt, HbLRp e HbLOm.  Apesar da baixa 
identidade sequencial na comparação entre as sequências que formam esses sistemas, a estrutura 
quartenária é altamente conservada. As HbL apresentam sítios de ligação de metais que não são 
conservados para os caps das eritrocruorinas de oligoquetas.
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3.6.2  Estrutura da HbGp – Linkers e a formação do coiled coil.

A estrutura  apresenta  três  subunidades  linkers distintos  para  cada  um  dos  doze 

protômeros que formam a unidade biológica. Os linkers apresentam um enovelamento muito 

similar ao de seus homólogos na estrutura da HbLt, e as três subunidades de linkers, L1, L2 e 

L3, apresentam a mesma estrutura básica, que é divida em 4 domínios (figura 3.6.9). Os dois 

primeiros  domínios  dizem respeito  as  duas  hélices  que  são conectadas  por  uma alça  que 

possui tamanho variável entre os linkers. Uma análise dos fatores de temperatura nesta região 

indica que a extremidade da primeira hélice e a alça que conecta o domínio 1 e 2 são as 

regiões mais móveis para a estrutura do coiled-coil. O terceiro é o domínio rico em cisteínas, 

similar aos domínios LDL-A, assim como o domínio LR5 do receptor LDL humano140. Uma 

sobreposição da estrutura do domínio LR5 humano e dos domínios LDL-A dos  linkers da 

HbGp apresentam um rmsd de 1,3–1,4 Å para 35–37 Cα’s. Da mesma forma que observado 

para as outras estruturas de domínios LDL-A, intensos picos no mapa da diferença (Fo-Fc) 

são observados, indicando a presença de íons Ca2+ em cada uma das subunidades de linkers. 

Vale lembrar que, os sítios de ligação de Ca2+ são formados por 6 oxigênios (formando um 

complexo octaédrico distorcido) o que é um sítio também compatível com o íon Mg2+. Sendo 

assim, embora a análise de ICP para a amostra purificada da ciano-HbGp exclui a presença do 

íon Mg2+, dados disponíveis na literatura mostram que o mesmo também exerce um efeito 

muito  similar  ao Ca2+ sobre  a  HbGp.  A  figura  3.6.10 mostra  uma comparação entres  os 

domínios LDL-A da HbGp e HbLt comparados ao LR5 humano. O quarto e último domínio 

tem um típico enovelamento de barril de oito fitas antiparalelas, que desempenha uma função 

importante  na  formação  do  protômero,  sendo  um  do  principais  sítios  de  interação  entre 

subunidades de  linkers e globinas. O mapa de densidade eletrônica (2Fo-Fc) na região do 

linker L1  da  HbGp,  possui  uma pequena  extensão da  região  N-terminal,  o  que  permitiu 

modelar sete resíduos a mais do que a extremidade da subunidade L1 da HbLt. Isso resultou 

em um prolongamento da hélice N-terminal de L1 em duas voltas. Para as subunidades tipo 

L2, não são observados nos mapas de densidade eletrônica os 17 primeiros resíduos da porção 

N-terminal, semelhante ao que ocorreu para estrutura da HbLt, onde uma porção grande da 

região N-terminal, rica em glicinas, não pode ser observada para a subunidade L2. 
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 O domínio  β-barril da subunidade L2, apresenta uma densidade eletrônica que faz 

uma ponte entre os resíduos Arg130 e Arg216 situado internamente na cavidade oposta ao 

domínio LDL-A. Esse sítio também foi descrito no modelo de L2 da HbLt com um sítio de 

íon Zn2+. Devido ao conflito de cargas entre o suposto Zn2+ e o ambiente químico, optou-se 

por  não  atribuir  uma  espécie  química  para  esta  região  do  modelo  (figura  3.5.8 -  a).  A 

subunidade L2 foi predita como possuindo uma glicosilação no resíduo Asn 227 (posição 249 

do alinhamento da figura 3.2.2). Porém, não existem evidências nos mapas de diferença (Fo-

Fc) que tal glicosilação de fato está presente nesta subunidade (o que pode ser resultado da 

desordem nesta região da estrutura). Para as subunidade L3, além da confirmação da presença 

do íon Ca2+ no domínio LDL-A, foram encontradas duas outras regiões  (figura  3.6.9)  de 

picos intensos na densidade eletrônica, atribuídas aos íons Zn2+.  O primeiro sítio (sítio de 

zinco 1) é formado entre o domínio LDL-A e o β-barril da região C-terminal. Neste caso o íon 

Zn2+ aparece coordenado aos resíduos His64, Asp90 e His94. Ao quarto sítio de coordenação 

foi atribuído uma molécula de água.  A figura  3.6.11 - a mostra o íon Zn2+ coordenado à 

estrutura, próximo ao sítio de Ca2+. Com base no alinhamento (figura 3.2.2) que contém as 

sequências de  linkers conhecidos  para oligoquetas,  o sítio  de ligação de Zn2+ no domínio 

LDL-A mostra-se específico da espécie G.paulistus. 

Figura  3.6.9.-.Uma  sobreposição  dos  pares  de  subunidades  linkers da  HbGp  (cores)  e  HbLt  (cinza).  As 
estruturas  revelam  que  as  porções  N-terminais apresentam  as  maiores  divergências  na 
sobreposição. Os domínios LDL-A e β-barril apresentam enovelamentos muito conservados, com 
as ligações dissulfeto e sítios de ligação de Ca2+ estruturalmente equivalentes. 
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O segundo sítio de Zn2+ encontrado para a subunidade L3 (sítio de zinco 2) é em realidade um 

ligante interfacial, entre a subunidade L3 e a subunidade L2 do protômero vizinho dentro da 

mesma camada hexagonal (interações entre protômeros diferentes serão descritas adiante). O 

sítio  é  formado  pelos  resíduos  His142  e  His144  da  subunidade  L3  e  pela  His  236  da 

subunidade L2 (figura 3.6.11 - b). O quarto sítio de coordenação foi modelado como sendo 

uma  molécula  de  água.  Segundo  Liochev  e  colaboradores96,  a  HbLt  possui  atividade 

superóxido dismutase (SOD), o que esta em pleno acordo com a presença das espécies Cu2+ e 

Zn2+  determinadas experimentalmente para este sistemaa. Essa atividade é atribuída única e 

exclusivamente  as  subunidades  linkers,  uma  vez  que  a  fração  de  globinas  isoladas  não 

apresentou atividade de SOD. Nas enzimas Cu/ZnDOS, sete resíduos participam do sítio ativo 

onde estão coordenados aos íons Cu2+ e Zn2+. Seis deles são resíduos de histidinas, e o sétimo 

resíduo é um aspártico. Uma das histidinas é compartilhada pelos dois íons (figura 3.6.11 - d) 

tendo papel crucial no mecanismo proposto para esse sistema97. Dessa forma os sítios de Zn2+ 

encontrados na estrutura HbGp, e o sítio presente na estrutura da HbLt, não preenchem os 

requisitos da formação de um sítio de CuZnSOD tal como observados nas SODs. Atividade 

de SOD não foi determinada para a HbGp, no entanto, considerando sua similaridade com a 

HbLt,  para  que  esta  venha  a  apresentar  tal  comportamento,  outros  sítios  de  metais  não 

encontrados podem existir, preenchendo as características necessárias a formação de um sítio 

a O autor sugere que sítios em questão seriam formados por Cu e Zn assim como nas CU/ZnSODs

Figura  3.6.10 - Comparação  entre os  domínios  LDL-A das subunidades  linkers e  o  domínio homologo no 
receptor LR-5 humano. 
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de Cu/ZnSOD, e/ou de que esses sistemas obedecem mecanismos diferentes dos encontrados 

nas SODs. 

  A densidade  eletrônica  na  região  do  resíduo  Asn  121  da  cadeia  L3  (152  do 

alinhamento – figura 3.2.2) é bastante coerente com a presença da glicosilação predita para 

esta posição.  Este resíduo encontra-se na segunda fita que forma o domínio β-barril, onde foi 

atribuída uma unidade de NAG para a densidade eletrônica da região.  Porém, vale mencionar 

que  tal  densidade  é  abrangente,  sugerindo  que  a  glicosilação  pode  estender-se  em  mais 

unidades  de  sacarídeos.  A  figura  3.6.11 -  c mostra  a  glicosilação  encontrada  para  a 

subunidade L3 do protômero 1. Com exceção para os domínios 1 e 2, que assumem diferentes 

orientações,  é possível sobrepor as estruturas dos  linkers,  demostrando a alta conservação 

estrutural  das  porções  globulares  (LDL-A e  β-barril).  As  subunidade  L1  e  L2  são  mais 

Figura 3.6.11 -  Sítios de ligação de grupos prostéticos na estrutura da HbGp. (a) sítio de zinco 1, interno ao 
domínio LDL-A e (b) sítio de zinco 2, interfacial entre a subunidade L2 e L3. (c) glicosilação  e 
(d) sítio ativo da enzima Cu/ZnSOD humana. Os sítios de zinco encontrados na HbGp não são 
equivalentes/similares ao da enzima Cu/ZnSOD.
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similares, apresentando uma rmsd de 1.0 Å para a sobreposição das mesmas. A tabela 3.6.2 

mostra os desvios quadráticos médios para as sobreposições das subunidades de  linkers da 

HbGp e HbLt. 

Tabela 3.6.2 - Mostra os valores de rmsd resultantes da sobreposição entres as subunidades linkers. Valores com 
* indicam que não foi considerada a porção do coiled-coil para a sobreposição e cálculo do rmsd.

Tipo HbGp L1 HbGp L2 HbGp L3 HbLt L1 HbLt L2 HbLt L3

HbGp L1 X 1,0* 1,5* 0,6 1,0* 4,5

HbGpL2 1,4* X 1,4* 1,1 0,63 1,7*

HbLt L3 1,5* 1,4* X 3,7  1,2* 0,5

Os linkers interagem entre si formando o heterotrímero. A formação desse oligômero 

depende majoritariamente das interações hidrofóbicas que cada  linker faz com seu vizinho 

através  dos  domínios  helicoidais  do  N-terminal  de  cada  subunidade,  formando  então  a 

estrutura coiled-coil. A região em coiled-coil é interrompida a cerca do resíduo 45, dividindo-

a em duas porções helicoidais. O primeiro, é a hélice maior, e corresponde a cerca de quatro  

repetições septeto (a figura 3.2.2 mostra a fase do coiled-coil). A hélice tripla do coiled-coil é, 

portanto, principalmente estabilizado por oito conjuntos de contatos hidrofóbicos (quatro na 

posição “a” e quatro na posição “d”, de cada um destes septetos). Não há um padrão claro de 

β-ramificações e/ou resíduos não ramificados nas posições “a” e “d”, o que é consistente com 

a formação de um trímero, ao invés de um dímero ou tetrâmero141. Leucina e isoleucina, são 

os resíduos mais abundantes, mas no primeiro nível “d”, dois resíduos hidrofílicos, Gln17 e 

Asn24, são observadas nas subunidades L1 e L2 respectivamente.
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Este arranjo é estabilizado por ligações de hidrogênio, que também se estende para incluir 

Asn22 na posição “e” do septeto equivalente na subunidade L3. Estes resíduos hidrofílicos 

são conservados em sequências de outras espécies (alinhamento figura 3.2.2), sugerindo que 

eles  representam uma característica  comum.  No C-terminal  da  primeira  hélice,  o  resíduo 

Arg42  que  ocupa  a  posição  “d”  (fase  do  coiled-coil)  da  subunidade  L3,  tem  sua  carga 

compensada pelos grupos carbonílicos vindos da dos resíduos Leu38(L1) e Ala38(L2). Esta 

arginina é  um resíduo conservado para as  subunidade L3 dos oligoquetas  e  seu papel  na 

interrupção da hélice é presumivelmente de importância estrutural. No entanto, a sequência do 

linker disponível para  A.marina  (poliqueta) apresenta nesta região um padrão contínuo de 

septetos,  consistente  com  a  presença  de  uma  hélice  contínua  observada  no  modelo 

cristalográfico de baixa resolução da HbAm61. A interrupção do coiled-coil pode, portanto, ser 

necessária para a determinação do deslocamento relativo dos protômeros de um disco em 

relação ao outro, o que é a principal diferença observada entre as estruturas do tipo I, tais 

como partícula de  G. paulistus  aqui apresentada,  e do tipo II  como vistas em  A. marina. 

Resíduos de ácido aspártico são encontrados em todos os três elementos de ligação no início 

Figura  3.6.12 -.Formação do hetrotrímero de  linkers,  (a) associação das  subunidades L1,  L2 e  L3.  (b)  Os 
principais contatos entre as subunidades que formam o heterotrímero acontecem na região do 
coiled-coil.  Não  há  um padrão  claro  de  β-ramificações  e/ou  resíduos  não  ramificados  nas 
posições “a” e “d”, o que é consistente com a formação de um coiled-coil trimérico.
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da segunda hélice. No caso das cadeias de L3 e L2, estes são bem conservadas e formam 

clássicos N-caps (onde a cadeia lateral do resíduo Asp (posição n) interage com o nitrogênio 

da cadeia principal do resíduo n+3). A segunda hélice é mais curta e composta apenas por 

duas repetições septeto. No primeiro nível, as hélices são espaçadas de tal modo que o quarto 

resíduo (Phe46 (L2) que ocupa uma posição “g”)  contribui  para o núcleo hidrofóbico no 

interior  do  coiled-coil. Na  extremidade  C-terminal,  o  coiled-coil é  estabilizado  por  uma 

clássica interação salina, com Arg (em “g”) - Glu (em “e”). O coiled-coil  representa ~90% da 

superfície  de contato entre  os  linkers na formação do heterotrímero.  Cada linker também 

realiza um pequeno contato através de seu domínio LDL-A com o domínio β-barril do linker 

adjacente.  As regiões de contato entre os domínios globulares não são conservados e não 

apresentam um padrão de complementariedade (como resíduos de subunidades diferentes que 

realizam ligações de hidrogênio ou pontes salinas) com exceção da interação entre os resíduos 

Asp72 de L1 com Arg 196 e His216 em L3. Isso sugere que a interação entre esses domínios é 

uma consequência da formação do heterotrímero e é majoritariamente guiada pela formação 

de coiled-coil.

  

Figura  3.6.13 -  Sítios  de  interação  entre  as  porções  globulares  dos  linkers no  heterotrímero.  Os  sítios  de 
interação  ocorrem  através  dos  mesmos  domínios,  mas  não  há  conservação  dos  resíduos 
envolvidos.  Esses  fracos contatos   sugerem que a porção  coiled-coil   é  a  que de fato atua 
mantendo as subunidades dos linkers unidos.
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3.6.3  Formação do protômero

O protômero é  formado por  uma estrutura  dodecamérica  de globinas  (cap)  e  uma 

heterotrímero de  linkers, produzindo uma estrutura com pseudo simetria de ordem três. Os 

contatos entre o cap e heterotrímero de linkers acontecem pelas bordas externas da cabeça do 

heterotrímero com a borda interna do cap. Em consequência do formato de cúpula que o cap 

assume, é formada uma grande cavidade dentro da estrutura do protômero, que para a HbGp 

não  apresentou  densidades  eletrônicas  que  sugerissem a  presença  de  moléculas  pequenas 

ligadas nesta região (figura 3.6.14). 

Os domínios LDL-A e β-barril de cada  linker interagem com o trímero de globinas [a1b1c2] 

(unido por ligações dissulfeto). A interação entre o heterotrímero de linkers e o  cap, resulta 

em uma área total de contato calculada de 3.655  Å2.  O domínio beta barril na porção C-

terminal dos linkers realiza a maior área de contato entre o heterotrímero e a estrutura do cap.  

Isso equivale a ~75% da superfície que os linkers compartilham (os outro 25% referem-se ao 

domínio LDL-A). Para o dodecâmero de globinas, as subunidades tipo  b contribuem com 

Figura 3.6.14 - O protômero é uma associação da estrutura dodecamérica de globinas (cap) com o heterotrímero 
de  linkers.  Na junção dessas duas estruturas oligoméricas forma-se uma grande cavidade com 
volume de 39.207 Å3, o que equivale ao volume de duas subunidades de globina.
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cerca  de  60%  da  área  de  superfície  de  contato,  seguida  das  subunidades  tipo  a,  que 

contribuem com cerca de 25% e por fim, subunidades tipo c, contribuindo com de cerca de 

15% da área de superfície de contato.  As subunidades do tipo d não participam do contato, 

estando unidas em torno do eixo de ordem três na borda superior externa da partícula. Apesar 

da simetria de ordem 3 apresentada pelo  cap, o heterotrímero de  linkers apresenta algumas 

diferenças nos resíduos de contato, mostrando que a interface entre as subunidades do cap e 

os  linkers não  é  conservada (figura  3.6.15).  Um exemplo  desta  variabilidade  envolve  os 

contatos  entre  o  domínio  β-barril  e  as  subunidade  tipo  b.  Nas  subunidades  tipo  L1,  um 

agregado de resíduos aromáticos presentes nos loops que conectam as fitas 2 e 3 do domínio 

β-barril,  prevalecem nas interações entre L1 e  b.  Esses resíduos são F140, F141, F170, e 

W146, no entanto, apenas as posições F140 e F14 são conservadas em L2 e L3. A dissociação 

dos caps em experimentos de espectrometria de massas já foi reportada para eritrocruorinas 

de  várias  espécies.  Aparentemente  a  estrutura  dimérica  entre  os  dois  caps que  formam a 

HbLRp (R.pachyptila) é  mais  estável  do  que  a  interação  entre  os  caps e  os  linkes das 

eritrocruorinas.  Um possível  efeito  dessas interações  mais  fracas  entre  caps e  linkers nas 

eritrocruorinas  é  de  que  estas  permitem  um  maior  grau  de  liberdade  nas  alterações  de 

estrutura quartenária em virtude das transições alosterias desses sistemas. Isso é consistente 

com  o  fato  de  que  a  HbLRp  apresenta  um  efeito  Bohr  reduzido  comparada  com  a 

eritrocruorina  de  R.pachyptila  (HbpRp).  (Obs:  vestimentíferos  possuem  os  dois  tipos  de  

hemoglobinas, ver introdução página - 42).

Embora a contribuição da área de contato entre a subunidade b e o domínio LDL-A 

seja menor do que a interação desta globina com o domínio β-barril, uma interação mostra-se 

potencialmente  importante,  evidenciando  a  influência  dos  linkers sobre  o  comportamento 

apresentado pelas globinas. O resíduo Arg 34 da subunidade  b, (hélice B – posição 38 do 

alinhamento, figura 3.2.2), realiza uma ponte salina com o resíduo Asp88 da subunidade L1, 

e influência a orientação do resíduo Asp84 (posição 113 do alinhamento,  figura 3.2.2 ) que 

são resíduos diretamente coordenados aos íons Ca2+. Vale lembrar que, o resíduo Trp33 (vide 

figura 3.6.15) da subunidade b é um dos 4 resíduos hidrofóbicos que cercam o sexto sítio de 

coordenação  do  grupo  heme.  Dessa  forma,  o  resíduo  Asp88  da  subunidade  L1  e  seus 

equivalentes nos outros linkers, são capazes de exercer certa influência no comportamento da 

hélice B das globinas tipo  b,  via interação iônica com o resíduo Arg34. Essa interação é 

conservada não apenas para os três linkers da HbGp, mas também esta presente na estrutura 

da HbLt. 
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Como mencionado anteriormente, a estrutura do cap é sugerida como o “caroço” alostérico da 

HbLt (e é razoável pensar que o mesmo seja verdade pra a HbGp), exibindo cooperatividade 

igual  ao da partícula  inteira em pH 6,8.  Porém, o comportamento alostérico do  cap e  da 

partícula inteira divergem para outras condições de pH, o que indica que as propriedades 

Figura  3.6.15 - Sítios  de  interação  entre  as  porções  globulares  dos  linkers no  heterotrímero.  Os  sítios  de 
interação  ocorrem  através  dos  mesmos  domínios  mas  não  há  conservação  dos  resíduos 
envolvidos nesta região. A interação entre o domínio LDL de cade linker com a subunidade tipo 
b ocorre via a ponte salina formada entre os resíduos Arg34 da subunidade b com os resíduos 
Asp 88-L1/ 95-L2 / 85-L3 das subunidades linkers.
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alostéricas desses sistemas também são moduladas pela ação dos linkers e ou contatos entre 

caps de protômeros diferentes (ver adiante – interações entre protômeros da mesma camada 

hexagonal).  Na estrutura  da  HbLt,  a  interface  entre  os linkers  L1  e  subunidades  tipo  c, 

apresentam um pico de densidade intenso, que foi atribuído a íons de Ca2+. Porém o sítio 

presente nas globinas tipo c, responsável pela ligação direta com íon, não é conservado para a 

globinas  tipo  c da  HbGp.   Dessa  forma,  nem a  sequência,  nem  a  densidade  eletrônica, 

sugerem a presença de íons dessa espécie na interface entres os linkers e globinas da HbGp. A 

cavidade formada na interface entre o heterotrímero de linkers e o cap, possui um volume de 

39.207 Å3 (figura  3.6.14),  que é aproximadamente o dobro de volume ocupado por uma 

subunidade de globina isolada (~20.000 Å3). Ao todo são encontradas 13 canais de acesso ao 

interior do protômero, divididos aqui em 5 grupos de acordo a localização. O primeiro grupo 

de canais de acesso é em realidade um único canal no topo da estrutura do cap, na interface 

entre as subunidades d, onde se encontra o eixo de simetria de ordem 3. Essa imperfeição no 

empacotamento  das  subunidades  d gera  um canal  com diâmetro  aproximado  de  6,5Å.  O 

segundo grupo corresponde aos canais formados na interface entre tetrâmeros abcd vizinhos, 

com aproximadamente 7,0 Å de diâmetro, envolvem as subunidades  a1 e  d1 e  c2 e  d2.  Na 

estrutura  da  HbLOm  esse  canal  é  ocupada  por  um  sítio  de  ligação  de  Ca2+ que  não  é 

conservado na HbGp/HbLt. O terceiro grupo é formado internamente nas subunidades tipo 

linkers  (interação  entre  domínio  da  mesma  subunidade),  e  são  consequência  de  contatos 

envolvendo o segundo domínio helicoidal, domínio LDL-A e o domínio β-barril. O quarto 

grupo de canais de acesso à cavidade é formado na interface do heterotrímero de linkers. A 

interação entre o β-barril de uma subunidade de linker com o domínio LDL-A da subunidade 

linker adjacente, resulta em pequenos espaços que dão acesso à cavidade central. Os canais de 

acesso do grupo 3 e 4 possuem um diâmetro médio de 10 Å. O quinto e último grupo de 

canais de acesso é fruto da interação entre o  cap e o heterotrímero de  linkers.  Esse canal 

encontra-se na interface entre o dímero de globinas  bc e a interface entre o β-barril de um 

dado linker com o domínio LDL-A do linker adjacente. São os maiores canais de acesso ao 

interior  da cavidade com diâmetros entre  13 -  16 Å. Afigura  3.6.16 mostra  os canais de 

acesso à cavida de acordo com sua localização na estrutura do tetrâmero.  Não existe função 

atribuída à cavidade formada na interação entre o  cap  e o heterotrímero de  linkers, porém, 

com base no volume total que esta ocupa e dos vários canais de acesso, é bastante razoável 

consideramos que esta cavidade pode ter função carreadora. 
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Figura 3.6.16 - Os cinco grupos de canais de acesso a grande cavidade central formada pela interação entre a 
estrutura do cap e o heterotrímero de linkers. (a) canais de acesso  formados na estrutura do cap 
(grupos 1 e 2). (b) canais de acesso formados no heterotrímero de  linkers  (grupos 3 e 4). (c) 
canais de acesso formados pela interação entre a estrutura do cap e o heterotrímero de linkers, 
grupo 5.
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3.6.4  Estrutura  da  HbGp  –  Interação  entre  protômeros  de  uma  mesma  camada  

hexagonal.

As subunidades  linkers proporcionam os contatos primários entre os protômeros que 

formam a unidade biológica das eritrocruorinas. O contato lateral entre protômeros vizinhos 

de um mesmo disco inclui interações entre as subunidades dos  linkers L2 e L3, através do 

domínio β-barril e também envolve as globinas do cap de cada protômero. A contribuição dos 

linkers para o contacto lateral envolve as ligações de hidrogênio proporcionadas pela cadeia 

principal de duas fitas beta antiparalelas; o início da fita 4 da subunidade L3 interage com a 

extremidade carboxílica da fita 2 de L2 do protômero vizinho (figura 3.6.17 - b) tornando as 

fitas beta envolvidas no contato lateral mais extensas paras as subunidades L2 e L3. Também 

contribúem para este contato os resíduos no início do domínio  β-barril da subunidade L2, 

incluindo Lys 113 que forma uma ponte salina com o resíduo Glu 159 da subunidade L3. 

Tanto o compartilhamento das fitas beta como a interação iônica entre as cadeias laterais 

mencionadas  anteriormente  são  conservadas  na  estrutura  da  HbLt.  Porém,  a  estrutura  da 

HbGp apresenta nesta interface a formação do sítio de zinco 2. Os resíduos His 142 e His 144, 

presentes  na  fita  3  da  subunidade  L3,  combinados  com  a  His  236  no  C-terminal  da 

subunidade  L2,  formam o sítio  de  Zn2+ que  faz  uma ponte  entre  protômeros.  Até  então, 

acreditava-se que os protômeros estavam unidos apenas por interações envolvendo a parte 

peptídica  da  estrutura,  como  interações  hidrofóbicas  e  interações  polares  (ligações  de 

hidrogênio  e  pontes  salinas).  Porém,  a  presença  do  íon  metálico  na  interface  entre  as 

subunidades  L2  e  L3  dos  protômeros  de  uma  mesma  camada  hexagonal  adiciona  uma 

interação importante. O Zn2+ é um metal descrito por exercer influência sobre a afinidade 

dessas  estruturas  de  um forma diferente  dos  metais  alcalinos  terrosos.  Segundo Ochiai  e 

colaboradores86 na  espécie  Pheretima hilgendorfi,  o  Zn2+ liga-se  a  um sítio  diferente  dos 

descritos para os metais alcalinos terrosos, e atua aumentando a afinidade forma tensionada 

pelo oxigênio. O zinco também é apontado como um agente capaz de aumentar a estabilidade 

da partícula  em condições que levam a fragmentação do complexo,  com pH alcalino por 

exemplo.

Nos  contatos  laterais  entre  protômeros  envolvendo  os  caps,  duas  interações  entre 

subunidades de globinas são formadas; a primeira envolve subunidades do tipo a. Neste caso, 

a subunidade a do primeiro protômero interage, através das hélices B e F, com o curto loop 

que conecta as hélices B e C e começo da hélice G da subunidade a do segundo protômero 
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(figura  3.6.17 -  c).  Nesse  contato,  prevalecem interações  polares,  como para  ligação  de 

hidrogênio  formada entre  His42 (hélice  B)  da  subunidade  a do  primeiro  protômero com 

Gln107 (hélice G) da subunidade a do segundo protômero. Segundo os fatores de temperatura 

refinados, o final da hélice F e começo da hélice G, são as regiões que apresentam grande 

mobilidade na estrutura dessa subunidade. Os contatos polares envolvendo o resíduo Gln107 

(hélice  G)  podem  influenciar  na  mobilidade  dessas  hélices,  e  por  consequência,  exercer 

influência  sobre  o  ambiente  químico  do  grupo  heme (uma  vez  que  a  histidina  proximal 

pertence à hélice F).

Figura 3.6.17 -  Interações entre protômeros de uma mesma camada hexagonal. (a) Estrutura da monocamada 
hexagonal onde metade dos caps foram removidos, expondo a porção globular dos linkers de 
cada  protômero.  (b)  Interação  entre  protômeros vizinhos envolvendo a porção globular  dos 
linkers L2 e L3,  Além de compartilharem as fitas que constituem o β-barril  a interface forma 
um sítio  de  ligação  de  zinco  (sítio  de  zinco  2).  (c)  Contatos  entre  os  caps de  protômeros 
vizinhos.
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 O segundo contato envolvendo os  caps de diferentes protômeros ocorre através de 

uma subunidade  tipo  b  com uma subunidade tipo  c do  protômero vizinho.  Tal  interação 

envolve o loop que conecta as hélices F e G da globina b, com o N-terminal da hélice G e C-

Terminal da hélice H, da globina tipo  c.  Nesta interação podemos destacar a ponte salina 

entre  os  resíduos Asp 102 da subunidade  b e  Lys 108 da subunidade  c.   Resumindo,  há 

contatos importantes entre caps da mesma camada hexamérica envolvendo partes das cadeias 

globinas próximas aos grupos heme.  Existe portanto a possibilidade de comunicação entre 

globinas de protômeros diferentes que poderiam estar envolvidos em cooperatividade, uma 

vez que a partícula inteira apresenta um comportamento diferente do cap isolado.

3.6.5  Estrutura  da  HbGp  –  Interação  entre  protômeros  de  camadas  hexagonais  

diferentes.

Os  contatos  mais  expressivos  entre  protômeros  de  camadas  hexagonais  diferentes 

ocorrem entre protômeros parcialmente sobrepostos (uma vez que as bicamadas hexagonais 

possuem uma rotação relativa de 16o entre si). Esses protômeros estão relacionados por um 

eixo de ordem 2 (que representa uma das famílias de eixos de ordem dois que a simetria 622 

possui – figura 3.5.1 - c ). Essa interação envolve a região globular dos linkers L1 e as hélices 

do primeiro domínio dos linkers L2 e L3. É importante mencionar que não existem interações 

entre globinas, de forma que as duas camadas hexagonais interagem unicamente através das 

subunidades  linkers.  A interação entre os domínios β-barril das subunidades L1 resulta em 

uma superfície de contato de 1102 A2 com a formação de 16 ligações de hidrogênio. Esse 

contato inclui a participação das fitas B1, B2, B3, B4 e B5 e os loops nas redondezas figura 

3.6.18 - c. A interação entre as estruturas coiled-coil incluem as subunidades L2 e L3 dos dois 

protômeros, formando um ângulo de 100o entre os dois feixes de hélices. Essa interface é 

caracterizada  por  uma alta  concentração de resíduos carregados que  são complementares. 

Devido ao eixo de simetria que relaciona os dois protômero, estas interações são duplicadas 

resultando em seis pontes salinas. A figura  3.6.18 - d, mostra os resíduos envolvidos nas 

interações entre os  coiled-coils de protômeros parcialmente sobrepostos.  A última interação 

característica  entre  protômeros  de  diferentes  camadas  hexagonais  ocorre  entre  um  dado 

protômero com o protômero adjacente ao sobreposto da outra camada hexagonal. 
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Figura 3.6.18 - Interação entre protômeros de camadas hexagonais diferentes. Para melhor visualização, parte 
das estruturas dos caps foram removidas. (a) visão frontal (b) visão lateral. (c) Interações entre 
os  protômeros  parcialmente  sobrepostos,  que  ocorrem  através  do  domínio  β-barril  das 
subunidades L1 e (d)  através das porções  coiled-coil da subunidades L2 e L3. (e) Interação 
entre um protômero com o protômero adjacente ao sobreposto da outra camada hexagonal. Este 
contato ocorre através dos resíduos Thr12, Gln17 e Asn16, presentes no primeiro domínio das 
subunidades L1. 
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Essa interação ocorre entre subunidades tipo L1, através dos resíduos Thr12, Gln17 e Asn16, 

presentes no primeiro domínio.  O contato  gera um ângulo de  97o  entre  as  hélices,  muito 

próximo ao observado para o contato mencionado anteriormente para as hélices de L2 e L3. 

As duas subunidades estão relacionadas pela segunda família de eixos  de ordem 2 que a 

partícula  inteira  possui.  Assim,  os  três  resíduos  de  cada  subunidade  atuam  de  forma 

complementar, resultando em um contato com a formação de 4 ligações de hidrogênio (figura 

3.6.18 - e) com destaque para o par de ligações de hidrogênio que envolvem os resíduos 

Asn16. Neste caso, o nitrogênio δ1 da cadeia lateral e o oxigênio da carbonila do resíduo 

simétrico formam a interação.  O resultado é que os  linkers  tem um papel fundamental em 

estabilizar a partícula como um todo e especificamente em manter os dois discos hexagonais 

juntos.  O  coiled-coil de  cada  protômero  somente  faz  contatos  com  coiled-coils da  outra 

camada e de uma forma interdigitada.  Ou seja, cada coiled-coil fica intercalado entre outros 

dois  coiled-coils provindo da outra camada, o protômero sobreposto e o seu vizinho. Dessa 

forma os  coiled-coils  estão costurados em uma rede que dá sustentação ao complexo. Essa 

interação pouco ou nada depende das globinas (já que a estrutura base da bicamada hexagonal 

sem as globinas foi observada em experimentos de microscopia eletrônica - dados coletados 

no LNNano e não reportados na literatura).
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO – HBGP SUBUNIDADE D

4.1  Purificação

  Uma amostra da oxi-HbGp foi dissociada em solução alcalina e a fração monomérica, 

a  d-HbGp, foi purifica por gel filtração (Sephadex G 200). A fração contendo a  d-HbGp é 

eluída e coletada entre 70 e 85ml. Esse resultado está em concordância com os obtidos por 

Cabral e colaboradores104. Um espectro de UV-vis comprova a predominância da forma  oxi 

para a d-HbGp purificada. A figura 4.1.1 mostra a análise de SDS PAGE do volume coletado 

através do processo de gel filtração e o espectro de UV-vis que caracteriza essa amostra como 

oxi-d-HbGp.

Figura 4.1.1 - Resultados da purificação da subunidade d da HbGp (d-HbGp). (a) Gel filtração, com destaque 
para o pico coletado entre 70-85 mL que contém a  d-HbGp. (b) SDS PAGE, 1 – marcador de 
massa molecular, 2 – HbGp na forma íntegra e 3 –Fração coletada entre os volumes 70 e 85 de  
gel filtração contendo a  d-HbGp. (c) Análise espectroscópica da  d-HbGp isolada, as bandas Q 
evidenciam que a forma reduzida (oxi) é a que predomina na amostra.
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4.2  Cristalização

Os cristais  de  d-HbGp foram inicialmente obtidos na seguinte condição: citrato de 

sódio 1,6M Tris/HCl 0,1M pH 7,5. O tempo de crescimento médio para esses cristais foi de 

aproximadamente 24 horas. Uma otimização da condição inicial, variando-se a concentração 

de citrato de sódio, produziu cristais maiores e mais bem formados na condição: citrato de 

sódio  1,4M  Tris/HCl  0,1M  pH  7,5  (figura  4.2.1).  Apesar  da  dimensão  média  reduzida 

(0,05mm), os cristais da  d-HbGp não apresentaram problemas com relação à manipulação, 

sendo  facilmente  coletados  do  ambiente  de  cristalização  e  transferidos  para  a  solução 

crioprotetora, onde não apresentaram danos físicos aparentes em virtude do choque osmótico. 

A solução crioprotetora mais eficiente para este sistema foi: 1,4M Tris/HCl 0,1M pH 7,5 10% 

etilenoglicol. 

4.3  Coleta e processamentos dos dados

Os cristais de d-HbGp apresentaram padrões de difração com reflexões bem definidas 

e intensas. O conjunto coletado apresenta alguns sinais de anéis de gelo formados durante o 

processo de crio proteção, mas que não comprometeram os dados de difração obtidos. Ao 

todo foram coletadas 300 imagens com um intervalo de 0.4o por imagem (figura 4.3.1, uma 

Figura 4.2.1   - Cristais obtidos para a d-HbGp na condição 1,4 citrato de sódio, Tris/HCl pH7,5, com dimensões 
próximas a 0.5μm.
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das imagens obtidas para o conjunto de dados da d-hbGP).   O grupo espacial  predito no 

processo  de  indexação  foi  o  I222  (não  excluindo  a  possibilidade  de  I212121),  e  uma 

mosaicidade  inicial  estimada  de  0.65o.  Durante  o  processo  de  integração,  apenas  os 

parâmetros de cela foram fixados. Não houve oscilações significativas para os parâmetros de 

mosaicidade  e  centro  de  feixe.  Um  total  de  214.504   reflexões  foram  integrados  pelo 

programa Imosflm.  

O conjunto de dados possui  um total  7.937 reflexões únicas,  das quais 100 foram 

rejeitadas na fase de redução dos dados (uma média de 0,3 reflexões rejeitadas por imagem). 

A resolução obtida foi de 2.10 Å na ultima faixa de resolução com uma completeza de 99.1% 

e multiplicidade de 4,1. O coeficiente de Mathews determinado para esse sistema aponta um 

conteúdo de  solvente  de  apenas  37,5%. Esse  valor  está  nos  limites  mínimos  de solvente 

estimado para um cristais de proteínas143. Diferente do conjunto de dados coletados para a 

ciano-HbGp, que sofre uma queda significativa na intensidade das reflexões a partir de 7.0Å, 

o conjunto de dados para a d-HbGp mostrou um suave queda na intensidade até a região de 

Figura  4.3.1  -  Imagem de difração do cristal da d-HbGp com resolução de 2.1 Å na borda, 0,4o de oscilação e 
mosaicidade inicial estimada de 0.64o. A imagem apresenta alguns pontos incoerentes com a 
predição,  resultados  da  presença  de  um  cristal  satélite  (pequeno  cristal,  ou  fragmento  de, 
anexado ao cristal que está sendo coletado) mas que não comprometeu a qualidade dos dados 
obtidos. 
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alta resolução, o que está em pleno acordo com o baixo conteúdo de solvente estimado para o 

cristal.  A  tabela  4.3.1 mostra  os  principais  parâmetros  avaliados  durante  o  processo  de 

integração e  redução dos dados (escalonamento). Para o cálculo do parâmetro Rfree foram 

separadas aleatoriamente 10% das reflexões únicas do sistema. 

Tabela  4.3.1 -  Principais resultados obtidos nos procedimentos de indexação, integração e processamento dos 
dados.  Os valores entre parênteses referem-se a última faixa de resolução.

Grupo espacial I222

Dimensões de cela a, b, c (Å) 53,10, 63,13, 78,36
Detector Pilatus 2M 
Fonte de raios-X I04-1
Comprimento de onda (Å) 1,00 
Resolução 31,57(2,10)
Multiplicidade 4,2 (4,3) 
Rmerge(%)† 2,6 (41,7) 
Completeza 99,1 (99,8) 
Reflexões totais 32.296 (4.887) 
Reflexões únicas 7.891 (1.125)
Intensidade (I/σI) 24,6 (3,1) 

B-fator no Wilson plot (Å2) 29,21

4.4  Substituição molecular e refinamento do modelo

O  problema  das  fases  foi  resolvido  por  substituição  molecular  utilizando-se  a 

subunidade  d (na qual foi modelada a sequencia  d1) da estrutura cristalográfica da HbGp 

como molde de procura. Esse processo foi realizado no programa Phaser, onde foi feita uma 

busca exaustiva pela solução do problema nos dois possíveis grupos especiais (I222 e I212121). 

O programa Phaser apontou o grupo espacial I222 como sendo a solução correta para esse 

sistema (LLG = 2413, R =36.22%). O grupo heme foi excluído neste processo, e a região a 

qual ocupa foi usada como critério para avaliar a correta  atribuição das fases por substituição 

molecular.  Um mapa de  densidade  eletrônica  (2Fo-Fc)  interpretável  foi  obtido  e  detalhes 

como  a  ligação  dissulfeto  e  o  grupo  heme  foram  facilmente  identificados.  A  unidade 

assimétrica  conta  com  apenas  uma  única  subunidade.  Uma  questão  relevante  levantada 

durante o processo de refinamento foi a possibilidade dos mapas obtidos serem igualmente 
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adequados para a sequencia  d2.  Dessa forma, as duas sequências foram modeladas sobre a 

densidade eletrônica e então refinadas. O refinamento não deixou dúvidas sobre a melhor 

concordância dos dados com a sequência d1. Os valores de R e Rfree obtidos  ao final  do 

refinamento são iguais a 20,32 e 24,53, para a sequência d1 e 28,14 e 33,36 para o modelo 

contendo a sequência d2. Não apenas os valores de R e Rfree foram decisivos para a escolha da 

sequencia  correta,  mas  tal  diferença  também  se  manifestou  radicalmente  nos  mapas  de 

diferença calculados (Fo – Fc), onde a grande maioria das trocas de resíduos que acontece na 

comparação entre as duas sequências, perturba o mapa.  Podemos destacar as posições 22, 50, 

75,  96,  107  e  110   como  as  mais  significativas.  A  figura  4.4.1 mostra  as  densidades 

eletrônicas nas posições mencionadas anteriormente, destacando regiões onde a sequencia d2 

é  incoerente  com os  mapas  calculados.  Os  principais  dados  obtidos  para  o  processo  de 

refinamento podem ser observados na tabela 4.4.1.

Figura 4.4.1 -  Algumas das posições importantes nos mapas de densidade (cinza – 2Fo-Fc e δ = 1.0, vermelho – 
Fo-Fc e δ = -3.0, verde –Fo-Fc e δ = 3.0) comprovando que a sequencia d1 melhor descreve o 
modelo. As fases dos mapas em questão foram calculadas com a sequencia d2.
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Tabela 4.4.1 - Estatísticas do refinamento e geometria do modelo.

Reflexões usadas no refinamento

R e Rfree 20,32 e 24,53
B-fator médio. 24,4
No. de átomos (proteína) 2245
No. de átomos (ligantes) 117
Ramachandran plot 
Região permitida (%) 97,83
Região adicionalmente permitida (%) 2,17
Outliers (%) 0
R.m.s. bond lengths (Å) 0,01

R.m.s. bond angles (°) 1,08

Os  parâmetros  impostos  para  a  regularização  de  geometria  foram  bastante 

satisfatórios.  Foram  obtido  baixos  valores  de  rmsd para  os  comprimentos  de  ligações  e 

ângulos de ligações. Nenhum resíduo encontra-se fora das regiões permitas do diagrama de 

Ramachandran, e a distribuição dos fatores de temperatura também encontra-se dentro dos 

valores médios esperados para uma estrutura com esta resolução147(figura 4.4.2).

Figura  4.4.2 -  Principais  parâmetros  que  validam  a  qualidade  do  modelo  final  obtido.  (a)  diagrama  de 
Ramachandran,  onde  nenhum  resíduo  encontra-se  fora  das  regiões  permitidas,  e  (b)  Uma 
comparação dos valores obtidos ao final do refinamento com outras estruturas depositadas no 
banco de dados PDB. Os valores em cor vermelha referem-se ao mínimo é máximo encontrado 
para o dado parâmetro (considerando a faixa de resolução em questão).  A estrutura da d-HbGp 
apresenta valores dentro dos considerados aceitáveis em todos os aspectos em questão.
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A densidade eletrônica na região do grupo heme é bastante clara, evidenciando que o 

ligante ocupando o sexto sítio de coordenação do ferro é de fato uma molécula de oxigênio. A 

figura  4.4.3 mostra  o  mapa  de  densidade  eletrônica  (2Fo-Fc)  calculado  para  a  estrutura 

cristalográfica  da  d-HbGp na  região  do  grupo  heme,  onde  foi  modelado  a  molécula  de 

oxigênio. 

4.5  Estrutura da subunidade d e seus contatos cristalinos.

A  subunidade  d isolada  apresenta  um  enovelamento  global  muito  próximo  do 

observado na estrutura do complexo da HbGp, preservando todos os elementos de estrutura 

secundária. As maiores diferenças encontram-se nas conformações dos loops que conectam as 

Figura 4.4.3 -  Mapa de densidade eletrônica calculado (2Fo - Fc) para o modelo da d-HbGp. (a) visão geral, (b) 
região do grupo heme onde foi modelada a molécula de oxigênio ocupando o sexto sítio de 
coordenação do ferro. (c) ligação dissulfeto intramolecular.
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hélices A e B, e G e H. Na Os loops em questão não participam de contatos importantes. O 

loop que conecta A e B aponta para o interior da grande cavidade formada na junção do 

heterotrímero de  linkers e a estrutura do  cap, e o  loop que conecta G e H faz um contato 

hidrofóbico  não  conservado  com a  subunidade  c no  heterotetrâmero. No  empacotamento 

cristalino  da  d-HbGp,  o  rearranjo  destes  loops ocorre  na  região  do  eixo  de  ordem  2 

coincidente  com o eixo  c do  cristal. Não existem interações  nesta  região  que  indicam o 

favorecimento de tal contato, em realidade, tal conformação leva a uma orientação de cargas 

de mesma natureza, aproximando o resíduo Glu 21 e seu simétrico relacionado. Uma área 

total de 421.3Å2 é compartilhada nesta interação, com uma energia predita (servidor PISA) 

para o contato de apenas 2,8 kcal/mol (menos do que uma ligação de hidrogênio) sugerindo 

que  este  contato  é  meramente  um  artefato  de  cristalização.   Dessa  forma,  a  mudança 

conformacional dos  loops é provavelmente um efeito único do empacotamento cristalino. A 

sobreposição da estrutura da  d-HbGp com a subunidade d presente na HbGp, apresenta um 

rmsd de  0,44  Å.  Este  valor  é  muito  próximo ao  valor  estimado  para  a  sobreposição  de 

diferentes estruturas de uma mesma proteína133. Os contatos cristalinos para a estrutura da d-

HbGp podem ser vistos na  figura  4.5.1.  Aparentemente,  essas estruturas (subunidades de 

globinas das eritrocruorinas) são sensíveis a pequenas alterações conformacionais dentro do 

bolsão  que  envolve  o  grupo  heme145,146,  em  especial,  envolvendo  os  resíduos  aromáticos 

volumosos na posição 37 do alinhamento –  figura  3.2.2. Embora exista uma considerável 

diferença  na  resolução  dos  modelos  obtidos  (HbGp  e d-HbGp)  tal  análise  deve  ser 

interpretada  com  cautela,  uma  comparação  entre  os  resíduos  de  primeira  esfera  de 

coordenação do grupo heme para as subunidades d e subunidade d isolada (d-HbGp) mostra 

que  existe  um pequeno  rearranjo  dos  resíduos  que  fazem parte  do  sítio  hidrofóbico. Na 

estrutura da d-HbGp existe um deslocamento de aproximadamente 0,5 Å do resíduo Trp32 em 

direção ao grupo heme, tornando o sítio mais fechado em relação à estrutura do complexo. 

Este  é  apontado  como  um resíduo  chave,  capaz  de  afetar  radicalmente  a  afinidade  pelo 

oxigênio,  restringindo  o  acesso  e  a  mobilidade  do  ligante  dentro  do  sítio. O  pequeno 

deslocamento  do  resíduo  Trp  também  reflete  na  orientação  das  ligações  de  hidrogênio 

próximas que formam a hélice B de forma que parte da hélice é ligeiramente deslocada. Nas 

globinas d da HbLt o plano do anel imidazólico da histidina proximal forma um ângulo de 76 

-80o com o plano do grupo heme (em contraste  com o que  ocorre  nas  hemoglobinas  de 

vertebrados onde ambos são perpendiculares). 



127

Na estrutura  da  d-HbGp essa  mesma conformação  é  encontrada,  porém,  com um 

ângulo de 70o.  Segundo Strand e colaboradores89, essa variação angular em relação ao plano 

do heme seria potencialmente diminuidora da afinidade pelo ligante, se esta no caso, atuasse 

Figura  4.5.1 -.Principais contatos cristalinos encontrados para a estrutura cristalográfica da  d-HbGp. (a) ao 
longo do eixo a, (b) ao longo de eixo b, formando o dímero d/d, que é equivalente ao dímero a/d 
na estrutura da HbGp e (c)  ao longo do eixo c , que resulta no rearranjo dos loops  que conectam 
as hélices A e B, e G e H. 



128

restringindo a capacidade do ferro  em mover-se para  fora do plano do anel.  No entanto, 

sengudo  Vidugiris  e  colaboradores63,  uma  investigação  por  espectroscopia  Raman  de 

ressonância, envolvendo a troca do ligante na HbLt, sugere que não existem variações nas 

distancias entre o nitrogênio da histidina proximal e o átomo de ferro do grupo heme. Isso 

aponta  que  os  mecanismos  de  regulação para  esses  sistemas  obedecem a um mecanismo 

diferente do determinado para os vertebrados. 

A subunidade d da HbLt (e tudo indica que o mesmo seja verdade para a subunidade d 

da  HbGp)  não  possui  cooperatividade  quando  isolada136.  Uma  das  razões  é  porque  em 

solução, a mesma está presente majoritariamente na forma de monômero. No entanto, uma 

pequena porção da d-HbGp em solução associa-se em oligômeros. Esse estado é enriquecido 

com  o  aumento  da  concentração.  Uma  das  sugestões  é  de  que  essa  pequena  fração 

oligomérica poderia estar associada na forma de um trímero, que atuaria como um agente 

nucleador, agregando outras globinas para a formação do cap. Porém os contatos cristalinos 

Figura 4.5.2 -  Sobreposição da d-HbGp com a subunidade d presente na unidade biológica. (a) Existe grande 
coerência na sobreposição dessas duas estruturas com uma pequena diferença para a posição do 
resíduo Trp 32, que para a forma oxi da d-HbGp  sofre um pequeno deslocamento. (b) Orientação 
do  plano  do  anel  imidazólico  do  resíduo  de  His94  em  relação  ao  plano  do  grupo  heme 
comparado com a Hb humana em (c)
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da  estrutura  da  d-HbGp não  levam a  formação  de  estruturas  triméricas  relacionadas  por 

simetria de ordem três (devido a própria limitação das operações de simetria do cristal).  Na 

estrutura cristalográfica da d-HbGp, uma única subunidade d forma a unidade assimétrica e 

um dos contatos cristalinos gerados leva a formação de uma estrutura dimérica,  d/d,  cuja 

interface é equivalente ao dímero  a/d  (interagindo através das hélices E e F) encontrada na 

estrutura do complexo. A área estimada para a interface  d/d é de 646,8 Å2, menor do que a 

apresentada pelo do dímero a/d, que é igual a 914,5 Å2. Porém, as duas subunidades possuem 

energias de interação próximas, estimadas de -11,0 e -13,7 kcal/mol respectivamente. Por sua 

vez,  a estrutura  trímerica,  dx3,  presente  na  partícula  inteira,  possui  uma  interface  entre 

subunidades adjacentes de 331,4 Å2  e uma energia de interação estimada em -3,6 kcal/mol. 

Esses dados, combinados com as interfaces encontradas na rede cristalina do modelo da  d-

HbGp apontam que a existência da espécie trimérica em solução é desfavorecida, sugerindo 

então que as formas oligoméricas predominantes seriam dímeros ou múltiplos de dímeros. 

Isso torna remota a possibilidade de que a estrutura do cap seria formada a partir da estrutura 

dx3, onde esta atuaria orientando as outras subunidades, ou oligômeros pré-formados, a se 

associarem na estrutura com simetria correta. Dessa forma, o mecanismo de montagem do 

cap envolveria primeiramente a formação do tetrâmero  abdc, que posteriormente se associa 

na  forma  trimérica.  Outra  possibilidade  é  que  a  partir  dos  trímero  abc,  é  formada  uma 

estrutura  (abc)3 onde  as  subunidades  d seriam  então  incorporadas  posteriormente. A 

existência do arranjo dodecamérico sugere que os contatos feitos pelas demais cadeias globina 

são suficiente para estabilizar os frágeis contatos entre cadeias d em torno do eixo de ordem 3. 

É fato que, as globinas que constituem a HbLt tem capacidade de se reassociarem após a 

fragmentação do complexo em pH alcalino. Porém, a estrutura dos linkers que formam a base 

da  bicamada  hexagonal  da  HbGp,  foi  observada  separadamente  em  experimentos  de 

microscopia  eletrônica,  o  que  sugere  que  esta  estrutura  poderia  atuar  como  um  agente 

nucleador, agregando as estruturas dos caps para a formação do complexo inteiro. Isso mostra 

mais  uma  vez  que  as  interfaces  de  proteínas  são  muito  vezes  promíscuas,  e  altamente 

dependentes  do  ambiente  químico  em questão.   A  figura  4.5.3 mostra  as  interfaces  das 

estruturas oligoméricas em que a subunidade d esta envolvida. 
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O dímero d/d encontrado para a estrutura da d-HbGp possui uma interface presente em 

outras  hemoglobinas,  como encontrada  em  Scapharca inaequivalvis. Esse  molusco possui 

Figura 4.5.3 -.O Mecanismo mostra as interfaces em que a subunidade d esta envolvida. Na estrutura do cap, o 
trímero dx3 faz contatos através das hélices B e G. Quando a subunidade d é isolada, seus frágeis 
contatos  se  desfazem,  prevalecendo  em solução  a  forma  monomérica.  Com o  aumento   da 
concentração, a d-HbGp se associa  formando um dímero, que interage através das hélices E e F 
(incluindo o grupo heme). Essa interface é equivalente ao dímero a/d encontrado na estrutura do 
cap.
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uma Hb composta por dois tipos de subunidades (a e  b), onde a estrutura quartenária é um 

tetrâmero, equivalente a estrutura do tetrâmero abcd que forma o cap. Por esse motivo, a Hb 

de S.inaequivalvis  vem sendo utilizada como um modelo em menor escala para entender os 

efeitos de cooperatividade que ocorrem entre as subunidades de globinas da HbLt. Porém, a 

interface dimérica da Hb de S.inaequivalvis apresenta uma série de resíduos não conservados 

quando comparados com as sequências do oligoquetas, onde alguns já foram determinados 

como cruciais para atividade dessa proteína145,146. Sendo assim, a interface d/d encontrada para 

a  d-HbGp é um modelo em menor escala alternativo para o estudo do comportamento das 

subunidades globinas de eritrocruorinas. 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO – OUTRAS HEMOGLOBINAS 

5.1  Purificação

  As hemoglobinas das três espécies comerciais, E.andrei, P.escavatus e E.eugeniae, e 

da espécie nativa do Vale do Paraopeba, R.alatus, foram extraídas e purificadas. O rendimento 

obtido  na  purificação  foi  variado,  assim  como  o  tamanho  das  espécies  em  questão. 

Destacando-se o máximo rendimento obtido por indivíduo sacrificado para a espécie R.alatus,  

entre 15 – 20 mg, e um mínimo rendimento por indivíduo sacrificado para a espécie E.andrei,  

~  0,75  mg.  As  diferentes  espécies  também  apresentaram  Hbs  com  propriedades  físico-

químicas diferentes. A figura 5.1.1 - a é uma análise por SDS PAGE demostrando que, assim 

como a HbGp, todas as diferentes eritrocruorinas purificadas nesta etapa são compostas de 

dois conjuntos de bandas,  linkers e globinas, porém, o perfil das bandas referentes a cada 

conjunto varia de acordo com a espécie.  Dentre as Hbs analisadas, as HbEa é a que apresenta 

maior discrepância nas massas relativas das subunidades.  Essas diferenças se refletem na 

massa total  do complexo que  foi  estimada posteriormente por  ultracentrifugação analítica 

(UAC – ultra analytic centrifugation) (figura 5.1.1 - b). Os valores das massas obtidos por 

UAC podem ser vistos na tabela 5.1.1.

Figura 5.1.1 - (a) Análise de SDS PAGE das frações purificadas contendo as hemoglobinas, HbPe, HbEe, HbEa 
e  HbRa.  A HbEa é  a  que  apresenta  um padrão  de  massa  que  mais  diverge  das  outras  Hbs 
purificadas neste trabalho. (b) Resultado da análise por UAC, a amostra de HbEa apresentam 
dois  picos  em  S=10  (  referentes  ao  cap isolado)  e  S  ~65,  que  equivale  ao  coeficiente  de 
sedimentação da partícula inteira.



134

Tabela  5.1.1 -  Massas  obtidas  por UAC para  as  hemoglobinas  gigantes  utilizadas  neste  trabalho.  A massa 
estimada para a HbEa é maior do que para a HbGp, HbRa e HbPe. 

Espécie/Hemoglobina Massa estimada (kDa)

Glossoscolex paulistus HbGp 3600 ± 80

Rhinodrilus alatus HbRa 3500 ± 70

Eisenia andrei HbEa 3850 ± 50

Perionyx excavatus HbPe 3500 ± 50

Os  resultados  de  UAC  apontam  que  a  HbEa  possui  a  maior  massa  entre  as 

hemoglobinas aqui estudadas, estimada em 3850 kDa.  Isto é em torno de 250-350kDa acima 

dos valores obtidos para as demais espécies.  Pelo padrão de bandas no gel, aparentemente 

este aumento na massa para a HbEa é devido a diferenças tanto nas cadeias linkers quanto nas 

globinas.

5.2  Cristalização

A motivação que levou ao estudo de hemoglobinas de novas espécies neste projeto, foi 

a busca por cristais de melhor qualidade e que difratem a mais alta resolução. Dessa forma 

temos o objetivo de vislumbrar melhor os detalhes das estruturas de cada uma das cadeias 

além  dos  contatos  entre  elas  que  poderiam,  por  sua  vez,  contribuir  para  modelos  mais 

apurados sobre o comportamento biológico desses complexos. Foram obtidos cristais das Hbs 

de  todas  as  espécies  em questão.  Os  cristais  da  HbRa foram obtidos  na  condição:  10% 

PEG8000 e  50mM Tris/HCl  pH7,0.  Esta  condição  é  muito  similar  aos  primeiros  cristais 

obtidos para a HbGp, o que sugere uma similaridade entre essas duas estruturas. Os cristais de 

HbEe foram obtidos na condição: 20 % MPD Tris/HCl pH7,0. Nestes dois casos os cristais 

gerados  eram  de  difícil  manipulação  devido  à  fragilidade  mecânica  apresentada  pelos 

mesmos.  Para HbEa e HbPe, as condições de cristalização foram; sulfato de amônio 1,4 M, 

cacodilato pH 6,5 e PEG 3350 10%, cacodilato pH 7,0, respectivamente. Os cristais de HbEa 

e HbPe eram de fácil  manipulação e apresentaram boa resistência na transferência para a 

condição crioprotetora. A figura 5.2.1 mostra os cristais obtidos para as quatro espécies em 

questão. 
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5.3  Coleta e processamentos dos dados

Os  cristais  obtidos  de  HbRa  e  HbEe  não  apresentaram  difração  significativa, 

limitando-se a  poucos pontos  de  difração na  zona de  baixa  resolução,  impossibilitando a 

coleta de dados. Já os cristais de HbPe e HbEa, apresentaram poder de difração considerável, 

com reflexões  bem definidas  e intensas.  A análise  preliminar  dos dados coletados para o 

cristal  de  HbPe sugerem que o  mesmo faz  parte  do  grupo espacial  P3 (portanto  sistema 

trigonal), com parâmetros de cela de a = b = 317,76Å e c = 608,17Å. Um total de 604.209 

reflexões foram coletadas, sendo 107.283 reflexões únicas, limitando o conjunto de dados a 

uma resolução de 7,0Å. A figura 5.3.1 - a mostra uma imagem de difração do cristal de HbPe, 

onde é possível ver o conjunto de pontos aproximados devido a grande dimensão do eixo c. O 

conteúdo da unidade assimétrica não pôde ser determinado para esse sistema.

Figura 5.2.1 - Cristais obtidos para as eritrocruorinas de 4 novas espécies. (a) Os cristais da HbRa, obtidos em 
10% PEG8000 e 50mM Tris/HCl pH7,0. (b) Os cristais de HbEe, obtidos na condição 20 % MPD 
Tris/HCl pH7,0. (c) Os cristais de HbEa obtidos em sulfato de amônio 1,4 M, cacodilato pH 6,5 .  
(d) Cristais de HbEa, obtidos em PEG 3350 10% cacodilato pH 7,0. 

μm
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Os cristais de HbEa pertencem ao grupo I23, cúbico, com parâmetros de cela a = b = c 

489,59Å.  Um total  de  300.603  reflexões  foram  integradas,  destas  111.634  são  reflexões 

únicas. A resolução obtida para o conjunto de dados da HbEa foi de 4,7Å. Nos dois casos, o 

processamento  foi  feito  com  parâmetro  mosaicidade  fixo  (0.5o)  adotando-se  a  mesma 

estratégia  usada  nos  conjuntos  de  dados  da  HbGp.  Os  principais  dados  obtidos  durante 

Figura 5.3.1 -  Imagens dos padrões de difração coletados e estatística do processamento (Rmerge e Intensidade) 
por faixa de resolução para (a) HbPe, onde é possível ver a orientação do eixo maior, c=608,17Å, 
que é caracterizado pela proximidade dos spots. (b) HbEa.
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indexação, integração e processamento dos dados podem ser vistos na  tabela  5.3.1. Uma 

análise do CM mostra que para o conteúdo da unidade assimétrica encontrado (4 protômeros - 

ver adiante) a porcentagem de solvente do cristal é estimado em 75%, o que esta em pleno 

acordo com as baixas resoluções obtidas. 

Tabela  5.3.1 -  Principais resultados obtidos nos procedimentos de indexação, integração e processamento dos 
dados.  Os valores entre parênteses referem-se a última faixa de resolução.

HbPe HbEa

Grupo espacial P3 I23

Dimensões de cela a, b, c (Å) 317,76, 317,76 , 608,17 489,59,  489,59, 489,59 
Detector ADSC Quantum 315 Pilatus 6M
Fonte de raios-X NSLS X29 NSLS X25
Comprimento de onda (Å) 1,00 1,00 
Resolução 109,85 (7,38–7,00) 130,85  (4.74–4,7) 
Multiplicidade 5.6 (5.6) 2,7 (2,7) 
Rmerge(%)† 53.7 (75,1) 4,3 (56,20) 
Completeza 99,1 (99,6) 94,2 (98,3) 
Reflexões totais 604.209(88.947) 300.603 (44.661) 
Reflexões únicas 107.283 (15.815) 111.634(16.353)
Intensidade (I/σI) 3,8 (1,7) 15,7 (1,6) 

B-fator no Wilson plot (Å2) 258.8 96.9 

5.4  Substituição molecular e estrutura preliminar da HbEa

O  problema  das  fases  para  a  estrutura  da  HbEa  foi  resolvido  por  substituição 

molecular utilizando a estrutura homóloga da HbLt como molde (código de acesso – 2GTL). 

Para esse procedimento foi utilizado o programa Phaser.  Os metais e grupos heme foram 

excluídos  da  estrutura  molde  e  as  regiões  em que  ocupam,  usadas  posteriormente  como 

critério de avaliação da solução obtida (mesmo procedimento adotado anteriormente para a 

HbGp  e  d-HbGp).  Foram  localizados  quatro  protômeros  na  unidade  assimétrica,  o  que 

representa um terço da unidade biológica (60 subunidades ao todo). Como consequência, a 

unidade biológica com 180 subunidades esta situada sob o eixo de ordem três que corta a 

diagonal de corpo (body diagonal) da cela unitária, como mostra na figura 5.4.1. Os valores 

de  R  e  LLG  obtidos  para  os  sucessivos  protômeros  encontrados  durante  o  processo  de 

atribuição das fases pode sem vistos na tabela 5.4.1. 
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O modelo  cristalográfico  da  HbEa apresenta  um mapa de  densidade  eletrônica  de 

baixa resolução que é limitado majoritariamente a interpretação dos elementos de estrutura 

secundária da estrutura. Isso é suficiente para constatar que a HbEa também trata-se de uma 

eritrocruorina  do  tipo  I  (o  que  já  era  esperado considerando  o  alto  grau  de  conservação 

sequencial com a HbLt – alinhamento da  figura 3.2.2). Em algumas regiões específicas do 

mapa de densidade eletrônica (2Fo-Fc) existem indícios da presença de cadeias laterais, como 

no do bolsão hidrofóbico do grupo heme.

Tabela  5.4.1 - Valores  obtidos  de  LLG  e  R  para  cada  etapa  do  processo  de  de  atribuição  das  fases  por 
substituição molecular.

         LLG R

1o protômero 257 62

2o protômero 3025 55

3o protômero 6710 48

4o protômero 10283 42

Figura 5.4.1 - .A unidade assimétrica é composta por quatro protômeros, cada um deles colorido por uma cor 
diferente. Em cinza claro estão representados os simétricos relacionados que formam a unidade 
biológica.  (a) mostra a  unidade assimétrica ao longo do eixo c e as operações de simetria que 
relacionam o grupo especial I23. (b) mostra o conteúdo da unidade assimétrica ao longo do eixo  
de simetria de ordem três que corta a diagonal da cela.

(b)(a)
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 O mapa de densidade eletrônica (2Fo-Fc) na região dos grupos heme comprova a 

presença  dos  mesmos,  mas  não  dá  pistas  a  respeito  da  orientação  (logo,  estes  foram 

modelados com base na orientação em que ocupam nas estruturas da HbLt/HbGp). Um pico 

significativo no mapa de diferença (Fo-Fc -  σ = 7) comprova a presença do íon Ca2+ nas 

estruturas dos linkers.  Os mapas de densidade eletrônica/diferença (2Fo-Fc e Fo-Fc) da HbEa 

não sugerem a presença de íons Zn2+ equivalentes aos encontrados na estrutura da  ciano-

HbGp. A figura 5.4.2  mostra regiões do mapa de densidade eletrônica comparadas as regiões 

equivalentes no modelo da HbGp.

Figura 5.4.2  - Comparação entre os mapas de densidade eletrônica obtidos (2Fo-Fc – sigma = 1,5) para a HbEa 
(4,7Å) e ciano-HbGp (3,2Å). (a) região do coiled-coil. (b) domínio β-barril da subunidade L1 e 
(c) Região do sítio de ligação da globina tipo d. 
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A HbEa possui sequências que representam a todas as suas subunidades, porém, as 

sequências referentes as subunidades b e L2 estão disponíveis apenas de forma parcial (figura 

3.2.2). Dessa forma, as regiões desconhecidas para as sequencias de HbEa foram preenchidas 

com as sequências das subunidades homólogas da HbLt (que conservam 80% identidade com 

a  HbEa).  Três  subunidades  da  HbEa  são  preditas  como glicosiladas;  a  subunidade  a, na 

posição  86  (posição  88  do  alinhamento  3.2.1),  subunidade  L1,  na  posição  Thr103  e 

subunidade L2, na posição 161 (posições 128 e 188 do alinhamento 3.2.2). Essas predições 

estão de acordo com os mapas (2Fo-Fc) calculados nas respectivas regiões. Na posição 88 da 

subunidade  a há  um pequeno  prologamento  da  densidade  eletrônica  na  região  da  cadeia 

lateral, coerente com a presença de uma unidade de sacarídeo ligada à estrutura. A posição 

Thr  103  da  subunidade  L1  apresenta  uma  prologamento  de  densidade  eletrônica  que 

equivalente a 3-4 unidades de sacarídeos. Por fim, a posição 161 da subunidade L2, possui um 

prolongamento  na  densidade  eletrônica  correspondente  à  duas  ou  mais  unidades  de 

sacarídeos. As densidades eletrônicas referentes às glicosilações encontradas para a estrutura 

da HbEa podem ser observadas na figura 5.4.3. Embora as sequências das subunidade b e L2 

estejam incompletas, os mapas calculados (2Fo-Fc e Fo-Fc) não apresentam nenhum indício 

de que as subunidades da HbEa apresentam prologamentos nas porções N/C-terminais. Dessa 

forma, as principais diferenças nas massas encontradas nas análises de SDS PAGE e UAC, 

são atribuídas as glicosilações e não para diferenças nas massas das cadeias polipeptídicas.

Figura 5.4.3. - .Mapa de densidade eletrônica (2Fo-Fc – sigma = 1,5) calculados para o modelo cristalográfico 
da HbEa onde as sequências das subunidades foram preditas como glicosiladas (a) Asn 86 das 
subunidades a, (b) Thr das subunidades L1 e (c) Asn 161 das subunidades L2.
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6  CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS

6.1  Conclusões

Na primeira etapa deste trabalho a hemoglobina gigante de Glossoscolex paulistus foi 

purificada,  cristalizada  e  sua  estrutura  cristalográfica  resolvida.  Para  a  obtenção  de  um 

modelo  cristalográfico  completo,  foi  realizado  um sequenciamento  massivo  do cDNA da 

espécie  G.paulistus com objetivo  de  identificar  as  sequências  desconhecidas  de  6  das  7 

subunidades  básicas  que  constituem  o  complexo  da  HbGp.  O  sequenciamento  massivo 

resultou em um total de 97.639 sequências únicas, das quais 11 são referentes às subunidades 

da HbGp. Foram identificadas  seis  sequências de globinas,  a1,  a2,  b,  c,  d1 e  d2 e cinco 

sequências de linkers, L1a, L1b, L2a, L3a e L3b, onde d1 é mesma sequência obtida para a 

subunidade d por Cabral e colaboradores em 2001104. O trabalho de sequenciamento da HbGp 

resultou na obtenção das sequências de todas as subunidades constituintes da HbGp, incluindo 

algumas de suas isoformas. A comparação entre as sequências obtidas para a HbGp e as suas 

homólogas na estrutura da HbLt, mostra que a conservação entre essas estruturas é 15 – 20% 

maior do que a estimativa feita por Cabral e colaboradores com base apenas na sequencia d1. 

A estrutura da HbGp foi obtida com uma resolução de 3.2 Å, com valores de R = 21,65 e Rfree 

= 23,52 em amplo acordo com os critérios que avaliam a qualidade dos modelos depositados 

no  banco  de  dados.  Um  total  de  45  subunidades  (7.108 resíduos) constituem  a  unidade 

assimétrica.  A estrutura  cristalográfica  da  HbGp apresentou melhor  resolução e  melhores 

estatísticas que a estrutura resolvida para a HbLt. O conteúdo reduzido na unidade assimétrica 

permitiu que o refinamento feito para a HbGp não fizesse uso dos mesmos recursos para a 

simplificação do modelo imposto para a HbLt. Isso permitiu que ao final do refinamento, os 

mapas de densidade eletrônica calculados (2Fo-Fc e Fo-Fc) revelassem detalhes importantes 

sobre essa estrutura.  Além dos íons Ca2+ que já haviam sido reportados para a estrutura da 

HbLt  e  que  estão  conservados  na  HbGp,  outros  dois  sítios  de  ligação  de  metais  foram 

encontrados. O sítio de zinco 1, formado na interface entre o domínio LDL-A e o β-barril, e o 

sítio de zinco 2 na interface entre as subunidades L3 e L2 de protômeros vizinhos dentro da 

mesma  camada  hexagonal.  A  presença  desses  íons  está  relacionada  a  dois  aspectos 

importantes  no  comportamento  das  eritrocruorinas:  (i)  esse  cátion  é  apontado  como  um 
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regulador da afinidade desses complexos por oxigênio, atuando de forma diferente dos metais 

alcalinos terrosos; (ii) sua presença está associada à atividade superóxido dismutase que esses 

sistemas  apresentam.  Os  dois  sítios  de  zinco  encontrados  para  a  HbGp não  formam um 

ambiente  químico  equivalente/semelhante  ao  encontrado  nos  sítios  ativos  das  enzimas 

Cu/ZnSODs.  Isso  indica  que,  caso  esses  sítios  de  zinco  encontrados  na  HbGp  estejam 

relacionados  com  a  atividade  de  SOD,  estes  provavelmente  fazem  uso  de  mecanismos 

alternativos aos encontrados nas Cu/ZnSODs. Uma glicosilação predita para o resíduo Asn 

121 das subunidades L3 apresentou grande coerência com o mapa (2Fo-Fc) nesta  região. 

Embora apenas uma unidade NAG foi atribuída a esta glicosilação, a densidade eletrônica 

sugere que pelo menos mais uma unidade de sacarídeo estaria presente. O enovelamento das 

subunidades constituintes da HbGp é muito similar aos apresentados na HbLt, resultando em 

sobreposições com valores de rmsd abaixo do esperado. O mesmo acontece para a orientação 

dos oligômeros formados o que inclui a posição dos  caps e protômeros, mostrando que as 

estruturas são de fato muito semelhantes. A HbGp e HbLt apresentam uma mesma hierarquia 

de associação das subunidades de globinas para a montagem do cap, que é apontado como o 

caroço alostérico para esses sistemas. Isso torna-se mais evidente com a grande semelhança 

que  as  estruturas  dos  caps da  HbGp e  HbLt  apresentam quando  comparadas  as  HbL de 

vestimentíferos  e  pogonóforos,  porém,  esses  organismos  marinhos  apresentam  sítios  de 

ligação de metais nas regiões interfaciais das globinas que não são conservados para a HbGp e 

HbLt. Isso mostra que a influência dos metais sobre as eritrocruorinas de oligoquetas acontece 

majoritariamente através de sua interação com as subunidades  linkers. Sem dúvida, a mais 

proeminente dessas interações é a conservada ponte salina entra a Arg 34 da subunidade  b 

com a o Asp88 de L1 (e seus equivalentes nos outros  linkers) reforçando que o papel da 

espécie Ca2+ não é meramente estrutural na formação do domínio LDL-A. Foram encontrados 

13  canais  que  dão  acesso  a  grande  cavidade  formada  dentro  da  estrutura  do  protômero, 

permitindo que exista um fluxo de entrada e saída de solvente. Isso leva a crer que pequenas 

moléculas podem migrar para dentro da cavidade, sugerindo que a as eritrocruorinas atuem 

como estruturas carreadores dessas moléculas. A interação entre protômeros de uma mesma 

camada hexagonal inclui contatos formados por globinas de  caps diferentes, sugerindo que 

essas  interações  também  contribuem  para  o  comportamento  diferenciado  que  a  unidade 

biológica  demostra  em  relação  ao  cap isolado.  Por  fim,  os  linkers desempenham 

exclusivamente os contatos entre protômeros de camadas hexagonais diferentes, possuindo 

um papel fundamental na estabilização do complexo ao manter os dois discos hexagonais 

unidos.
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A estrutura da  d-HbGp apresentou um enovelamento similar  ao encontrado para a 

subunidade  d presente no complexo, com exceção ao rearranjo do  loop AB em virtude dos 

contatos  cristalinos  na  estrutura  da  d-HbGp.  A caracterização  da  d-HbGp  em  solução, 

combinada com a análise dos contatos cristalinos, demonstram que o trímero dx3, presente na 

estrutura do  cap é desfeito quando esta subunidade é isolada do resto do complexo. Ao se 

reassociar, a subunidade  d forma uma dímero  d/d, com interface equivalente ao dímero  a/d 

encontrado na estrutura do cap. Isso torna remota a possibilidade de que o cap seja formado a 

partir de um trímero  dx3,  onde este atuaria como núcleo, orientando e agregando as outras 

subunidades para a  formação do  cap.  Dessa forma,  concluímos que o trímero  dx3  é uma 

consequência das interfaces que a subunidade  d desempenha com as outras subunidades no 

complexo (especialmente com a subunidade a).

A busca sistemática por cristais de outras espécies com o objetivo de obter modelos 

cristalográficos  de  maior  resolução  foi  bem  sucedida  para  a  cristalização  das  4  novas 

eritrocruorinas  disponíveis  até  presente  momento;  E.andrei (HbEa),  P.escavatus (HbPe) 

R.alatus (HbRa) e  E.eugenia (HbEe).  Somente os cristais  de HbEa e HbPe, apresentaram 

difração considerável,  e  por  fim,  apenas  os  dados coletados para a  HbEa permitiram um 

correto faseamento e obtenção da estrutura preliminar. A estrutura cristalográfica da HbEa foi 

resolvida a uma resolução de 4,7 Å, possui uma unidade assimétrica com 60 subunidades (o 

que equivale  a  1/3 da unidade biológica)  e  alguns de suas  sequências  estão incompletas. 

Nestas  condições  a  interpretação  do  modelo  é  bastante  limitada  quando  comparada  aos 

resultados obtidos anteriormente para a HbGp, mas a orientação dos protômeros constituintes 

comprovam que esta é uma eritrocruorina do tipo I. Uma análise dos mapas da densidade 

eletrônica (2Fo-Fc) e dos mapas de diferença (Fo-Fc) demostram claramente a presença de 

glicosilações nas subunidades a, L1 e L2. As subunidades tipo a apresenta suas glicosilações 

orientadas para dentro da grande cavidade formadas entre o cap e a trímero de linkers. Não é 

possível  dizer  quantas  unidades  de  sacarídeos  exatamente  compõem  cada  uma  das 

glicosilações. Não existem evidências de que as porções N/C-terminais das subunidades da 

HbEa apresentem prolongamentos,  de forma que as diferenças de massa que caracterizam 

essa eritrocruorina é atribuída majoritariamente as glicosilações encontradas. 

Foram  apresentadas  aqui  2  novas  estruturas  de  hemoglobinas  gigantes 

(eritrocruorinas),  com destaque  para  a  estrutura  cristalográfica  da  HbGp que é  o  modelo 

obtido com mais alta resolução para esses sistemas até hoje. O modelo cristalográfico da d-

HbGp  revelou  detalhes  importantes  do  comportamento  oligomérico  dessas  subunidades 
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quando isoladas, auxiliando na compreensão de como é a cascata de eventos que ocorre para a 

montagem desses  sistemas.  A caracterização  estrutural  da  HbGp e  suas  frações  isoladas, 

combinados com a ampla caracterização de suas propriedades físico-químicas, coloca essa 

eritrocruorina ao lado da HbLt como uma das mais bem caracterizadas hemoglobinas gigantes 

conhecidas. 

6.2  Perspectivas

A obtenção das estruturas cristalográficas apresentadas neste trabalho representam um 

importante,  porém  limitado,  passo  para  o  entendimento  dos  sistemas  em  questão. 

Consideramos que os seguintes itens merecem esforços a serem realizados no futuro:

• Obtenção  de  estruturas  cristalográficas  da  HbGp/HbEa  nas  formas  a  oxi,  deoxi, 

aquometa, e hemecromo.

• Para os cristais nas diferentes formas obtidas, intensificar as análises espectroscópicas 

durante os experimentos de difração,  afim de entender melhor  como os efeitos da 

radiação alteram o ambiente químico do grupo heme.

• Obtenção das estruturas cristalográficas de outras frações da HbGp/HbEa, como cap 

e/ou o trímero abc, que irá auxilar na determinação do mecanismo de empacotamento 

da unidade biológica. 

• Sequenciamento  completo  das  subunidades  da  HbEa  por  métodos  de  biologia 

molecular/química de proteínas,  o que permitirá  a completa  construção do modelo 

cristalográfico da HbEa. 

• Obtenção de cristais que difratem a mais a alta resolução, em especial para a HbEa, 

afim de entender melhor o comportamento e importância dos oligossacarídeos ligados 

a estrutura. 
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