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RESUMO 

 

Marín Huachaca, N. S. Propriedades conformacionais de hormônios peptídicos ligantes de 
receptores acoplados a proteínas G em solução e em presença de membranas modelo. 2007. 

195p. Tese de Doutorado - Programa de Pós-Graduação em Bioquímica. Instituto de 
Química, Universidade de São Paulo, São Paulo.  

 

Os hormônios peptídicos Angiotensina II (Ang II) e bradicinina (BK)  ativam 

transdução de sinal através da ligação a Receptores Acoplados a Proteínas G (GPCR). Este 

trabalho propõe o estudo de propriedades conformacionais, através de espectroscopia de 

fluorescência da Ang II e BK e de seus análogos contendo o marcador de spin ácido 

2,2,6,6-tetrametilpiperidina-1-oxil-4-amino-4-carboxílico, TOAC (TOAC1-Ang II, TOAC3-

Ang II, TOAC0-BK, TOAC3-BK). Os peptídeos foram estudados em solução (efeito do pH) 

e também na presença de membranas modelo, micelas e bicamadas, formadas por 

anfifílicos zwitteriônicos ou aniônicos. Foi monitorada a fluorescência intrínseca dos 

resíduos aromáticos (Tyr4 na Ang II e Phe5 e Phe8 na BK). O efeito de supressão da 

fluorescência pelo TOAC foi utilizado para obter informação sobre a proximidade desse 

resíduo aos grupos fluoróforos.  

Foi observada dependência da fluorescência com o pH e regiões de pKs dos 

grupamentos ionizáveis. Os espectros evidenciaram também a interação peptídeo-

membrana modelo. Interações mais fortes ocorreram entre os peptídeos e membranas com 

carga superficial negativa, evidenciando a importância de interações eletrostáticas para a 

ligação. Porém, interações hidrofóbicas também estão envolvidas, como verificado pela 

ligação dos peptídeos a membranas zwitteriônicas. Estudos com variação de pH também 

mostraram o papel dessa variável na interação peptídeo-membrana e a alteração de pKs de 

resíduos ionizáveis decorrentes da interação.  

A titulação com concentrações crescentes de membranas permitiu o cálculo das 

constantes de associação. A ligação a membranas é função da conformação dos peptídeos. 

Em particular, a presença de TOAC na posição 3 parece diminuir a afinidade desses 

análogos por membranas.  

Supressão de fluorescência foi efetuada empregando três diferentes abordagens: 1) 

supressão pela molécula aquossolúvel acrilamida, 2) supressão da fluorescência de 

fosfolipídeos contendo o fluoróforo NBD em diferentes posições da molécula pelos 



análogos marcados com TOAC, 3) supressão da fluorescência dos peptídeos por ésteres 

metílicos do ácido esteárico contendo o grupamento nitróxido em diferentes posições da 

cadeia. Esses estudos permitiram determinar a localização dos peptídeos na interface água-

membrana. 

Medidas de anisotropia de fluorescência também evidenciaram a ligação dos 

peptídeos a membranas, revelando maior imobilidade dos mesmos nessas condições.  

Foi ainda estudado um peptídeo que contém os resíduos 92-100 (fEL1) do receptor 

AT1 de Ang II humano. Predições baseadas na estrutura cristalina da rodopsina estimam 

que essa seqüência localiza-se na primeira alça extra-celular do receptor. A seqüência 

contém a Tyr92, considerada um resíduo importante para a ligação hormônio-receptor. 

Resultados preliminares sugeriram que fEL1 interage com Ang II e TOAC1-Ang II, mas 

não com TOAC3-Ang II. Este último resultado provavelmente deve-se à dobra causada por 

TOAC que restringe a liberdade de movimento do esqueleto peptídico. Essa característica 

provavelmente determina a falta de atividade biológica de TOAC3-Ang II e TOAC3-BK, 

enquanto os análogos marcados no N-terminal retém atividade parcial (Nakaie et al., 2002). 

Tem sido proposto que peptídeos ligantes de GPCR se ligariam à bicamada lipídica 

e atingiriam seu receptor através da difusão pela bicamada. Em solução aquosa essas 

moléculas são flexíveis, existindo um equilíbrio dinâmico entre várias conformações. A 

ligação à bicamada lipídica estabilizaria uma ou algumas conformações, entre elas aquela 

que o ligante adota ao ligar-se ao receptor.  

O presente estudo contribui para a compreensão, a nível molecular, do processo de 

interação entre os hormônios peptídicos e membranas lipídicas.  

 
Palavras-chave: Angiotensina II, bradicinina, TOAC, fluorescência, CD, RPE, membrana 

modelo. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Marín Huachaca, N. S. Conformational properties of peptide hormones binding to G 
Protein Coupled Receptors in solution and in the presence of model membranes. 2007. 

195p. PhD Thesis - Graduate Program in Biochemistry. Instituto de Química, Universidade 
de São Paulo, São Paulo.  
 

 The peptide hormones Angiotensin II (Ang II) and bradykinin (BK) trigger signal 

transduction by binding to G Protein Coupled Receptors (GPCR). This work proposes the 

study of conformational properties of Ang II and BK, as well as their analogues containing 

the spin label 2,2,6,6–tetramethylpiperidine-1-oxyl-4-amino-4-carboxylic acid, TOAC 

(TOAC1-Ang II, TOAC3-Ang II, TOAC0-BK, TOAC3-BK) making use of fluorescence 

spectroscopy.  Studies were performed in solution (effect of pH) and also of the interaction 

between the peptides and model membranes – micelles and bilayers – formed by 

amphiphiles, either zwitterionic or negatively charged. The intrinsic fluorescence of 

aromatic residues (Tyr4 in Ang II and Phe5 and Phe8 in BK) was monitored. Fluorescence 

quenching by the TOAC-carrying analogues provided information about the proximity 

between TOAC and the fluorophores.  

 The fluorescence was pH-dependent and evinced regions corresponding to pKs of 

ionizable groups. Peptide-model membrane interactions were also examined. Stronger 

interactions were detected between the peptides and membranes formed by negatively 

charged amphiphiles, pointing to the importance of electrostatic interactions for binding. 

However, hydrophobic interactions were also involved, as suggested by the fact that the 

peptides also bound to zwitterionic membranes. Variable pH studies showed the effect of 

this parameter on peptide-membrane interaction. The peptide-membrane interactions 

promoted changes in the pKs of ionizable residues.  

 Titrations with increasing membrane concentrations allowed calculation of binding 

constants. Binding to membranes is a function of peptide conformation. In particular, 

TOAC at position 3 seems to decrease the affinity of both Ang II and BK for membranes.  

 Fluorescence quenching studies made use of three different approaches: 1) 

quenching by water soluble acrylamide, 2) quenching of the fluorescence of phospholipids 

carrying the fluorescent group NBD in different positions by the spin- labeled TOAC-

bearing analogues, 3) quenching of the peptides fluorescence by methyl esters of stearic 



acid containing the nitroxide moiety at different positions in the acyl chain. These studies 

indicated that the peptides are located at the water-membrane interface. 

 Measurements of fluorescence anisotropy also evinced binding of the peptides to the 

membranes and showed that the peptides undergo more restricted motion under these 

conditions. 

 A peptide containing residues 92-100 (fEL1) of the Ang II AT1 human receptor was 

also studied. Predictions based on rhodopsin crystalline structure estimate that  this 

sequence is located in the receptor´s first extra-cellular loop. Preliminary results suggest 

that fEL1 interacts with  Ang II and TOAC1-Ang II,  but not  TOAC3-Ang II. This latter 

result is probably due to the TOAC-induced bend that restricts the freedom of motion of the 

peptide backbone. This feature is probably the cause of lack of biological activity  of 

TOAC3-Ang II and  TOAC3-BK, while the N-terminally labeled analogues retain partial 

activity (Nakaie et al., 2002). 

 GPCR-binding peptides have been proposed to bind to the lipid bilayer and reach 

their receptors by diffusion in the bilayer. In aqueous solution these molecules  exist as a 

dynamic equilibrium between various flexible conformations, among them, the receptor-

bound conformation. The present study provides contributions for the understanding, at the 

molecular level, of the interaction between the peptide hormones and lipid membranes.  

 

Key words: Angiotensin II, bradykinin, TOAC, fluorescence, CD, EPR, model membrane. 



SÍMBOLOS E ABREVIAÇÕES 

 
Ang II   angiotensina II 

AT1   receptor tipo 1 da angiotensina II 

BK   bradicinina 

CD   dicroísmo circular 

cmc   concentração micelar crítica 

   coeficiente de extinção molar 

fEL1   fragmento (resíduos 92-100) da primeira alça extra-celular do AT1  

humano 

GPCR   Receptores Acoplados à Proteína G 

HPS   N-hexadecil-N,N-dimetil-3-amônio-1-propano-sulfonato 

liso-PC   1-palmitoil-2-hidroxi-fosfatidilcolina 

liso-PG   1-palmitoil-2-hidroxi-fosfatidilglicerol 

LUV   vesícula unilamelar grande (large unilamellar vesicle) 

exc   comprimento de onda de excitação 

em   comprimento de onda de emissão 

max   comprimento de onda de emissão máxima 

5-MeSL  éster metílico do ácido 5-doxil esteárico 

12-MeSL  éster metílico do ácido 12-doxil esteárico 

16-MeSL  éster metílico do ácido 16-doxil esteárico 

6-NBD-PC 1-palmitoil-2-[6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-il) amino] caproil]-sn-
glicero-3-fosfocolina 

12-NBD-PC 1-palmitoil-2-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-il) amino] dodecanoil]-
sn-glicero-3- fosfocolina 

NBD-PE 1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfoetanolamina-N-(7-nitro-2-1,3-
benzoxadiazol-4-il) 

PBC fosfato-borato-citrato (tampão) 

POPA   ácido 1-palmitoil-2-oleoil fosfatídico 

POPC   1-palmitoil-2-oleil-fosfatidilcolina 

POPG   1-palmitoil-2-oleil-fosfatidilglicerol 

RMN Ressonância Magnética Nuclear 

RPE   Ressonância Paramagnética Eletrônica 

SDS   dodecil sulfato de sódio 

TOAC   ácido 2,2,6,6-tetrametilpiperidina-1-oxil-4-amino-4-carboxílico 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Peptídeos biológicamente ativos são meios primários da comunicação intercelular em 

diversos sistemas biológicos. Esta comunicação intercelular geralmente consiste de interações 

entre estes mensageiros peptídicos e receptores inseridos na superfície celular. Um grande 

número destes receptores está acoplado a proteínas G, portanto o nome de Receptores 

Acoplados a Proteínas G (GPCRs). Os modelos de GPCRs são baseados em estudos feitos 

para outros receptores, principalmente a rodopsina, o único GPCR cuja estrutura cristalina foi 

determinada (Palczewski et al., 2000; Li et al., 2004). 

Os GPCRs são proteínas integrais de membrana caracterizadas por possuírem uma 

única cadeia polipeptídica, onde o domínio N-terminal localiza-se no lado extra-celular e o C-

terminal no meio citossólico. Entre estes dois extremos estão sete hélices transmembranares 

(TM I – VII), com cerca de 20 a 30 aminoácidos de extensão, conectadas por três alças extra-

celulares (EC-1, EC-2 e EC-3) e três alças intra-celulares (IC-1, IC-2 e IC-3) (Oliveira L. et 

al., 2004; Foord et al., 2005). Na estrutura cristal da rodopsina, um domínio em α-hélice foi 

identificado entre o final do C-terminal da TM VII e o começo do C-terminal citoplasmático e 

foi designado como hélice 8, às vezes referido como quarta alça citoplasmática (Palczewski et 

al., 2000; Krishna et al., 2002). A conformação α-helicoidal também tem sido observada em 

estudos conformacionais de fragmentos peptídicos deste domínio em outros GPCRs (Franzoni 

et al., 1997; Pertinhez, 1998; Schreier et al., 2002; Katragadda et al., 2004; Choi et al., 2005; 

Okuno et al., 2005; Piserchio et al., 2005). 

Em relação aos hormônios peptídicos que ativam os GPCRs, inicialmente foi proposto 

que a interação ligante/receptor seria mediada através de uma via que envolve a membrana 

(Sargent e Schwyzer, 1986; Moroder, et al. 1993; Schwyzer, 1991, 1992, 1995). Esta teoria 

estabelece que o hormônio peptídico se associa primeiro com a membrana e esta, por sua vez, 
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induz conformações e orientações favoráveis para o reconhecimento e interação com o 

receptor. 

A proteína G consiste de uma subunidade α, que liga e hidrolisa o GTP (guanosina 

trifosfato), e das subunidades β e γ. As subunidades β e γ formam um complexo não 

dissociável que representa uma unidade funcional. Quando a proteína G heterotrimérica é 

reconhecida por um receptor ativado, isso resulta na dissociação de GDP da subunidade α e o 

GDP é substituído por GTP. As principais propriedades da proteína G parecem estar 

primariamente determinadas pela identidade da subunidade α. Deste modo, a proteína Gs se 

acopla a receptores de modo a estimular a adenilato ciclase; Gi/o se acopla a receptores de 

modo a inibir a adenilato ciclase e media a ativação de canais de potássio e a inibição de 

canais de cálcio voltagem-dependentes; Gq/11, se acopla a receptores para a estimulação de 

isoformas β de fosfolipase C; e G12/13 media a estimulação da GTPase pequena Rho (Horn et 

al., 1998; Oliveira L. et al., 1994, 1999, 2003; Offermanns, 2003). 

As alças extra-celulares dos GPCRs estão envolvidas com a ligação com o ligante 

enquanto que as intra-celulares estão envolvidas no processo de transdução de sinal. Visando 

uma melhor compreensão da interação de hormônios peptídicos com o seu receptor, nosso 

laboratório (LBE – Laboratório de Biologia Estrutural) está envolvido no estudo de 

propriedades conformacionais de fragmentos de GPCRs e, além de enfocar o receptor AT1 da 

angiotensina, que será abordado na Seção 1.1.3, foi estudado um fragmento do receptor órfão 

expresso pelo oncogene mas (Pertinhez-Sini et al., 1994; Pertinhez et al., 1995, 1997). Foram 

ainda examinadas as propriedades conformacionais da porção N-terminal da TM VI do 

receptor do hormônio luteinizante/gonadotrofina coriônica (Casallanovo, 2004) e de um 

fragmento da TM II do receptor B2 do hormônio bradicinina (Oliveira E. et al., 1999; Grijalba 

et al., 2000). Interações entre os fragmentos intra-celulares do receptor AT1A e um peptídeo 
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correspondente à região C-terminal da subunidade α da proteína G foram estudadas por 

Casallanovo et al. (2004). 

Nos estudos de fragmentos de GPCRs foi observado que as conformações destes 

peptídeos podem ser moduladas pela concentração do peptídeo e pelas condições do meio, 

tais como, pH, força iônica e constante dielétrica. A ligação a membranas modelo tem, em 

geral, um forte efeito sobre as propriedades conformacionais dos peptídeos. É importante 

notar que na maioria dos casos os peptídeos foram capazes de adquirir as conformações 

preditas para esses domínios na proteína inteira. 

O presente trabalho está focalizado em estudos conformacionais dos hormônios 

peptídicos biológicamente ativos angiotensina II e bradicinina. Assim, a seguir será 

apresentada uma revisão da literatura dos aspectos biológicos e conformacionais dos 

hormônios mencionados e de seus respectivos receptores. 

 

1.1 Angiotensina II (Ang II) 

 

1.1.1 Aspectos biológicos da Ang II 

 

O hormônio peptídico angiotensina II (Asp1-Arg2-Val3-Tyr4-Ile5-His6-Pro7-Phe8, Ang 

II) é o principal composto ativo do sistema renina-angiotensina. Os efeitos da Ang II incluem 

os seguintes: (i) vasoconstrição (Arendshorst et al., 1990; Jackson et al., 1999), (ii) migração 

de células da musculatura lisa vascular (Jing et al., 2002), (iii) aumento da formação da matriz 

extra-celular (Lijnen e Petrov,  2003), (iv) liberação de tromboxano A2 (Wilcox e Welch, 

1990), (v) aumento da produção de metaloproteinases na matriz extra-celular (Browatzki et 

al., 2005), (vi) ativação das NAD(P)H oxidases (Griendling et al., 1994; Laplante et al., 

2003), e (vii) liberação de mediadores pró-inflamatórios tais como citocinas, quimocinas e 
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moléculas de adesão (Schieffer et al., 2000; Ruiz-Ortega et al., 2001). 

A Ang II é formada na circulação sangüínea e nos interstícios dos tecidos a partir de 

uma molécula precursora, o angiotensinogênio (H2N-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-

Leu-Val-Ile-His-Asn-Glu-proteína), através da ação seqüêncial de duas enzimas: a renina e a 

enzima conversora da angiotensina (ECA). A renina é uma aspartil protease liberada das 

células justaglomerulares dos rins e a ECA é uma metaloprotease de zinco. O 

angiotensinogênio, glicoproteína produzida principalmente no fígado e liberada na circulação 

sangüínea, é clivado pela renina entre os aminoácidos 10 e 11 para gerar o decapeptídeo Ang I 

(H2N-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-COOH). Em seguida, a ECA hidrolisa o 

dipeptídeo His-Leu C-terminal da Ang I para formar o peptídeo biológicamente ativo, a Ang 

II (Lavoie e Sigmund, 2003). As alterações no sistema renina-angiotensina que levam a um 

aumento nos níveis de Ang II estão implicadas no desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares e insuficiencia renal. Portanto, existe considerável interesse no 

descobrimento de compostos que inibam a formação e a ação da Ang II. Sendo assim, 

inibidores da ECA e antagonistas do receptor da Ang II são de grande importância terapêutica 

(Swamy et al., 2003). 

 

1.1.2 Aspectos conformacionais da Ang II 

 

1.1.2.1 Estudos em solução 

 

Investigações teóricas, físico-químicas e espectroscópicas têm levado a vários modelos 

para a estrutura da Ang II em solução. Além disso, estudos de relação estrutura-atividade têm 

revelado a contribuição topológica de resíduos individuais de aminoácidos da molécula ativa 

da Ang II. Em base a essa quantidade de estudos foi proposta uma grande variedade de 
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características estruturais para este hormônio. 

O primeiro modelo proposto para a Ang II foi estabelecido por Smeby et al. (1962), 

com base em dados de dispersão óptica rotatória (ORD). De acordo com esse modelo, a Ang 

II adotaria uma conformação em α-hélice. Neste modelo, três dos grupos essenciais para a 

atividade biológica, o grupo carboxila C-terminal e os dois anéis aromáticos, estariam 

posicionados próximos entre si. No entanto, Paiva et al. (1963) sugeriram que a 

angiotensinamida e o análogo [Val5]-Ang II apresentavam uma conformação aleatória em 

solução aquosa. Além disso, mediante cálculos teóricos, foi mostrado que a estrutura em α-

hélice tem baixa probabilidade de existência (De Coen e Ralston, 1977). 

Através de estudos de diálise em filme fino realizados por Craig et al. (1964) foi 

sugerido que a molécula de Ang II adotava a forma enovelada (“coiled”) em solução aquosa. 

Posteriormente, Franze de Fernández et al. (1968) indicaram que a Ang II adotava diferentes 

conformações de acordo com o pH da solução. Estudos de cinética de diálise sugeriram a 

possibilidade de a angiotensinamida adotar duas conformações em solução aquosa (Ferreira et 

al., 1969). 

Posteriormente, Fermandjian et al. (1972), mediante espectroscopia infra-vermelho e 

de Raman, sugeriram que a angiotensinamida adotava uma conformação preferencial β 

antiparalela, tanto em estado sólido como em solução aquosa concentrada. Entretanto, Printz 

et al. (1972a) desenvolveram dois modelos da conformação da Ang II em solução aquosa, um 

modelo de estrutura em dobra β e um outro de estrutura em dobra γ. Para o modelo em dobra 

γ foi estabelecida a formação de pontes de hidrogênio do grupamento N-H da Val3 para o 

grupamento C=O da Val5 e do grupamento N-H da Val5 para o grupamento C=O da Val3. 

Desta forma seriam favorecidas interações altamente atrativas entre as cadeias laterais das 

duas valinas e a Tyr4, devido à sua proximidade. Além disso, interações de van der Waals 

entre o esqueleto peptídico e os átomos das cadeias laterais de Arg2, por um lado, e os de His6 
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e Pro7 por outro, estabilizariam esta conformação. No modelo em dobra β, foram propostas 

duas pontes de hidrogênio, do grupamento N-H de Val3 para o grupamento C=O de His6 e do 

grupamento N-H de His6 para o grupamento C=O de Val3. Estes dois modelos diferem no 

número de pontes de hidrogênio intramoleculares estáveis, na conformação do esqueleto 

peptídico na região da dobra, e na conformação preferencial da ligação peptídica His6-Pro7. O 

modelo em dobra β apresenta várias interações de van der Waals que diminuiriam a 

probabilidade de que esta seja a conformação preferencial. Apesar das diferenças entre estas 

duas estruturas, ambos os modelos apresentam alguns aspectos em comum, como a presença 

de um “cluster” hidrofóbico, e o envolvimento da conformação da Pro7 como um elemento 

chave na estabilização da conformação. 

Através de estudos de Ressonância Magnética Nuclear (RMN), Bleich et al. (1973) 

estabeleceram um modelo em dobra γ para o peptídeo [Asn1, Val5]-Ang II em solução aquosa. 

No entanto, Marshall et al. (1973) mostraram evidências que diferiram destes modelos 

propostos tanto em dobra γ como em dobra β. 

Estudos de RMN realizados por Glickson et al. (1973, 1974) sugeriram que a 

angiotensinamida apresentava um equilíbrio rápido entre várias conformações, excluindo as 

conformações propostas de α-hélice, dobra β e dobra γ. Juliano e Paiva (1974) propuseram 

que a Ang II tem tendência de assumir uma estrutura enovelada não rígida que representaria 

uma média de várias conformações, sendo que o N- e o C-terminal da Ang II, em solução 

aquosa, estariam em estreita proximidade. 

Através de estudos de 13C-RMN em solução aquosa, Deslauriers et al. (1975) 

propuseram que o N- e o C-terminal da Ang II eram mantidos em proximidade mais estreita 

do que o esperado para uma conformação ao acaso, levando a interações eletrostáticas entre 

os grupos carboxila C-terminal, imidazol, α-amino e a carboxila β do Asp1. 

Estudos de RMN realizados por Liakopoulou-Kyriakides e Galardy (1979) 

  



 15

estabeleceram a isomerização cis-trans do dipeptídeo His-Pro através de titulação em D2O 

(água deuterada) a partir de um pD ácido para neutro. Na molécula do análogo da 

angiotensina, [Ile5]-Ang II, foi proposto que o resíduo de Pro7 adotaria a conformação trans 

na ligação His6-Pro7 em solução aquosa (Deslauriers et al., 1975). Zhou et al. (1991), também 

mostraram a isomerização cis-trans da ligação peptídica His6-Pro7 com predominância do 

isômero trans na molécula de Ang II. 

Por meio de cálculos teóricos foi proposto que a Ang II adota de preferência um 

pequeno número de conformações bem definidas (De Coen e Ralston, 1977).  No entanto, 

através de abordagem teórica, Marchionini et al. (1983), concluiram que a Ang II em solução 

acídica (pH 1,0 a 4,0) apresentaria um equilíbrio principalmente entre duas famílias diferentes 

de conformações. Os resultados de titulação obtidos por Juliano e Paiva (1978) para a 

conformação da Ang II em solução aquosa concordaram com a conformação proposta por De 

Coen e Ralston (1977), com a exceção de que os seus dados indicaram uma interação fraca 

entre a cadeia lateral de His6 e o grupo carboxila C-terminal. Estudos de RMN realizados por 

Lenkinski et al. (1981a, 1981b) sugeriram que o grupamento NH da His6 participa em uma 

ponte de hidrogênio intramolecular. 

Basosi et al. (1984), através de estudos da interação de Ang II com íons de Mn(II), 

determinaram a importância do resíduo da His6 na conformação do peptídeo. A possível 

existência de interações intramoleculares envolvendo os resíduos de Tyr4 e His6 foi 

investigada por Moore (1985) mediante a medição das reatividades dos grupos funcionais na 

molécula de Ang II. Conforme Nikiforovich (1987), a Ang II apresentaria um conjunto de 

diferentes conformações em equilíbrio dinâmico. No entanto, Surewicz e Mantsch (1988), 

com o emprego da espectroscopia infra-vermelho com transformada de Fourier, determinaram 

que a Ang II em solução aquosa adota uma conformação parcialmente enovelada, estabilizada 

por uma ou mais pontes de hidrogênio intramoleculares. 
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Zhou et al. (1991), através de estudos de RMN, mostraram a isomerização cis-trans da 

ligação peptídica His6-Pro7. Os dados sugeriram uma conformação estendida do esqueleto da 

Ang II e a presença de interações entre as cadeias laterais de Asp1 e Arg2 da Ang II. 

 Shin e Yoo (1996) mediante cálculos teóricos determinaram a similaridade 

conformacional entre os estados hidratado e não hidratado da Ang II. A ausência de interações 

intramoleculares envolvendo a cadeia lateral da Tyr4 sugeriu a possibilidade de interação 

deste resíduo com o receptor. 

Recentemente, Tzakos et al. (2003) determinaram, por meio de medidas de RMN, que 

a Ang II em solução aquosa (pH ~ 5,7 e temperatura de 4 ºC) adota uma estrutura enovelada 

compacta (em forma de U) onde o C-terminal e o N-terminal se aproximam ~ 0,72 nm entre 

si. Anteriormente, Pierson e Freer (1992) também propuseram, por meio de modelagem 

molecular, que a Ang II adotava a forma de U e determinaram a distância entre o imidazol da 

His6 e o C-terminal como sendo 0,87 nm. No modelo de Tzakos et al. (2003), as cadeias 

laterais de Arg2, Tyr4, Ile5 e His6 estão orientadas em um lado de um plano definido pelo 

esqueleto peptídico, e os resíduos Val3 e Pro7 estão apontados na direção oposta. A cadeia 

lateral da Tyr4 está orientada para dentro da conformação enovelada da molécula e a Arg2 está 

exposta ao solvente. Estes autores sugeriram que a conformação enovelada seria estabilizada 

mediante empilhamento (“stacking”) da cadeia lateral da Val3 com o anel da Pro7, e mediante 

um “cluster” hidrofóbico formado pelas cadeias laterais de Tyr4, Ile5 e His6 (figura 1.1). 
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Figura 1.1. Estrutura da Ang II determinada por RMN. (A) Conformação em solução: (a) 
13 estruturas calculadas para a Ang II usando os átomos N, Cα, e C’ dos resíduos 3-7; (b) 
superposição do esqueleto peptídico e átomos pesados do fragmento 3-7 da Ang II. (B) 
Comparação de uma conformação representativa da Ang II (a cor azul denota as cadeias 
laterais de Arg2, Tyr4, Ile5 e His6, e a cor laranja denota as cadeias laterais de Val3 e Pro7) 
(a) com a estrutura de raios X da Ang II no complexo Fab131-Ang II determinado por 
Garcia et al. (1992) (b). (Tzakos et al., 2003). 
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1.1.2.2 Estudos em solventes orgânicos 

 

Sendo que a conformação da molécula de Ang II é bastante dependente do 

microambiente, um número de características estruturais secundárias foi determinado também 

em soluções orgânicas (Fermandjian et al., 1971; Juliano et al., 1974; Nabédryk-Viala et al., 

1975; Greff et al., 1976; Lintner et al., 1977a; Thiéry et al., 1977; Khosla et al., 1981; 

Matsoukas e Moore, 1984; Cushman et al., 1992; Spyroulias et al., 2003; Schreier et al., 

2004), e em ambiente lipídico (Surewicz e Mantsch, 1988; Cho e Asher, 1996; Carpenter et 

al., 1998) ou em micelas de detergente (Wu e Yang, 1978; Holtz et al., 2000) com o intuito de 

mimetizar o ambiente natural do receptor de Ang II.         

Estudos iniciais mostraram que a Ang II adquiria uma estrutura mais ordenada na 

presença de trifluoroetanol (TFE, F3CCH2OH) (Fermandjian et al., 1971; Nabédryk-Viala et 

al., 1975; Greff et al., 1976; Lintner et al., 1977a; Thiéry et al., 1977; Khosla et al., 1981; 

Schreier et al., 2004). Este solvente orgânico induz estrutura secundária se o peptídeo tiver 

propensão de se enovelar. Roccatano et al. (2002) sugeriram que o efeito estabilizador do 

TFE é induzido pela agregação preferencial das moléculas de TFE ao redor dos peptídeos 

deslocando as moléculas de água, e isto favorece a formação de pontes de hidrogênio 

intrapeptídeo. Estudos de dicroísmo circular (CD) da Ang II em hexafluoroisopropanol 

(HFIP, (CF3)2CHOH) (Greff et al., 1976) mostraram que o hormônio apresentava algum grau 

de conformação β. Matsoukas e Moore (1984) sugeriram, mediante estudos de RMN, que 

existe uma interação de empilhamento (“stacking”) dos anéis de His6 e Phe8 na molécula de 

Ang II em dimetilsulfóxido (DMSO, CH3SOCH3). Posteriormente, Cushman et al. (1992) 

determinaram que a Ang II e outros fragmentos de Ang II - a Ang II (1-7) e a Ang II (1-6) - 

tanto em H2O como em DMSO-d6, apresentam uma mistura de conformações estendidas sem 

conteúdo significativo de estruturas enoveladas. 
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Recentemente, um estudo de RMN (Spyroulias et al., 2003) mostrou que o esqueleto 

da molécula de Ang II adota a forma de S em DMSO a 25 ºC e considera um “cluster” entre 

Tyr4 e His6. 

 

1.1.2.3 Estudos em presença de membranas 

 

Schreier-Muccillo et al. (1974), fazendo uso do método do marcador de spin, 

estudaram a interação de Ang II com membranas plasmáticas de músculo liso de íleo de 

cobaia e os resultados sugeriram que a ligação seria um primeiro passo que levaria a 

mudanças conformacionais na membrana como parte do mecanismo de ação do hormônio. 

Surewicz e Mantsch (1988), através do emprego da espectroscopia infra-vermelho 

com transformada de Fourier, determinaram que na presença de um fosfolipídeo acídico, o 

dimiristoilfosfatidilglicerol, a Ang II adota uma estrutura secundária altamente ordenada 

consistindo de dobras e folhas β. 

Cho e Asher (1996), empregando ressonância Raman no ultravioleta e estudos de 

absorção, propuseram que a Ang II adota uma estrutura altamente ordenada de dobra β na 

presença de micelas de dodecilfosfocolina e que as cadeias laterais dos resíduos Tyr4 e Phe8 

particionam no core hidrofóbico das micelas. Posteriormente, Carpenter et al. (1998), 

utilizando a espectroscopia de RMN, determinaram que a Ang II na presença de micelas de 

dodecilfosfocolina, em pH 6,9 e temperatura 30 °C, adota uma estrutura em forma de U onde 

o C- e o N-terminal se aproximam 0,76 nm, apresentando uma dobra-γ inversa que 

compreende os resíduos His6, Pro7 e Phe8 sendo que as cadeias laterais de Tyr4, His6 e Phe8 

estão muito próximas no espaço (figura 1.2). 
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Figura 1.2. Estrutura da Ang II ligada a micelas de 
dodecilfosfocolina. (A) superposição de 19 estruturas finais 
do esqueleto peptídico; (B) superposição de 7 das 19 
estruturas (Carpenter et al., 1998). 
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Garcia et al. (1992), fazendo uso da cristalografia de raios X, determinaram que no 

complexo do peptídeo com um anticorpo monoclonal, o hormônio estava enovelado em uma 

estrutura compacta na qual duas dobras levaram a que o N- e o C-terminal ficassem muito 

próximos. 

Outras abordagens envolvem estudos de análogos de Ang II (Weinkam e Jorgensen, 

1971; Turk et al., 1976; Aumelas et al., 1985; Matsoukas et al., 1990a, 1990b, 1994; Juvvadi, 

et al., 1992; Roumelioti et al., 2000; Wilkes et al., 2002), e ainda estudos de estrutura-

atividade biológica (Marshall et al., 1970; Needleman et al., 1973; Nakaie et al., 1977; 

Nouailhetas et al., 1977; Escher e Guillemette, 1979; Fermandjian et al., 1981; Hsieh e 

Marshall, 1981; Guillemette et al., 1984; Matsoukas et al., 1984, 1994; Scanlon et al., 1984; 

Moore et al., 1991). Paiva e Paiva (1960), através de ensaios biológicos, determinaram que o 

N-terminal da molécula de Ang II era importante para a sua atividade pressora e oxitócica. O 

papel da cadeia lateral da Tyr4 da Ang II na atividade contrátil do músculo liso foi estudado 

por Nakaie et al. (1977) e foi determinado que a desprotonação do grupo fenólico diminui o 

efeito biológico da Ang II. 

Através de estudos espectroscópicos (Fermandjian et al., 1981, 1983; Sakarellos et al., 

1983) foi determinada a importância do resíduo na posição 5 da molécula de Ang II para a 

atividade biológica ótima, para a qual seria necessário um resíduo β-ramificado (leucina ou 

valina) nessa posição. Substituições na posição 5 provocaram mudanças nos ângulos diedros 

φ e ψ nessa posição e influenciaram na distância entre as cadeias laterais de Tyr 4 e His6. 

Outra abordagem consiste no estudo de análogos cíclicos da Ang II para assim fixar 

determinadas conformações do peptídeo e verificar sua atividade biológica (Miranda e 

Juliano, 1988; Spear et al., 1990; Kataoka et al., 1992; Nikiforovich et al., 1994; Zhang et al., 

1996; Lindman et al., 2001; Johannesson et al., 2002; Oliveira Jr. et al., 2001, 2004). Tem 

sido também utilizada a inserção de um aminoácido não natural, o 2,2,6,6-
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tetrametilpiperidina-1-oxil-4-amino-4-carboxílico (TOAC), no esqueleto peptídico (ver Seção 

1.3). 

 

1.1.3 Receptores de Ang II 

 

Os receptores da Ang II pertencem à superfamília dos GPCRs. A classificação dos 

receptores de Ang II está baseada na característica de ligação aos antagonistas que são 

capazes de bloquear o receptor. Deste modo, o receptor AT1 (figura 1.3) tem alta afinidade 

pelo antagonista não peptídico losartan (Dup 753), no entanto o AT2 se liga preferencialmente 

ao antagonista peptídico CGP42112A (Timmermans et al., 1992; Wong e Timmermans, 

1996). 

 

 

 

Figura 1.3. Representações esquemáticas da vista extra-celular do receptor AT1 da Ang II: 
(A) diagrama em roda helicoidal das sete hélices transmembranares; (B) desenho 
esquemático das hélices e das alças extra-celulares, onde a alça EC-2 está deslocada para 
um lado para mostrar o core do receptor (Santos et al., 2004). 

 

 

 

  



 23

Os dois tipos de receptores produzem vias de transdução de sinal distintas (às vezes 

opostas) (Fischer et al., 1998; Hiroi et al., 2001; Ishii, 2001). A idéia de que o receptor AT2 é 

um antagonista do AT1 é também sugerida pelo fato de que o heterodímero dos receptores 

AT1/AT2 inibe os sinais de AT1 (Abdalla et al., 2001). Os dois tipos de receptores também 

diferem em que o receptor AT1 experimenta rápida internalização e dessensibilização após 

estimulação pelo agonista (Thekkumkara et al., 1995; Hunyady et al., 2000; Hus-Citharel et 

al., 2001; Feng et al., 2005), enquanto que o receptor AT2 não é internalizado e não é 

dessensibilizado mediante interação com o agonista (Hein et al., 1997). Daviet et al. (2001) 

determinaram que a alça IC-3 é um determinante crítico para que as vias de sinalização dos 

receptores AT1 e AT2 serem mutuamente antagônicas. 

Em algumas espécies (rato, camundongo) o receptor AT1 apresenta duas isoformas, 

AT1A e AT1B, com 95% de homologia na seqüência de aminoácidos (Elton et al., 1992; Iwai e 

Inagami, 1992). Os dois tipos são similares em termos das propriedades de ligação e ativação, 

porém diferem na distribuição nos tecidos, localização cromossomal, estrutura genômica e 

regulação transcripcional (Sasamura et al., 1992; Martin et al., 1995). 

Nosso laboratório tem estudado peptídeos sintéticos correspondentes a diferentes 

domínios do receptor AT1: a primeira alça extra-celular (resíduos 92-100) (Spisni et al., 1996; 

Pertinhez et al., 1998; Schreier et al., 2001; Salinas et al., 2002), a segunda alça intra-celular 

(IL2, resíduos 122-146) (Shida et al., 2001; Schreier et al., 2002), as regiões proximal e distal 

da terceira alça intra-celular (respectivamente, NIL3, resíduos 213-231 e CIL3, resíduos 227-

242) (Franzoni et al., 1999; Pertinhez et al., 1999, 2002) e a região proximal do C-terminal 

(fCT, resíduos 300-320) (Franzoni et al., 1997; Pertinhez et al., 1999, 2002). Em um estudo 

de CD orientado com membranas modelo foi determinado que o C-terminal do receptor AT1A 

localiza-se aproximadamente paralelo à superficie da membrana (Schreier et al., 2002). 
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Cabe destacar que a seqüência Trp94Pro95Phe96Gly97, a Tyr92 e a Cys101 

correspondentes à primeira alça extra-celular são totalmente conservados em todas as 

variantes do receptor AT1 e que os resíduos Trp94, Gly97 e Cys101 são conservados em pelo 

menos 50% de cerca de 1400 GPCRs (Oliveira L. et al., 1999). 

 

1.1.4 Interação Ang II-receptor 

 

A compreensão da estrutura tridimensional que adota a Ang II quando ligada ao 

receptor é importante para o desenho racional de peptídeos miméticos da Ang II com 

propriedades antagônicas potentes. 

O receptor AT1, assim como outros GPCRs, sofre isomerização entre os estados ativo 

(R*) e inativo (R). O deslocamento do equilíbrio durante a ativação pelo agonista favorece o 

estado R*, no qual a conformação alterada do receptor permite o acoplamento a uma ou mais 

proteínas G que mediam a sinalização intra-celular. A maioria dos receptores parece ser 

mantida no seu estado inativo por restrições estruturais que são removidas pela ligação do 

agonista, levando à formação do estado ativado R* (de Gasparo et al., 2000). Evidências 

recentes sugerem que o receptor AT1, e possívelmente outros GPCRs, ativados pelo agonista, 

experimentam transições entre estados conformacionais múltiplos que estão associados com 

estágios individuais da ativação do receptor e regulação (Thomas et al., 2000). As interações 

entre resíduos conservados nas hélices transmembranares II e VII durante a ativação do 

receptor AT1 foram investigadas por Nikiforovich et al. (2006). Informação detalhada em 

relação à ativação do receptor AT1, entre outros muitos aspectos, é apresentada no trabalho de 

revisão de Oliveira et al. (2007). 
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1.1.4.1 Resíduos relacionados à ligação Ang II-receptor 

 

Estudos iniciais (Fermandjian et al., 1981, 1983; Sakarellos et al., 1983) mostraram a 

importância do resíduo na posição 5 da angiotensina para a interação hormônio-receptor. 

Através de estudos posteriores de interação da Ang II como o seu receptor, foram 

identificados diferentes resíduos do hormônio e do receptor envolvidos na ligação (Oliveira et 

al., 2007): 

 

1. O grupo carboxilato C-terminal da Ang II é neutralizado pela carga positiva da Lys199 da 

TM V do receptor (Hjorth et al., 1994; Yamano et al., 1992, 1995; Noda et al., 1996; 

Monnot et al., 1996; Inoue et al., 1997); 

2. A cadeia lateral da Tyr4 do peptídeo pode-se ligar à Asn111 do receptor (Feng et al., 1998); 

3. Ser105 do receptor é necessária para a ligação da Ang II (Groblewski et al., 1995); 

4. As cadeias laterais de His6 e Phe8 da Ang II estão em proximidade da His256 e da Phe259 do 

receptor (Noda et al., 1995, 1996; Han et al., 1998); 

5. O grupo guanidino da Arg2 do peptídeo interage com as cadeias laterais de Asp281 (Feng et 

al., 1995) ou Asp278 (Hjorth et al., 1994) do receptor. Esta discrepância pode ser devida ao 

fato de que diferentes ligantes foram usados pelos dois grupos, a Ang II e [Sar1, Leu8]-

Ang II (Santos et al., 2004). 

6. A metade N-terminal da alça EC-2 do receptor AT1 incluindo os resíduos Val179 (Hjorth et 

al., 1994) e His183 (Feng et al., 1995; Yamano et al., 1995; Karnik et al., 1996) parece 

estar envolvida na ligação da Ang II. 

7. A Lys101, localizada no extremo extra-celular da TM III, é crucial para a ligação (Hjorth et 

al., 1994). 
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8. Outros resíduos do receptor AT1 que são vitais para a ligação do agonista podem estar 

localizados próximos a Asp278 ou Asp281 no locus extra-celular entre a porção distal da 

alça EC-3 e o domínio N-terminal. Na alça EC-1, dois grupos desses resíduos são 

considerados: (a) Arg23 (Costa-Neto et al., 2000; Santos et al., 2004), His24, Tyr26 e Ile27 

(Hjorth et al., 1994) no domínio N-terminal; e (b) Thr88 (Costa-Neto et al., 2000) e Tyr92 

(Hjorth et al., 1994; Costa-Neto et al., 2000). 

 

1.2 Bradicinina (BK) 

 

1.2.1 Aspectos biológicos da BK 

 

A bradicinina (BK) foi descoberta por três farmacólogos e fisiólogos brasileiros que 

trabalhavam no Instituto de Biologia de São Paulo, liderados pelo Dr. Maurício Rocha e Silva. 

Foi detectada no plasma sangüíneo de animais após adição de veneno de Bothrops jararaca 

(Rocha e Silva et al.,1949; Hamberg et al., 1957a, 1957b).  

A BK, um dos mais potentes vasodilatadores, é um hormônio nonapeptídico linear de 

seqüência: Arg1-Pro2-Pro3-Gly4-Phe5-Ser6-Pro7-Phe8-Arg9. A BK diminui a pressão sangüínea 

causando a relaxação de arteríolas (Pelc et al., 1991; Kuga et al., 1997; Miura et al., 1999) e 

promove a contração do músculo liso dos tratos gastrointestinal e respiratório e do útero 

(Regoli e Barabe, 1980). Este hormônio é ativo no sistema nervoso central, onde inicia o 

estímulo da dor (Steranka et al., 1988; Banik, 2001) e é responsável pelos principais sintomas 

da inflamação (Joseph e Kaplan, 2005). A BK também está envolvida na rinite alérgica 

(Naclerio e cols, 1983; Proud et al., 1983; Naclerio, 1985), resfriado comum (Naclerio, et al., 

1988; Proud et al., 1988), asma (Fuller et al., 1987; Christiansen et al., 1992; Huang et al., 

1999), angioedema (Nussberger et al., 1998) e na proliferação celular (Yang et al., 2003; 
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Cheng et al., 2004). Muitos tipos de câncer ativam a produção de BK e a usam como fator de 

crescimento autócrino (Ishihara et al., 2002; Barki-Harrington et al., 2003; Ikeda et al., 2004).  

Devido à evidência acumulada do papel da BK na inflamação e na dor, o grupo de Stewart 

começou o desenvolvimento de antagonistas de BK. Assimismo, devido a que no câncer do 

pulmão, tanto nas linhas celulares como nas amostras cirúrgicas, apresentam receptores de 

BK, os antagonistas de BK estão sendo investigados como potenciais compostos anti-câncer 

(Stewart, 2003, 2004; Stewart et al., 2005). 

Existem duas vias gerais pelas quais a BK é gerada. A mais simples tem apenas dois 

componentes: a enzima calicreína de tecido (Margolius, 1998) e o cininogênio de baixo peso 

molecular (LK) (Jacobson e Kritz, 1967; Mueller-Esterl et al., 1985). A enzima, processada 

intracelularmente a partir de um precursor, a pró-calicreína, digere o LK para produzir um 

peptídeo de 10 aminoácidos, a lisil-bradicinina (calidina), de seqüência: Lys-Arg-Pro-Pro-

Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg. A aminopeptidase de plasma cliva a Lys N-terminal dando como 

resultado o peptídeo bradicinina de nove aminoácidos. A segunda via para a formação da 

bradicinina é o “sistema de ativação por contato”, que é mais complexo, e é parte do 

mecanismo pelo qual é ativada a cascata da coagulação sangüínea (Kaplan et al., 1998). O 

fator XII (Fator Hageman) da coagulação do sangue é a proteína iniciadora, rica em 

seqüências de aminoácidos básicos, que se liga a certas superfícies macromoleculares 

negativamente carregadas e se autoativa (autodigere) para formar o fator XIIa (Silverberg et 

al., 1980; Tankersley e Finlayson, 1984). Existem dois substratos de plasma do fator XIIa, a 

pré-calicreína (Mandle e Kaplan, 1977) e o fator XI (Bowma e Griffin, 1977; Kurachi e 

Davie, 1977) e cada um destes circula como um complexo não covalente com o cininogênio 

de alto peso molecular (HK). Estes complexos também se ligam às superfícies de iniciação 

(Mandle et al., 1976; Thompson et al., 1977). Tanto a pré-calicreína como o fator XI, quando 

ligados sobre os domínios de HK, apresentam uma conformação ótima para serem clivados 
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em calicreína (calicreína de plasma) e em fator Xia, respectivamente. A calicreína de plasma 

cliva HK para assim formar BK. Em contraste, a calicreína de tecido prefere LK, mas também 

é capaz de clivar HK (Raab e Kemme, 2000). 

 

1.2.2 Aspectos conformacionais da BK 

 

1.2.2.1 Estudos em solução 

 

Estudos iniciais da conformação da BK sugeriram que o peptídeo não apresenta 

estrutura ordenada em solução aquosa (Bodanszky et al., 1970; Brady et al., 1971). No 

entanto, estudos de CD realizados por Cann (1972) e por Cann et al. (1973) mostraram que a 

estrutura secundária da BK em solução aquosa apresentava alguma ordem. Dados de 13C e 1H 

RMN sugeriram que a BK está em uma conformação completamente desordenada ou 

apresenta uma conformação média entre conformações ordenadas e desordenadas (London et 

al., 1978). Denys et al. (1982) sugeriram que a BK em solução aquosa está em rápido 

equilíbrio entre várias conformações não apresentando características estruturais persistentes. 

Os resultados de um estudo empregando técnicas de CD, RMN e espectroscopia 

Raman (Cann et al., 1983) foram interpretados como indicando que a conformação da BK em 

solução aquosa é uma média de duas estruturas interconvertíveis – uma desordenada e uma 

outra parcialmente ordenada. De acordo com este estudo, o peptídeo passa um máximo de 

aproximadamente 20% do seu tempo em uma conformação parcialmente ordenada 

caracterizada por pontes de hidrogênio no C-terminal. A ocorrência de três prolinas (33%) na 

cadeia peptídica da BK tende a limitar o número possível de conformações do peptídeo, e por 

tanto se esperaria que a BK apresentasse algum grau de estrutura ordenada em solução 

(London et al., 1990). 
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1.2.2.2 Estudos em solventes orgânicos 

 

A BK experimenta considerável adaptabilidade conformacional em termos de resposta 

às mudanças de temperatura (Cann et al., 1979) e à composição do solvente. Mediante 

estudos de CD (Cann et al., 1973, 1976) foi proposto que 90/10% (v/v) de dioxano 

(C4H802)/H2O induz a formação de duas pontes de hidrogênio internas, que envolvem os 

resíduos de Pro7 e Phe8, e/ou aumenta a estabilidade de tais pontes de hidrogênio 

intramoleculares. Em solução aquosa de NaClO4 e em metanol é favorecido o isômero trans 

Pro7 (Cann et al., 1983). O fragmento C-terminal da BK (Ser6-Pro7-Phe8-Arg9) foi estudado 

por Otter et al. (1988) empregando RMN em CD3OH/D2O (80/20, v/v); nesse estudo foi 

determinado que a estrutura secundária do peptídeo era estabilizada pela interação de cargas 

entre o grupo guanidino da Arg9 e o grupo carboxila do C-terminal. 

Soluções aquosas contendo TFE (Marlborough et al., 1976a, 1976b, 1977; Lintner et 

al., 1977b; Lintner et al., 1979a; Cann et al., 1994; Schreier et al., 2004) também foram 

usadas devido ao fato de que este solvente apresenta uma menor constante dielétrica do que a 

água (constante dielétrica da água = 78,54 a 25 °C), e desta forma promove interações 

intramoleculares, minimizando as interações do peptídeo com as moléculas do solvente. 

O efeito de concentrações crescentes de TFE em água sobre a elipticidade em 222 nm 

nos espectros de CD foi estudado por Cann et al. (1994) e foi sugerido que a BK apresentaria 

uma mistura de pelo menos duas conformações diferentes, uma das quais se formava 

predominantemente quando a concentração de TFE era superior a 80%. Espectros de RMN da 

BK utilizando as técnicas TOCSY (total correlation spectroscopy) e NOESY (Nuclear 

Overhauser effect spectroscopy) (em 60/40% (v/v) TFE/H2O mostraram a predominância de 

uma conformação todo-trans estendida. Porém, mediante TOCSY, foi determinado que um 

aumento na relação TFE/H2O para 95/5% (v/v) mostra a presença de duas principais 
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conformações de igual proporção. Experimentos de NOESY indicaram uma ligação cis Pro2-

Pro3 e uma dobra β tipo VI entre os resíduos Arg1 e Gly4 envolvendo cis prolina na posição 3. 

A outra conformação é todo–trans e estendida (Cann et al., 1994). 

Young e Hicks (1994) realizaram um estudo comparativo fazendo uso de RMN e 

modelagem molecular da BK nos solventes dioxano 90% e DMSO - solvente polar aprótico. 

Os resultados indicaram uma tendência da BK de formar uma estrutura em dobra β C-terminal 

(resíduos 6-9). Acredita-se que esta estrutura seja estabilizada pelos solventes aceptores de 

pontes de hidrogênio – DMSO e dioxano - e desestabilizada por solventes doadores de pontes 

de hidrogênio tais como a água. 

Gaggelli et al. (1999) mostraram que a ligação de cálcio à BK produz mudanças 

relevantes no equilíbrio conformacional em solução de 1% de água em DMSO, e que a dobra 

β no C-terminal é mantida pelo metal, sendo as carbonilas de Pro2 e de Pro3 e a carboxila da 

Arg9 sítios de ligação do metal. Deste modo, os autores propuseram que o cálcio teria um 

papel relevante no processo de seleção conformacional, estabilizando as estruturas ativas. 

 

1.2.2.3 Estudos em presença de membranas 

 

Vários estudos da BK foram realizados usando detergentes e lipídeos como modelos 

de membrana. Assim, a interação da BK com o surfactante dodecil sulfato de sódio (SDS) foi 

mostrada em diferentes trabalhos (Cann et al., 1986, 1990; Lee et al., 1990; Hicks et al., 

1992; Young et al., 1992; Vieira et al., 2002). 

Um estudo fluorométrico da interação da BK com os lipídeos: cerebrosídeo sulfato 

(CS) e fosfatidilinositol (PI), solubilizados separadamente com o surfactante não iônico 

C12E8 (octa-etilenoglicol mono-n-dodecileter), mostrou que a interação BK-CS tem uma 

estequiometria de 1:2 sendo 1,5 x 104 M-1 o valor da constante de equilíbrio. Este valor foi de 
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5,0 x 103 M-1 para a interação BK-PI. Medidas com o peptídeo modelo Gly-Phe-Gly 

indicaram que o anel fenila da fenilalanina da BK está localizado no ambiente hidrofóbico de 

micelas mistas de lipídeo-C12E8 (Appu Rao et al., 1989). 

Estudos realizados por Young e Hicks (1994) na presença de 7,4 mM de micelas de 

lisofosfatidilcolina mostraram uma tendência da BK de formar uma estrutura em dobra β C-

terminal (resíduos 6-9). 

Turchiello et al. (2000) mostraram que a BK e os análogos de BK: des-Arg1-BK e des-

Arg9-BK interagem com vesículas aniônicas de dimiristoilfosfatidilglicerol na fase cristal 

líquido aumentando o empacotamento da bicamada, monitorada por marcadores de spin 

próximos à superfície da membrana ou no centro da lamela. Foi sugerido que isto é um efeito 

típico de peptídeos e de proteínas que residem na interface da vesícula, penetrando 

parcialmente o core hidrofóbico da bicamada. O efeito da BK sobre as bicamadas de 

dimiristoilfosfatidilglicerol na fase gel parece estar relacionado às duas argininas 

positivamente carregadas presentes no N- e C-terminais e isto não foi observado nos 

peptídeos des-Arg1-BK e des-Arg9-BK. No entanto, este efeito também é dependente da 

presença de dois resíduos hidrofóbicos, Phe5 e Phe8. Os autores propuseram que os resíduos 

terminais carregados estariam provavelmente ancorados na interface da bicamada, enquanto 

que os dois grupos fenila estariam inseridos dentro da fase lipídica, tal como foi sugerido para 

outros sistemas anfifílicos (Hicks et al., 1992; Pellegrini et al., 1997). Medidas de 

fluorescência também mostraram que a BK marcada com ácido orto-aminobenzoico interage 

com vesículas de dimiristoilfosfatidilglicerol (Turchiello et al., 2002). 

Um trabalho recente (Chatterjee e Mukhopadhyay, 2004) mostrou, a partir de estudos 

de CD, que a interação com micelas de gangliosídeo monosialilado tipo 1 (GM1) induz uma 

conformação enovelada ou uma dobra β na BK. Resultados de supressão de fluorescência 

mostraram que os resíduos de fenilalanina estão localizados na região acessível ao solvente 
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aquoso. Os espectros de 1H RMN mostraram restrição do movimento molecular da BK 

quando ligada às micelas de GM1 e que esta ligação é principalmente através de resíduos 

hidrofóbicos (Chatterjee e Mukhopadhyay, 2004, 2005). 

Na tabela 1.1 (Kotovych et al., 1998) é apresentado um resumo de dados 

conformacionais da BK e de peptídeos agonistas e antagonistas deste hormônio em solventes 

orgânicos e em micelas. 
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Tabela 1.1. Dependência do sistema anfifílico das conformações de BK e de agonistas e 

antagonistas (Kotovych et al., 1998). 

 

Peptídeo 
 

Solvente Dobras (resíduos) 

Agonistas 
 
I 
 
 
 
 
II 
 
III 
 
 
 
 

 
 

90% dioxano – 10% H2O 
DMSO 
7,4 mM de micelas de 
lisofosfatidilcolina 
 
60% CD3OH – 40% H2O 
 
DMSO  
SDS 
 

 
 
Dobra β (6-9) 
 
 
 
 
Dobra β tipo I (6-9) 
 
População parcial de uma dobra β (2-5), tipo 
I, tipo II, e intermediário entre ambos os 
tipos (6-9) 

Antagonistas 
 
IV 
 
V 
 
VI 
 
VII 
 
VIII 
 
IX 
 

 
 
80% CD3OH – 20% H2O 
 
micelas de SDS 
 
micelas de SDS 
 
micelas de SDS 
 
micelas de SDS 
 
60% CD3OH – 40% H2O 

 
 
Dobra β (2-5) 
 
Dobra β tipo II (2-5), dobra β tipo II´ (6-9) 
 
Dobra β tipo II (2-5), dobra β tipo II´ (6-9) 
 
Dobra β tipo II (2-5), dobra β tipo II´ (6-9) 
 
Dobra β tipo II (2-5) 
 
Dobra β tipo II (2-5) 
 

Peptídeos: 
 
I: Arg1-Pro2-Pro3-Gly4-Phe5-Ser6-Pro7-Phe8-Arg9 (BK) 
II: D-Arg0-Arg1-Pro2-Hyp3-Gly4-Thi5-Ser6-Pro7-Thi8-Arg9 
III: Arg1-Pro2-Pro3-Gly4-Phe5-Thr6-Pro7-Phe8-Arg9 
IV: D-Arg0-Arg1-Pro2-α-Hyp3-Gly4-Thi5-Ser6-D-Cpg7-Cpg8-Arg9 
V: D-Arg0-Arg1-Pro2-Hyp3-Gly4-Thi5-Ser6-D-Tic7-Oic8-Arg9 (HOE140) 
VI: D-Arg0-Arg1-Pro2-Hyp3-Gly4-Thi5-Ser6-D-Igl7-Oic8-Arg9 (B-9340) 
VII: D-Arg0-Arg1-Pro2-Hyp3-Gly4-Igl5-Ser6-D-Igl7-Oic8-Arg9 (B-9430) 
VIII: D-Arg0-Arg1-Pro2-Hyp3-Gly4-Igl5-Ser6-D-Igl7-Nig8-Arg9 (B-9436) 
IX: Lys-1-Lys0-Arg1-Pro2-Hyp3-Gly4-Igl5-Ser6-D-Igl7-Oic8 (B-9858) 
 
Cpg: α-ciclopentilglicina; Hyp: 4-hidroxi-L-prolina; Ig1: α-(2-indanil)glicina; Nig: N-(2-
indanil)glicina; Oic: (3aS, 7aS)-octaidroindol-2-ácido carboxílico; Thi: β-(2-tienil)-L-alanina; Tic: 
1,2,3,4-tetraidroisoquinolina-3-ácido carboxílico. 
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1.2.3 Receptores de BK 

 

Existem dois tipos de receptores para as cininas, conhecidos como receptores B1 e B2. 

Estes receptores pertencem à familia dos GPCRs (Bascands et al., 1993; Leeb-Lundberg et 

al., 2005). O receptor B2 da BK é constitutivo, é expresso por muitos tipos celulares e 

responde similarmente à calidina e à Met-Lys-BK (Regoli e Barabe, 1980). Em contraste, o 

receptor B1 é induzível e é formado de novo sob condições patológicas tais como sepse, 

inflamação ou estresse oxidativo, ativando cininas, particularmente a interleucina 1β. O 

receptor B1 não responde à BK, mas sim à [des-Arg9]-BK ou aos análogos des-Arg de outras 

cininas (Regoli et al., 1981; Deblois et al., 1989; Pan et al., 1996; Marceau et al., 1998). A 

existência de dois receptores distintos para as cininas, deduzida a partir de dados obtidos em 

ensaios biológicos (Regoli e Barabe, 1980), foi confirmada através da identificação de dois 

genes separados para os receptores B1 e B2 em humanos (Hess et al., 1992; Menke et al., 

1994) e por ensaios de ligação (Gobeil e Regoli, 1994). 

Os receptores B1 e B2 têm homologia de 36% ao nível de seqüência de aminoácidos e 

a maior parte da homologia está localizada nas sete regiões transmembranares. As alças intra-

celulares de ambos os receptores exibem menor homologia, apesar de ambos os tipos estarem 

predominantemente acoplados à mesma subunidade Gαq. Prado et al. (1997) determinaram 

que a Tyr131 do receptor B2 da BK de rato é um elemento importante na determinação da 

liberação de araquidonato e da acumulação de inositol trifosfato. Quando ativados por 

agonistas, os receptores B2 experimentam dessensibilização e internalização (Praddaude et al., 

1995; Faussner et al., 1999) o que explica a rápida reversibilidade dos efeitos biológicos in 

vitro. Por outro lado, os receptores B1 não são internalizados e não são dessensibilizados 

(Austin et al., 1997; Faussner et al., 1999). 

Piserchio et al. (2002) estudaram a estrutura e função da alça IC-2 do receptor B2, com 
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ênfase particular no residuo Thr137, importante para a transdução de sinal e para a 

internalização. Faussner et al. (2005) determinaram que a hélice 8 do C-terminal também está 

envolvida na internalização e na transdução de sinal dos receptores B1 e B2. Piserchio et al. 

(2005) mostraram, mediante RMN, que o C-terminal do receptor B2 apresenta três α-hélices 

na presença de micelas de dodecilfosfocolina (Piserchio et al., 2005). Para a ligação da BK 

com o seu receptor e conseqüente transdução de sinal, são necessários um resíduo hidrofílico 

na posição 63 (Asn) na metade da alça IC-1 do receptor B2 e uma interação culômbica entre 

as cargas positivas (His60 e Lys61) no N-terminal e uma carga negativa (Glu68) no C-terminal 

da alça IC-1 (Yu et al., 2005).  

 

1.2.4 Interação BK-receptor 

  

Mediante modelagem molecular, na ausência de dados de RMN e de raios X, foi 

proposto um modelo de BK ligada ao receptor B2 de rato (Kyle et al., 1994; Kyle, 1994). 

Neste modelo foi determinado que a BK, no estado ligado, adota uma forma S torcida 

(“twisted”) e nesta conformação a dobra β C-terminal está inserida no receptor próximo do 

limite extra-celular da membrana celular, e o N-terminal interage com resíduos carregados 

negativamente da terceira alça extra-celular do receptor (mais notavelmente Asp268 e Asp286). 

As cadeias laterais tanto de Phe5 como de Phe8 se estendem dentro de fendas hidrofóbicas 

entre as hélices. 

Jarnagin et al. (1996) propuseram um outro modelo de ligação da BK com o receptor, 

construído sobre a base de dados de mutagênese do receptor e de RMN. As principais 

características do modelo são que a BK está inserida parcialmente dentro da estrutura 

helicoidal do receptor, o N-terminal emerge do lado extra-celular da estrutura helicoidal e 

existe uma ponte salina entre Asp286 do receptor e Arg9 do peptídeo. A Phe8 está em um bolso 
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hidrofóbico através da região transmembranar. Entretanto, estudos realizados por Herzig et al. 

(1996) evidenciaram que os resíduos Cys103 e Cys184 são importantes como sítios de ligação 

de alta afinidade do agonista e do antagonista no receptor B2 humano e que o N-terminal de 

BK, quando ligado ao receptor B2, é adjacente a Cys277 e Cys20 do receptor. 

Devido ao fato de os receptores de hormônios peptídicos não terem sido obtidos em 

quantidades suficientes para a determinação estrutural mediante RMN, Ottleben et al. (1997a, 

1997b) utilizaram um método indireto, isto é, o uso de um anticorpo em substituição ao 

receptor. A observação de que o anticorpo monoclonal MBK3 reconhece BK com alta 

afinidade sugeriu que este anticorpo poderia fornecer um modelo de sítio de ligação do 

receptor B2 da BK. Conseqüêntemente foi observado que o complexo formado entre a BK 

marcada com 15N e o fragmento Fab do anticorpo, intercambiaram na escala de tempo do 

RMN. Foram obtidos os espectros de 1H, 15N RMN HSQC (heteronuclear single quantum 

coherence) de [15N]-BK livre e ligada ao fragmento Fab MBK3 e foi observado que as 

ressonâncias de 1H e 15N de BK ligada se deslocaram significativamente em relação às da BK 

livre. Não foi observada nenhuma evidência para as formas cis da BK para os três resíduos de 

prolina no estado ligado. Os espectros HSQC-NOESY de 1H, 15N indicaram que a BK está 

ligada em uma conformação estendida. Ottleben et al. (1997a, 1997b) compararam suas 

conclusões com as de Kyle et al. (1994) e concluiram que as conformações da BK no estado 

ligado, nestes dois casos, eram diferentes. 
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1.3 Uso do marcador de spin ácido 2,2,6,6-tetrametilpiperidina-1-oxil-4-amino-4-

carboxílico (TOAC) para estudo das propriedades conformacionais e funcionais de 

peptídeos 

 

Uma das técnicas espectroscópicas empregadas na investigação da conformação e 

dinâmica de peptídeos, a Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE) tem sido usada em 

considerável extensão. Esta abordagem teve notável expansão com o uso do aminoácido 

paramagnético TOAC (Rassat e Rey, 1967) cuja estrutura é apresentada na figura 1.4. O 

TOAC é um aminoácido não natural de estrutura heterocíclica saturada contendo uma sonda 

paramagnética, um grupamento nitróxido estabilizado pela presença de dois átomos de 

carbono tetrassubstituídos contíguos. Uma propriedade do TOAC no esqueleto peptídico é a 

sua mobilidade restrita devido à tetrassubstituição do carbono α e à rotação restrita nas 

ligações da cadeia lateral, o que por sua vez, está relacionado à incorporação do nitróxido e 

dos átomos de carbono Cα, Cβ e Cγ em uma estrutura cíclica (Toniolo et al., 1998). 

 

 

Figura 1.4. Estrutura química de TOAC. 
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O TOAC foi incorporado pela primeira vez no esqueleto peptídico via a ligação 

peptídica por Nakaie et al. (1981, 1983) fazendo uso da metodologia Boc (tert-

butiloxicarbonil) (Barany e Merrifield, 1980; Stewart e Young, 1984) que permitiu marcar 

apenas o N-terminal. Após introdução da metodologia Fmoc (9-fluorenilmetiloxicarbonil) 

(Atherton e Sheppard, 1989; Fields e Noble, 1990) esta restrição foi superada pelo uso de uma 

estratégia combinada de Boc-Fmoc, permitindo a inserção de TOAC em qualquer posição da 

cadeia peptídica (Marchetto et al., 1993). 

A primeira análise de propriedades conformacionais de peptídeos marcados com 

TOAC foi realizada com a Ang II. Foi determinado que os análogos marcados no N-terminal 

eram parcialmente biológicamente ativos e seus espectros de RPE foram sensíveis às 

transições conformacionais induzidas por condições físico-químicas variáveis (Nakaie et al., 

1983). A partir destes primeros estudos, o TOAC foi usado na investigação de muitos 

peptídeos sintéticos (Victor e Cafiso, 2001). Particularmente, os espectros de RPE de 

peptídeos marcados duplamente foram de grande ajuda para estabelecer a conformação destes 

compostos, permitindo a distinção entre α-hélices e 310-hélices, por exemplo (Smythe et al., 

1995; Toniolo et al., 1995; Hanson et al., 1996a, 1996b; Monaco et al., 1999a). Nestes 

estudos foi verificado que TOAC em si favorece a formação de hélices e dobras (Marsh, 

2006). 

Além da Ang II, foram investigados outros hormônios peptídicos marcados com 

TOAC que se ligam a GPCRs, tais como a BK e peptídeos melanotrópicos. Nesse contexto, 

foram sintetizados derivados marcados com TOAC no N-terminal do hormônio estimulante 

de melanócitos (Barbosa et al., 1999) e seu potente análogo de longa ação, melanotan ([Nle4, 

D-Phe7]α-MSH), e foram examinadas suas propriedades espectroscópicas e biológicas 

(Nakaie et al., 2001; Fernandez et al., 2005a, 2005b). Estudos conformacionais da Ang II e da 

BK e de seus análogos marcados com TOAC foram realizados em solução (Schreier et al., 
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2004).  A BK e seus derivados paramagnéticos foram ainda estudados na presença de micelas 

de SDS e HPS (Vieira et al., 2002). A atividade biológica dos hormônios nativos e seus 

análogos foi examinada por Nakaie et al. (2002). 

O trabalho de Bettio et al. (2002) descreve a síntese, atividade biológica e 

propriedades espectroscópicas de vários derivados contendo TOAC de um peptídeo que se 

liga a um GPCR, o neuropeptídeo Y. A interação deste peptídeo com membranas modelo foi 

recentemente estudada por Thomas et al. (2005). 

Em relação a peptídeos biológicamente ativos, o trabalho do grupo de Toniolo tem 

enfocado o estudo de tricogina GA IV, um lipopeptaibol antimicrobiano que contêm vários 

resíduos de ácido aminoisobutírico (Aib) (Crisma et al., 1997; Anderson et al., 1999; Epand 

et al., 1999; Monaco et al., 1999a, 1999b). Com base na consideração de que tanto Aib como 

TOAC são glicinas dissubstituídas, os resíduos Aib de tricogina foram substituídos por TOAC 

e foram investigadas as propriedades conformacionais e funcionais dos análogos mediante 

difração de raios X (Crisma et al., 1997), RPE (Anderson, 1999; Monaco, et al., 1999a, 

1999b; Milov et al., 2003; Salnikov et al., 2006) e fluorescência (Epand et al., 1999). 

Outros peptídeos antimicrobianos contendo TOAC tais como gomesina (Moraes et al., 

2007) e alameticina (Marsh et al., 2007) também foram sintetizados e investigadas as suas 

propriedades conformacionais. 

Estudos fazendo uso de peptídeos marcados com TOAC também enfocaram um 

fragmento marcado N-terminalmente de um GPCR orfão (Pertinhez-Sini et al., 1994; 

Pertinhez et al., 1995, 1997) e de uma proteína integral de membrana, fosfolamban, envolvida 

na regulação de transporte de cálcio no retículo sarcoplasmático cardíaco (Karim et al., 2004, 

2006; Zhang et al., 2007). 

TOAC também tem sido largamente empregado para monitorar a dinâmica da rede 

polimérica em resinas empregadas na síntese de cadeias peptídicas (Cilli et al., 1997, 1999; 
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Oliveira E. et al., 2002; Marchetto et al., 2005). 

Mais recentemente, foi introduzida uma nova abordagem (Tominaga et al., 2001) que 

consiste na inserção no esqueleto peptídico de um novo marcador de spin, o β-aminoácido 

POAC (ácido 2,2,5,5,-tetrametilpirrolidina-N-oxil-3-amino-4-carboxílico, empregando a 

tecnologia Fmoc. Aspectos estereoquímicos desta sonda baseada em pirrolidina foram 

também estudados por Wright et al. (2003a). O mesmo grupo também descreveu um análogo 

quiral de TOAC onde as funções amino e carboxila foram inseridas nas posições 4 e 3 da 

estrutura cíclica de piperidina respectivamente (Wright et al., 2003b). 
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2. OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem como objetivos: 

  

1. Estudar as propriedades conformacionais dos hormônios peptídicos Ang II e BK e 

de seus análogos marcados com TOAC em solução e em presença de sistemas miméticos de 

membrana – micelas e bicamadas – com diferentes cargas na região da cabeça polar de seus 

componentes empregando a espectroscopia de fluorescência de estado estacionário. 

 

2. Estudar as propriedades conformacionais do fragmento peptídico fEL1 que 

corresponde aos resíduos 92 - 100 do receptor AT1 humano, supostamente localizado na 

primeira alça extra-celular do receptor em solução e em presença de membranas modelo – 

micelas e bicamadas, com diferentes cargas na cabeça polar de seus componentes empregando 

as técnicas espectroscópicas de fluorescência e dicroísmo circular. 

 

3. Levando em conta que fEL1 contém o resíduo Tyr92, considerado importante para a 

ligação do receptor com o hormônio, investigar a eventual interação desse fragmento com a 

Ang II e seus análogos paramagnéticos. 

 

Através de estudos com sistemas modelo pretende-se estabelecer possíveis relações 

estrutura-função que poderiam estar presentes em sistemas biológicos complexos durante a 

interação ligante-receptor no processo de transdução de sinal. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Materiais 

 

3.1.1 Peptídeos 

 

Os peptídeos Ang II e seus análogos marcados com TOAC nas posições 1 e 3 

(TOAC1-Ang II e TOAC3-Ang II, respectivamente) assim como os análogos da BK (TOAC0-

BK e TOAC3-BK) e o peptídeo fEL1 foram sintetizados no Departamento de Biofísica da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) pelo grupo do Prof. Dr. Clovis R. Nakaie 

empregando o método de síntese em fase sólida (Merrifield, 1963; Stewart, 1984). A 

seqüência de aminoácidos dos peptídeos estudados é apresentada na tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1. Peptídeos estudados. 

 

Peptídeo Seqüência de aminoácidos 

Ang II Asp1-Arg2-Val3-Tyr4-Ile5-His6-Pro7-Phe8 

TOAC1-Ang II TOAC1-Arg2-Val3-Tyr4-Ile5-His6-Pro7-Phe8 

TOAC3-Ang II Asp1-Arg2-TOAC3-Tyr4-Ile5-His6-Pro7-Phe8 

BK Arg1-Pro2-Pro3-Gly4-Phe5-Ser6-Pro7-Phe8-Arg9 

TOAC0-BK TOAC0-Arg1-Pro2-Pro3-Gly4-Phe5-Ser6-Pro7-Phe8-Arg9 

TOAC3-BK Arg1-Pro2-TOAC3-Gly4-Phe5-Ser6-Pro7-Phe8-Arg9 

fEL1 Ac-Tyr92-Arg93-Trp94-Pro95-Phe96-Gly97-Asn98-Tyr99-Leu100-CONH2 

 

 

A estratégia t-BOC (tert-butiloxicarbonil) foi empregada para a síntese dos peptídeos 

marcados com TOAC no N-terminal e a estratégia Boc/Fmoc foi empregada para a síntese 

dos peptídeos marcados internamente com TOAC (Nakaie et al., 1983, 1998). O peptídeo BK 
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é da Sigma (lote 61H58063, 98% de pureza, conteúdo de peptídeo 84%, 2 mol de H2O/mol de 

peptídeo, 2,5 mol de acetato/mol de peptídeo). As soluções de peptídeos foram preparadas em 

tampão fosfato-borato-citrato (PBC) 10 mM a partir da diluição de soluções estoque de 

concentração conhecida guardadas em frascos de vidro. 

 

3.1.2 Reagentes 

 

Para o estudo da interação dos peptídeos com sistemas anfifílicos foram utilizados os 

fosfolipídeos de duas caudas hidrocarbônicas: 1-palmitoil-2-oleil-fosfatidilcolina (POPC) e 1-

palmitoil-2-oleil-fosfatidilglicerol (POPG) (figura 3.1), e de uma única cauda hidrocarbônica: 

1-palmitoil-2-hidroxi-fosfatidilcolina (liso-PC) e 1-palmitoil-2-hidroxi-fosfatidilglicerol (liso-

PG) (figura 3.2). Tanto liso-PC como POPC são zwitteriônicos, enquanto que liso-PG e 

POPG são carregados negativamente. Estes fosfolipídeos são da Avanti Polar Lipids 

(Alabaster, AL). Também foram utilizados os detergentes dodecil sulfato de sódio (SDS) e N-

hexadecil-N,N-dimetil-3-amônio-1-propano-sulfonato (HPS), aniônico e zwitteriônico, 

respectivamente (figura 3.2), ambos da Sigma. A acrilamida (CH2 = CH – CONH2) é da Bio-

Rad. 
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(a) 

 

 
(b) 

 
 

Figura 3.1. Estrutura química dos fosfolipídeos (a) POPC e  
(b) POPG. 
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(a) 

(b) 
 

 
(c) 

 
(d) 

 
Figura 3.2. Estrutura química dos detergentes (a) SDS e (b) HPS, e 
dos fosfolipídeos com uma única cadeia hidrocarbônica (c) liso-PC e 

(d) liso-PG. 
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A figura 3.3 mostra as estruturas de fosfolipídeos marcados com o grupamento 

fluorescente 7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-il (NBD) (Avanti Polar Lipids) e a figura 3.4 

mostra as estruturas dos marcadores de spin derivados do éster metílico do ácido esteárico 

(MeSL) contendo o grupamento N-oxil oxazolidina (doxil) em diferentes posições da cadeia, 

provenientes da  Sigma. 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 
Figura 3.3. Estrutura química de fosfolipídeos marcados com 
NBD: (a) 6-NBD-PC, (b) 12-NBD-PC e (c) NBD-PE. 
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m = 12, n = 3  -  5-MeSL 
  m = 5, n = 10  -  12-MeSL 
  m = 1, n = 14  -  16-MeSL 

 
 

Figura 3.4. Estrutura química dos marcadores de spin ésteres 
metílicos do ácido esteárico contendo o grupamento N-oxil 
oxazolidina (doxil) em diferentes posições da cadeia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Determinação da concentração dos peptídeos 

 

As concentrações de fEL1, Ang II e de BK foram determinadas 

espectrofotométricamente considerando os valores de coeficientes de extinção molar (ε): 5600 

M-1cm-1, 1420 M-1cm-1 e 200 M-1cm-1 correspondentes para os resíduos aromáticos triptofano, 

tirosina e fenilalanina respectivamente. 

Por tanto, os coeficientes de extinção para os peptídeos foram calculados como segue: 

BK :  ε257 = 2 x 200 M-1cm-1 =  400 M-1cm-1 

Ang II : ε274 = 1 x 1420 M-1cm-1 = 1420 M-1cm-1 

fEL1 :  ε280 = 2 x 1420 M-1cm-1 + 1 x 5600 M-1cm-1 =  8440 M-1cm-1 
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A concentração dos peptídeos contendo TOAC foi determinada através de RPE. A 

dupla integral do espectro de RPE corresponde à concentração de marcador na amostra, pois a 

absorção é proporcional ao número de elétrons desemparelhados. Como padrão de 

concentração de spin utilizou-se o espectro de 4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-1-oxil 

(tempol) em água. 

 

3.2.2 Preparação de membranas modelo 

 

A concentração das soluções estoque de POPC e POPG foi determinada mediante a 

dosagem de fosfato inorgânico conforme o método de Rouser et al. (1970), após hidrólise dos 

fosfolipídeos com ácido perclórico 70% por 1 hora a 180°C. Vesículas unilamelares grandes 

(large unilamellar vesicles, LUV) foram preparadas mediante extrusão a partir de soluções 

estoque de fosfolipídeos em clorofôrmio que foram evaporadas sob um fluxo de nitrogênio até 

formar um filme e depois mantidas sob vácuo por 2 horas. As bicamadas foram suspensas em 

tampão PBC 10 mM, sonicadas por 20 s e agitadas por 1 min. Essa suspensão foi colocada na 

seringa do aparelho extrusor Liposofast, da AVESTIN, Ottawa, Canadá, e deslocada para uma 

outra seringa atravessando membranas de policarbonato com diâmetro de poro de 100 nm. 

Este deslocamento foi realizado 30 vezes de cada lado. Uma vez obtidas as vesículas, estas 

foram mantidas em gelo e usadas no mesmo dia do experimento. As soluções estoque de SDS 

(200 mM), HPS, liso-PC e liso-PG (100 mM) foram preparadas dissolvendo-se uma massa 

conhecida de detergente em volume adequado de tampão PBC 10 mM. 
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3.2.3 Fluorescência (Lakowicz, 1999)  

 

Quando uma amostra é irradiada continuamente seu coeficiente de absorção óptica 

permanece constante na ausência de reações químicas, indicando que as moléculas excitadas 

estão continuamente decaindo para o estado fundamental. O retorno do estado excitado para o 

estado fundamental implica em perda ou relaxação da energia inicialmente absorvida seja por 

processos radiativos (fluorescência ou fosforescência) ou não radiativos (conversão interna, 

cruzamento entre sistemas ou supressão). A fluorescência é o decaimento do primeiro estado 

singleto excitado para o estado fundamental com emissão de fótons com taxa de decaimento 

kf como ilustrado na figura 3.5. 

 

 

 
 
 
Figura 3.5. Diagrama de Jablonski para a absorção de fótons do estado 
fundamental (S0) para os estados singleto excitados (S1 e S2). Em cada nível 
de energia eletrônico existe uma série de níveis de energia vibracionais. T1 é 
o primeiro estado tripleto excitado (Lakowicz, 1999). 
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O estado singleto é caracterizado por possuir tempo de vida curto, sendo que o 

decaimento por fluorescência ocorre entre 10-8 e 10-9 segundos. Os elétrons do estado singleto 

excitado e do estado fundamental possuem spins anti-paralelos, sendo a transição permitida. 

 

3.2.3.1 Supressão de fluorescência 

 

A supressão refere-se a qualquer processo que contribua para a despopulação do 

estado excitado, excluindo-se os decaimentos radiativos e os decaimentos pelos modos 

vibracionais-rotacionais. Entre esses processos destacam-se: colisões entre moléculas (10-12 

segundos), formação de complexos, transferência de energia e outros. 

Na supressão por colisão, o doador ou fluoróforo perde energia para o supressor 

durante o tempo de vida do estado excitado; ou seja, o supressor colide com o doador em seu 

estado excitado e pela colisão o doador volta ao seu estado fundamental sem emitir fótons. 

Na formação de complexos, o doador e o supressor se unem formando um complexo 

não fluorescente; esta união pode ocorrer tanto no estado fundamental quanto no estado 

excitado. 

A análise quantitativa da supressão de fluorescência é realizada empregando a equação 

de Stern-Volmer, que relaciona a supressão da fluorescência com a concentração da molécula 

supressora [Q]  

 

F0/F = 1 + KSV[Q]    (1) 

 

onde F0 é a intensidade de fluorescência do peptídeo na ausência do supressor, F é a 

intensidade de fluorescência em uma concentração determinada do supressor, e KSV é a 
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constante de Stern-Volmer. A maior inclinação da reta indica maior supressão da 

fluorescência. 

 

3.2.3.2 Anisotropia de fluorescência de estado estacionário 

 

A anisotropia de fluorescência é um parâmetro que mede a extensão da despolarização 

de uma radiação polarizada incidente sobre um sistema em estudo, e pode ser empregada para 

medir o grau de liberdade de movimento rotacional de um fluoróforo. 

A medida experimental da anisotropia de fluorescência envolve a utilização de dois 

polarizadores. O primeiro deles é utilizado para polarizar a luz de excitação verticalmente em 

relação às coordenadas do laboratório, e o segundo para detectar a radiação emitida pelo 

fluoróforo em duas orientações: paralela ao plano da luz de excitação (IVV) e perpendicular a 

ele (IVH). 

 

A anisotropia (r) é definida pela seguinte expressão: 

 
    IVV - GIVH 

r =       (2) 
     IVV + 2IVH 
 

Onde G é o fator de correção e é dado pela razão entre as intensidades da luz emitida e 

polarizada paralela (IHH) e perpendicularmente (IHV) ao plano de polarização da luz incidente, 

 

     IHV      
     G =     (3) 

  IHH 
 

Para um sistema totalmente rígido – seja uma amostra de solução congelada ou um 

fluoróforo inserido em uma macromolécula que de tão grande possui seus movimentos 
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praticamente parados na escala de tempo da fluorescência – a anisotropia terá o valor máximo 

de 0,4. E caso os fluoróforos estejam sem nenhuma restrição aos movimentos, a anisotropia 

será igual a zero. 

Geralmente as macromoléculas ficam entre estes dois extremos, pois seus movimentos 

de rotação não são desprezíveis na escala de tempo da fluorescência mas também não são 

suficientemente rápidos para que o fluoróforo possa ser considerado com movimento livre e 

aleatório. 

 

3.2.3.3 Fluorescência de proteínas e polipeptídeos 

 

A fluorescência intrínseca de proteínas e polipeptídeos resulta da contribuição dos três 

aminoácidos aromáticos: triptofano, tirosina e fenilalanina. Os aminoácidos aromáticos 

apresentam duas bandas principais de absorção na região de comprimento de onda entre 200 e 

300 nm. A banda de menor energia ocorre próximo a 280 nm para triptofano, 277 nm para 

tirosina (na forma de fenol), e 258 nm para fenilalanina, sendo que o triptofano, em geral, 

domina os espectros de absorção, fluorescência e fosforescência de proteínas que também 

contém as contribuições dos outros dois aminoácidos aromáticos (Ross et al., 1992). 

Algumas das propriedades espectrais dos resíduos aromáticos, como comprimento de 

onda de emissão máxima (λmax), rendimento quântico (φF), tempo de vida da fluorescência 

(τF), e propriedades de polarização, são sensíveis às alterações no ambiente que os circunda. 

A interação do fluoróforo com as moléculas do solvente altera a energia do estado excitado e 

conseqüentemente, a freqüência da emissão. A resposta destas propriedades espectrais como 

conseqüência da alteração de polaridade, pH, temperatura, ligação a membranas e da adição 

de supressores pode ser usada para caracterizar propriedades conformacionais de proteínas e 

peptídeos. 
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3.2.3.4 Cálculo da constante de ligação peptídeo-membrana modelo 

 

A partir das curvas de titulação dos peptídeos com as membranas modelo, podem ser 

calculadas as constantes de ligação aparente (Kb). Para tanto são feitos os ajustes das curvas e 

toma-se o inverso da concentração para o ponto médio entre a fluorescência inicial e a 

fluorescência no patamar da curva (saturação). Esta constante é aparente devido a que é 

assumida a estequiometria de uma molécula de peptídeo para uma molécula de detergente ou 

de fosfolipídeo. 

 

3.2.4 Dicroísmo Circular (CD) 

 

As moléculas assimétricas interagem com a luz circularmente polarizada e provocam 

alteração na polarização dessa luz. A espectroscopia de dicroísmo circular (CD) detecta essa 

alteração mediante a medida da diferença de absorção entre a luz circularmente polarizada à 

direita e à esquerda (Woody, 1996). 

O CD é uma das técnicas físicas mais sensíveis para determinar propriedades 

conformacionais e monitorar mudanças conformacionais de biomoléculas. Na região do UV 

distante (240 – 180 nm), que corresponde à absorção da ligação peptídica, o espectro de CD 

pode ser analisado para dar o conteúdo de características estruturais secundárias tais como α-

hélice, folha β pregueada e dobras. O espectro de CD na região do UV próximo (320 - 260 

nm) reflete as contribuições das cadeias laterais dos resíduos aromáticos, pontes disulfeto e de 

grupos prostéticos, dando assim informações em relação à estrutura terciária da proteína 

(Venyaminov e Yang, 1996). 

As estruturas em α-hélice mostram duplos mínimos em 222 nm e 208 - 210 nm e um 

máximo em 191 - 193 nm. As estruturas em folha β pregueada como a polilisina (dependendo 
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do pH) usualmente tem um mínimo entre 210 e 225 nm e um máximo entre 190 e 200 nm 

(Venyaminov e Yang, 1996; Woody, 1996) como ilustrado na figura 3.6. 

Espectros de CD correspondentes a dobras em peptídeos e polipeptídeos foram 

analisados por Perczel e Hollósi (1996). 

 

 

 

Figura 3.6. Espectros de CD característicos das 
estruturas secundárias (a) α-hélice, (b) folha β 
pregueada e (c) estrutura ao acaso (Greenfield e 
Fasman, 1969). 
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3.2.5 Espectroscopia de Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE) (Weil et al., 1994) 

 

A Espectroscopia de Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE) é uma técnica que 

consiste no processo de absorção da radiação de microondas por moléculas paramagnéticas 

(com pelo menos um elétron desemparelhado), na presença de um campo magnético externo. 

Desta forma detecta as transições de spin dos elétrons desemparelhados. Os elétrons 

desemparelhados possuem um momento magnético de spin e na presença de um campo 

magnético externo os spins eletrônicos alinham-se em relação ao campo de forma quantizada 

em dois estados energéticos diferentes, o chamado efeito Zeeman. O número de estados varia 

com o número quântico de spin da partícula. Esta multiplicidade de estados obedece à 

distribuição 2S + 1, onde S e o número quântico de spin da partícula que para o caso do 

elétron é igual a ½, portanto a multiplicidade será igual a 2 e ele terá duas orientações 

possíveis em relação ao campo aplicado. 

A transição entre os dois estados de spin somente será possível quando a freqüência da 

microonda aplicada for igual à energia de transição entre as duas orientações suprindo as 

condições de ressonância:  

                                            ∆E = hv = gβB0                                               (4) 

onde g é o fator de interação do elétron com o campo magnético, β é uma constante 

denominada  magnéton de Bohr, e B0 é o campo magnético. 

Quando o spin do elétron interage com o spin nuclear (I) de um núcleo próximo 

aparece a chamada estrutura hiperfina.  Os spins nucleares podem estar em (2I + 1) estados de 

spin diferentes (multiplicidade do spin nuclear). Porém, cada um desses estados de spin 

nuclear produz um campo local diferente e, desta forma, o espectro será separado em 2I + 1 

linhas, uma para cada estado de spin nuclear. O espectro de RPE é obtido como a primeira 

derivada do espectro de absorção de microondas. 
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Quando a amostra em estudo é diamagnética faz-se uso da técnica do marcador de spin 

desenvolvida por Ohnishi e McConnell (1965). Este método consiste no emprego de uma 

sonda paramagnética incorporada à amostra que, através do seu espectro de RPE, fornece 

informações estruturais e dinâmicas sobre o sistema macromolecular em estudo. Essa sonda 

pode ser ligada covalentemente ao sistema ou pode estar apenas intercalada entre as 

moléculas constituintes do mesmo. Os marcadores de spin devem ser estáveis nas condições 

de pH e temperatura em que se pretende investigar a amostra; além disso, seu espectro deve 

ser sensível às modificações do sistema e a sua incorporação não deve provocar muitas 

perturbações no mesmo. Os marcadores de spin mais empregados são os radicais nitróxidos, 

devido à sua estabilidade em soluções neutras e temperatura ambiente. A partir dos espectros 

de RPE dos nitróxidos orientados em diversas direções em relação ao campo magnético, é 

possível obter o valor do desdobramento hiperfino na direção dos seus eixos moleculares. No 

caso do 14N do grupo nitróxido (I = 1), a multiplicidade do spin nuclear é 2I + 1 = 3. Desse 

modo, para cada nível de energia do elétron, aparecerão 3 sub-níveis devidos à interação 

hiperfina (figura 3.7) (Schreier et al., 1978; Schreier, 1979). 
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3.3. Obtenção dos espectros 

 

3.3.1 Absorbância 

 

As medidas de absorção óptica foram obtidas no espectrofotômetro UV-Vis Hitachi 

modelo U-2010 usando celas de quartzo de caminho óptico 0,5 cm. 

 

3.3.2 Fluorescência 

 

Os espectros de emissão de fluorescência foram adquiridos em um espectrofluorímetro 

Hitachi F-4500 em celas de 1,0 cm de caminho óptico e fendas de emissão e de excitação de 5 

nm. O resíduo Tyr4 da Ang II e de seus análogos marcados com TOAC, foi excitado 

seletivamente em 275 nm e os espectros de emissão obtidos entre 285 e 450 nm. Quando 

excitados em 292 nm os espectros de emissão foram obtidos entre 300 - 500 nm. Para 

observar a fluorescência do tirosinato, a excitação foi efetuada em 292 nm e os espectros de 

emissão foram obtidos entre 300 e 500 nm. As fenilalaninas nas posições 5 e 8 da molécula de 

BK foram excitadas seletivamente em 258 nm e os espectros de emissão obtidos entre 265 e 

340 nm. Para o peptídeo fEL1, contendo um triptofano (Trp3), o comprimento de onda de 

excitação foi 295 nm e os espectros de emissão obtidos entre 300 e 460 nm. Para os 

fosfolipídeos marcados com NBD o comprimento de onda de excitação foi 469 nm e os 

espectros de emissão obtidos entre 475 e 675 nm. As intensidades de fluorescência foram 

corrigidas para a diluição das amostras. Os experimentos foram realizados em temperatura 

ambiente (21 ± 1 °C), exceto para os experimentos com HPS onde a temperatura foi de 25 °C 

devido a que em temperaturas mais baixas a solução de HPS tem tendência a ficar turva. 
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3.3.3 Dicroísmo circular 

 

Os espectros de CD na região UV distante foram adquiridos como uma média de 6 

varreduras de 190 a 260 nm em um espectropolarímetro JASCO modelo J-715. As medidas 

foram realizadas em temperatura ambiente (22 ± 1 ºC) utilizando uma cela circular de quartzo 

com caminho óptico de 0,05 cm. A velocidade de aquisição dos espectros foi de 50 nm/min e 

tempo de integração 8 seg/ponto. 

 

3.3.4 Ressonância paramagnética eletrônica 

 

As medidas de RPE foram realizadas em 9,5 GHz no espectrômetro Bruker modelo 

EMX série 300, em temperatura ambiente (22 ± 1 °C) usando celas planas de quarzo. A 

amplitude de modulação utilizada foi de 1,0 Gauss, a freqüência de microondas 9,7 GHz e a 

potência de microondas 12,79 mW. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Estudos conformacionais da Ang II e de seus análogos marcados com TOAC 

 
 

Os estudos de fluorescência da Ang II e de seus análogos paramagnéticos foram 

realizados utilizando como fluoróforo intrínseco a Tyr4 presente na molécula de Ang II. A 

figura 4.1 ilustra o espectro de fluorescência comparado ao da absorbância, característicos da 

Ang II, sendo que o pico de absorbância máxima em 275 nm corresponde ao comprimento de 

onda de excitação da tirosina. 
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Figura 4.1. Espectros de absorbância e de fluorescência normalizadas de Ang II (5,0 
x 10-5 M) em solução aquosa, pH 6,5. 
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Os espectros de RPE de TOAC e dos análogos paramagnéticos da Ang II marcados 

com TOAC estão representados na figura 4.2. O espectro de TOAC apresenta linhas 

espectrais estreitas típicas de pequenas moléculas que tombam rápidamente em solução. Os 

espectros dos peptídeos marcados com TOAC são mais alargados, principalmente a linha de 

campo alto. O alargamento das linhas mostra maior imobilizacão molecular dos peptídeos. O 

fato de que o espectro do peptídeo marcado internamente, na posição 3, é mais alargado do 

que o do peptídeo marcado N-terminalmente é provavelmente devido ao movimento mais 

restrito das posições internas da cadeia peptídica, como observado por Schreier et al. (2004). 

Os valores de tempos de correlação rotacional (τC), que medem a mobilidade molecular, 

foram calculados por Vieira (2004), sendo estes valores em solução aquosa: ~ 2,0 x 10-10 s e ~ 

6,5 x 10-10 s para TOAC1-Ang II e TOAC3-Ang II respectivamente. Estes dados mostraram 

maior liberdade de movimento na porção N-terminal da seqüência peptídica. 

Uma característica do TOAC é que sendo um radical livre, é capaz de induzir uma 

forte supressão da fluorescência (Toniolo et al., 1998). Deste modo, na figura 4.3 pode-se 

observar que a inserção do TOAC paramagnético no esqueleto peptídico da Ang II leva à 

supressão intramolecular da fluorescência, sendo o análogo contendo TOAC na posição 3, 

mais efetivo devido à sua maior proximidade à Tyr4. 
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Figura 4.2. Espectros de RPE de (a) TOAC1-Ang II, (b) 
TOAC3-Ang II e (c) TOAC em solução aquosa, pH 6,5. 
[peptídeo] = 5,0 x 10-5 M. 
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Figura 4.3. Espectros de fluorescência de Ang II e de seus análogos marcados com TOAC (3,0 
x 10-5 M) em tampão PBC 10 mM, pH 7,0. λexc = 275 nm. 

 

 

 

A emissão de fluorescência de proteínas e polipeptídeos contendo tirosina usualmente 

apresenta o mesmo comprimento de onda máximo (λmax) que a molécula de tirosina em 

solução. Assim, λmax dos espectros de fluorescência de Ang II e seus análogos 

paramagnéticos, em meio aquoso, variaram entre 302 e 304 nm como se pode visualizar na 

figura 4.3. 
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4.1.1. Carga teórica da Ang II e de seus análogos e efeito do pH  

 

A Ang II apresenta grupos ionizáveis nas cadeias laterais dos seguintes aminoácidos: 

Asp1, Arg2, Tyr4 e His6. Estudos iniciais para a determinação do pK dos grupos ionizáveis da 

Ang II foram realizados por Paiva e Paiva (1962) e em um trabalho posterior, Juliano e Paiva 

(1974) determinaram os valores de pK, sendo: 7,5 para o N-terminal, 2,95 para Asp1, 10,09 

para Tyr4, 6,47 para His6 e 3,49 para o C-terminal. A figura 4.4 mostra o perfil da variação da 

carga teórica destes aminoácidos e dos peptídeos Ang II e TOAC3-Ang II em função da 

variação do pH. A variação de carga do derivado TOAC3-Ang II é igual à do peptídeo original 

Ang II porque o aminoácido substituído por TOAC não apresenta grupo ionizável. 

O pK do grupo amino do TOAC foi determinado por Nakaie et al. (1981, 1983) 

estando este valor na faixa de 8,0 – 8,1. Quando inserido na cadeia peptídica este valor 

diminui para ∼ 4,5 (Nakaie et al., 1981, 1983; Pertinhez et al., 1997; Schreier et al., 2004). 

Deste modo, a substituição do Asp1 por TOAC afeta a carga total do derivado TOAC1-Ang II 

como pode ser observado na figura 4.5.  
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Figura 4.4. Variação da carga teórica do N- e C-terminais e dos 
grupos ionizáveis dos aminoácidos presentes nos peptídeos Ang II e 
TOAC3-Ang II em função do pH. 
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Figura 4.5. Variação da carga teórica do N- e C-terminais e dos 
grupos ionizáveis dos aminoácidos presentes no peptídeo TOAC1-Ang 
II em função do pH. 
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Nas figuras 4.6, 4.7 e 4.8 estão ilustrados os espectros de fluorescência dos peptídeos 

Ang II, TOAC1-Ang II e TOAC3-Ang II respectivamente, em função do pH, empregando os 

comprimentos de onda de excitação (λexc) de 275 nm e 292 nm. Em λexc = 275 nm observa-se 

que a intensidade de fluorescência da Tyr4 varia pouco em pHs ácidos e começa a cair a partir 

de pH 8,0 até quase desaparecer em pH 12,0, refletindo desta forma a ionização do fluóforo 

em pH ∼ 10,0. Para o λexc = 292 nm, em pHs altos, foram observadas bandas de emissão 

deslocadas para o vermelho com pico de emissão máxima em ∼ 350 nm, característico da 

forma ionizada da tirosina, isto é, do tirosinato (ou fenolato). Em proteínas, o tirosinato foi 

inicialmente identificado por Longworth (1981). Os espectros de tirosinato foram de baixa 

intensidade sendo que para os peptídeos análogos esta intensidade foi menor do que para o 

peptídeo original. 
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Figura 4.6. Espectros de fluorescência de Ang II (3,0 x 10-5 M) em solução 
aquosa em diferentes pHs. λexc (a) 275 nm, (b) 292 nm. 
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Figura 4.7. Espectros de fluorescência de TOAC1-Ang II (3,0 x 10-5 M) em 
solução aquosa em diferentes pHs. λexc (a) 275 nm, (b) 292 nm. 
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Figura 4.8. Espectros de fluorescência de TOAC3-Ang II (3,0 x 10-5 M) em 
solução aquosa em diferentes pHs. λexc (a) 275 nm, (b) 292 nm. 
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As figuras 4.9 e 4.10 mostram os perfis das variações da fluorescência normalizada em 

comparação com a variação da carga teórica em função do pH para a Ang II e o TOAC3-Ang 

II e para o TOAC1-Ang II respectivamente. As curvas de fluorescência dos três peptídeos 

refletem notavelmente a ionização do fenol da Tyr4 em pH ~ 10,0. 

A pequena inflexão entre os pHs 3,0 e 4,5 (figura 4.10) provavelmente reflete a 

ionização do grupo amino do TOAC e da carboxila terminal no derivado TOAC1-Ang II, 

como também observado por Schreier et al. (2004) mediante estudos de CD.  
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Figura 4.9. Fluorescência normalizada de Ang II ( ) e TOAC3-Ang II ( ) em 
função do pH e variação da carga teórica total dos peptídeos (►).  

 

  



 71

0 2 4 6 8 10 12 14 16
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Fl
uo

re
sc

ên
ci

a 
no

rm
al

iz
ad

a
(

)

pH

-2

-1

0

1

2

3

C
arga teórica

(
)

 

Figura 4.10. Fluorescência normalizada de TOAC1-Ang II em função do pH ( ) 
e variação da carga total do peptídeo (◄).  

 
 

4.1.2 Interação da Ang II e de seus análogos com membranas modelo - Micelas 

 

A interação de Ang II com agregados formados por compostos anfifílicos foi 

investigada mediante espectroscopia de fluorescência do estado estacionário. A emissão da 

fluorescência intrínseca de Tyr4 foi usada para monitorar a ligação de Ang II aos sistemas 

anfifílicos devido a que, quando este resíduo passa para um ambiente menos polar, aumenta a 

intensidade de fluorescência. Para uma concentração fixa de peptídeo (3,0 x 10-5 M) foram 

registrados espectros de emissão de fluorescência com concentrações crescentes de 

surfactante ou de fosfolipídeo até a saturação. 

As intensidades de fluorescência foram medidas no λmax e foram determinados os 

valores de fluorescência relativa expressos como a relação F/F0 onde F e F0 são os valores de 

fluorescência em unidades arbitrarias na presença e na ausência de membrana modelo 
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respectivamente. Estes experimentos foram realizados em três pHs diferentes: 4,0, 7,0 e 10,0 

com o intuito de determinar o efeito da carga na interação peptídeo-membrana modelo. Como 

mostrado na Seção 4.1.1, nesses pHs, a Ang II e o TOAC3-Ang II apresentam cargas teóricas 

de +1,3, 0,0 e –1,5 respectivamente, enquanto que o TOAC1-Ang II tem cargas de +2,0, +0,2 

e –0,25, respectivamente. 

 

4.1.2.1 Micelas de SDS 

 

Os agregados do surfactante SDS são comumente usados como membrana modelo e 

tem sido mostrado consistentemente que induzem estrutura secundária, particularmente α-

hélices em polipeptídeos (Montserret et al., 2000). Estes autores observaram que as interações 

eletrostáticas desempenham um papel importante na formação e na estabilização da estrutura 

induzida pelo SDS. 

No presente estudo, as titulações foram realizadas abaixo e acima da concentração 

micelar crítica (cmc), que é definida como a concentração em que moléculas anfifílicas, tais 

como os monômeros de SDS, associam-se espontaneamente formando agregados moleculares 

denominados micelas. 

As figuras 4.11, 4.12 e 4.13 mostram os valores de fluorescência relativa (F/F0) de 

Ang II, TOAC1-Ang II e TOAC3-Ang II respectivamente em função da concentração de SDS. 

Nas primeiras alíquotas de SDS, abaixo da cmc do detergente, cujo valor em água é da ordem 

de 8,0 x 10-3 M (Mukerjee e Mysels, 1971), nota-se um aumento da intensidade de 

fluorescência de Ang II em relação à fluorescência inicial (sem SDS) (figura 4.11) o que 

evidencia a interação Ang II-SDS. Em pH 4,0 há uma forte atração eletrostática considerando 

que a cabeça polar da molécula de SDS tem carga negativa e a Ang II possui carga líquida 

formal positiva de +1,3 nesse pH. Estudos cristalográficos de lisozima (Yonath et al., 1977) 
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mostraram claramente que o grupamento sulfato da molécula de SDS forma pontes salinas 

estáveis com aminoácidos positivamente carregados. Tais interações eletrostáticas podem 

desempenhar um papel importante na formação e/ou estabilidade da conformação de 

peptídeos induzida pelo SDS. 

A interação da Ang II com SDS em estado monomérico também foi descrita por Holtz 

et al. (2000), através de estudos de absorbância e propuseram a formação do complexo Ang 

II-SDS, abaixo da cmc, na proporção 1:2. 

Em pH 10,0, em que a Ang II apresenta carga negativa, não há contribuição de 

interações eletrostáticas, porém, foi observado aumento da intensidade de fluorescência e o 

patamar da curva é atingido acima da cmc de SDS (figura 4.11). Provavelmente a interação 

Ang II-SDS possa ser favorecida pela presença, na seqüência da Ang II, de resíduos 

hidrofóbicos Val3 e Ile5 e pelas cadeias laterais aromáticas de Tyr4 e Phe8 que apresentam 

relativa hidrofobicidade. 
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Figura 4.11. Fluorescência relativa de Ang II (3,0 x 10-5 M) em função 
da concentração de SDS. pH: ( ) 4,0, ( ) 7,0 e ( ) 10,0. λexc = 275 
nm. 
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Nos experimentos realizados com o derivado marcado com TOAC no N-terminal 

(figura 4.12) foram observados acréscimos na intensidade de fluorescência a partir de 2,0 mM 

de SDS nos três pHs estudados, indicando interação peptídeo-membrana modelo sendo que o 

patamar da curva de titulação é atingido abaixo da cmc do detergente. Estes aumentos da 

intensidade de fluorescência foram menores em comparação aos do peptídeo nativo. Nos pHs 

4,0 e 7,0, em que o TOAC1-Ang II apresenta carga teórica positiva, a ligação foi favorecida 

por interações eletrostáticas. 

O derivado TOAC3-Ang II atingiu maiores intensidades de fluorescência em pH 4,0 

do que nos outros pHs estudados indicando interação por atração eletrostática. Neste pH, o 

patamar da curva de titulação é atingido acima da cmc. Porém, como mencionado acima, em 

todos os casos, a interação pode ser observada em concentrações abaixo da cmc do SDS, 

indicando a formação de complexos entre os peptídeos e monômeros do detergente. 

Nas figuras 4.12 e 4.13 pode-se observar que os derivados paramagnéticos de Ang II 

apresentaram menores aumentos da intensidade de fluorescência na presença de SDS em 

comparação ao peptídeo original (figura 4.11). Este fato pode ser devido ao efeito supressor 

do TOAC presente na seqüência peptídica e ou à maior ligação às membranas. 
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Figura 4.12. Fluorescência relativa de TOAC1-Ang II (3,0 x 10-5 M) 
em função da concentração de SDS. pH: ( ) 4,0, ( ) 7,0 e ( ) 
10,0. λexc = 275 nm. 
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Figura 4.13. Fluorescência relativa de TOAC3-Ang II (3,0 x 10-5 
M) em função da concentração de SDS. pH: ( ) 4,0, ( ) 7,0 e ( ) 
10,0. λexc = 275 nm. 
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4.1.2.2 Micelas de HPS 

 

Nas figuras 4.14, 4.15 e 4.16 estão apresentados os valores de fluorescência relativa 

dos peptídeos Ang II, TOAC1-Ang II e TOAC3-Ang II, respectivamente, em diferentes 

concentrações de HPS (cmc = 5,0 x 10-5 M). A Ang II apresentou maior aumento na 

intensidade de fluorescência em pH 10,0 do que nos outros pHs (figura 4.14).  
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Figura 4.14. Fluorescência relativa de Ang II (3,0 x 10-5 M) em 
função da concentração de HPS. pH: ( ) 4,0, ( ) 7,0 e ( ) 10,0. λexc 
= 275 nm. 
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As amostras de TOAC1-Ang II apresentaram os maiores valores de fluorescência 

relativa na presença de HPS do que os outros peptídeos (figura 4.15). Quanto ao derivado de 

Ang II contendo TOAC internamente em sua estrutura, os maiores acréscimos na intensidade 

de fluorescência foram observados nos pHs 7,0 e 10,0 (figura 4.16). 

No entanto, estudos de RPE realizados por Vieira (2004) mostraram que alterações 

espectrais para ambos os derivados TOAC1-Ang II e TOAC3-Ang II ocorreram apenas em 

presença de altas concentrações de HPS (50 mm) no pH 10,0. Os espectros obtidos mostraram 

a coexistência de uma forma livre em solução e outra fortemente ligada à micela. 

Por outro lado, os espectros de CD (Vieira, 2004) mostraram que a conformação da 

Ang II permaneceu essencialmente inalterada com a adição de concentrações crescentes de 

HPS nos pHs 4,0, 7,0 e 10,0. Os espectros de TOAC1-Ang II mostraram alterações 

conformacionais com o aumento da concentração de HPS nos pHs 7,0 e 10,0. Finalmente, o 

TOAC3-Ang II apresentou alterações conformacionais nos três pHs estudados, tendo o efeito 

sido menor em pH 4,0. Além disso, os espectros de Ang II e do seu derivado TOAC1-Ang II 

foram bastante similares, tal como também foi observado na presença de SDS (Vieira, 2004). 

Nota-se que os resultados obtidos pelas três técnicas – fluorescência, RPE e CD –

tendem a concordar, apesar de essa concordância não se verificou em todos os casos. 
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Figura 4.15. Fluorescência relativa de TOAC1-Ang II (3,0 x 10-5 M) 
em função da concentração de HPS. pH: ( ) 4,0, ( ) 7,0 e ( ) 10,0. 
λexc = 275 nm. 
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Figura 4.16. Fluorescência relativa de TOAC3-Ang II (3,0 x 10-5 M) 
em função da concentração de HPS. pH: ( ) 4,0, ( ) 7,0 e ( ) 10,0. 
λexc = 275 nm. 
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4.1.2.3 Micelas de liso-PC 

 

As figuras 4.17, 4.18 e 4.19 mostram os valores de fluorescência relativa de Ang II, 

TOAC1-Ang II e TOAC3-Ang II, respectivamente, quando os peptídeos foram excitados em 

λexc = 275 nm e titulados com concentrações crescentes de liso-PC cuja cmc é da ordem de 

0,005 mM (Heerklotz e Epand, 2001). 

Em pH 7,0 a intensidade de fluorescência de Ang II permaneceu quase constante 

durante a titulação com diferentes aliquotas de liso-PC. Em pH 10,0 os aumentos da 

intensidade de fluorescência foram bem maiores do que em pH 4,0 (figura 4.17) e o patamar é 

atingido bem acima da cmc do liso-PC. Este resultado indica uma maior interação da Ang II 

com as micelas de liso-PC em pH 10,0, sendo importante, as interações hidrofóbicas para a 

ligação. 
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Figura 4.17. Fluorescência relativa de Ang II (3,0 x 10-5 M) em 
função da concentração de liso-PC. pH: ( ) 4,0, ( ) 7,0 e ( ) 
10,0. λexc = 275 nm. 

 

  



 80

Na presença de liso-PC a intensidade de fluorescência do derivado TOAC1-Ang II 

aumentou nos três pHs estudados até atingir um platô (figura 4.18), sendo os aumentos 

maiores do que para a Ang II. TOAC3-Ang II (figura 4.19) apresentou aumentos da 

intensidade de fluorescência apenas em pH 10,0, porém estes foram bem menores do que para 

a Ang II e o TOAC1-Ang II. Estes resultados mostrariam maior afinidade do TOAC1-Ang II 

pelas micelas de liso-PC nos três pHs estudados do que os outros peptídeos. Considerando a 

natureza zwitteriônica de liso-PC os resultados sugerem que interações hidrofóbicas 

contribuem para a interação. 
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Figura 4.18. Fluorescência relativa de TOAC1-Ang II (3,0 x 10-5 M) 
em função da concentração de liso-PC. pH: ( ) 4,0, ( ) 7,0 e ( ) 
10,0. λexc = 275 nm. 
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Figura 4.19. Fluorescência relativa de TOAC3-Ang II (3,0 x 10-5 
M) em função da concentração de liso-PC. pH: ( ) 4,0, ( ) 7,0 e 
( ) 10,0. λexc = 275 nm. 

 

 

4.1.2.4 Micelas de liso-PC:liso-PG 

 

Nas figuras 4.20, 4.21 e 4.22 estão apresentadas as variações de fluorescência relativa 

de Ang II, TOAC1-Ang II e TOAC3-Ang II respectivamente em diferentes concentrações de 

micelas mistas de liso-PC:liso-PG (1:1, mol:mol). Os três peptídeos mostraram interação com 

estas micelas nos pHs estudados, sendo que a Ang II e o seu derivado marcado com TOAC no 

N-terminal mostraram os maiores aumentos de intensidade de fluorescência, correspondendo, 

provavelmente, a uma maior interação. Em pH 4,0, em que os peptídeos apresentam carga 

formal positiva, a interação eletrostática favoreceu a ligação dos peptídeos com as micelas de 

liso-PC:liso-PG por serem estas de caráter aniônico como no caso de SDS. No entanto, como 

  



 82

a interação foi também observada nos pHs 7,0 e 10,0, isso sugere a contribuição de interações 

hidrofóbicas para a ligação peptídeo-membrana. 
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Figura 4.20. Fluorescência relativa de Ang II (3,0 x 10-5 M) em 
função da concentração de liso-PC:liso-PG. pH: ( ) 4,0, ( ) 7,0 e 
( ) 10,0. λexc = 275 nm. 
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Figura 4.21. Fluorescência relativa de TOAC1-Ang II (3,0 x 10-5 
M) em função da concentração de liso-PC:liso-PG. pH: ( ) 4,0, 
( ) 7,0 e ( ) 10,0. λexc = 275 nm. 
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Figura 4.22. Fluorescência relativa de TOAC3-Ang II (3,0 x 10-5 M) 
em função da concentração de liso-PC:liso-PG. pH: ( ) 4,0, ( ) 7,0 e 
( ) 10,0. λexc = 275 nm. 
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4.1.3 Interação da Ang II e de seus análogos com membranas modelo - Bicamadas 

fosfolipídicas 

 

4.1.3.1 Bicamadas de POPC 

 

As figuras 4.23, 4.24 e 4.25 mostram os valores de fluorescência relativa dos 

peptídeos Ang II, TOAC1-Ang II e TOAC3-Ang II, respectivamente, em presença de 

diferentes concentrações de vesículas unilamelares grandes (LUVs, large unilamellar 

vesicles) de POPC. 

Os peptídeos Ang II e TOAC3-Ang II apresentaram aumentos da intensidade de 

fluorescência com o aumento do teor de vesículas de POPC apenas em pH 10,0 (figura 4.23) e 

em pH 7,0 (figura 4.25) respectivamente, sugerindo a contribuição de interações hidrofóbicas 

para a ligação. No entanto, para as amostras do derivado TOAC1-Ang II foram observadas 

quedas na intensidade de fluorescência (figura 4.24). Esse resultado sugere que, em 

conseqüência da fraca interação ou da ausência de interação, prevaleceria o efeito de 

espalhamento de luz pelas partículas, levando a uma diminuição da intensidade de 

fluorescência observada (Mao e Wallace, 1984). 

Um trabalho realizado por Surewicz e Mantsch (1988), com o emprego da 

espectroscopia infra-vermelho com transformada de Fourier, mostraram que Ang II teve 

pouca interação com o fosfolipídeo zwitteriônico fosfatidilcolina. 
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Figura 4.23. Fluorescência relativa de Ang II (3,0 x 10-5 M) em 
função da concentração de LUVs de POPC. pH: ( ) 4,0, ( ) 7,0 e 
( ) 10,0. λexc  = 275 nm. 
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Figura 4.24. Fluorescência relativa de TOAC1-Ang II (3,0 x 10-5 
M) em função da concentração de LUVs de POPC. pH: ( ) 4,0, 
( ) 7,0 e ( ) 10,0. λexc = 275 nm. 
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Figura 4.25. Fluorescência relativa de TOAC3-Ang II (3,0 x 10-5 M) 
em função da concentração de LUVs de POPC. pH: ( ) 4,0, ( ) 7,0 
e ( ) 10,0. λexc = 275 nm. 

 

 

4.1.3.2 Bicamadas de POPC:POPG 

  

As figuras 4.26, 4.27 e 4.28 mostram os valores de fluorescência relativa de Ang II, 

TOAC1-Ang II e TOAC3-Ang II respectivamente em diferentes concentrações de LUVs de 

POPC:POPG (1:1, mol:mol). 

Em pH 4,0 observa-se um aumento significativo da intensidade de fluorescência logo 

após as primeiras adições de vesículas mistas de POPC:POPG, em seguida ela fica 

relativamente constante a partir de 0,35 mM destas vesículas. Este aumento da fluorescência é 

devido a que neste pH, a Ang II e as vesículas de POPC:POPG estão com cargas opostas o 

que favorece a atração eletrostática (figura 4.26). 

Em pH 10,0 em que a Ang II e as vesículas de POPC:POPG estão ambos com carga 

negativa, o que levaria a repulsão eletrostática, foi observado aumento da intensidade de 
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fluorescência o que sugere a participação de forças hidrofóbicas na interação peptídeo-

membrana. 
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Figura 4.26. Fluorescência relativa de Ang II (3,0 x 10-5 M) em 
função da concentração de LUVs de POPC:POPG (1:1, mol:mol). pH: 
( ) 4,0, ( ) 7,0 e ( ) 10,0. λexc = 275 nm.  

 

 

 

Os derivados de Ang II contendo TOAC mostraram maior aumento na intensidade de 

fluorescência nos pHs 4,0 e 7,0 (TOAC1-Ang II, figura 4.27) e pH 4,0 (TOAC3-Ang II, figura 

4.28), indicando ligação por atração eletrostática. 

 

  



 88

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

 

 

F 
/ F

0

[POPC:POPG] mM

 
Figura 4.27. Fluorescência relativa de TOAC1-Ang II (3,0 x 10-5 M) 
em função da concentração de LUVs de POPC:POPG (1:1, mol:mol). 
pH: ( ) 4,0, ( ) 7,0 e ( ) 10,0. λexc = 275 nm. 
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Figura 4.28. Fluorescência relativa de TOAC3-Ang II (3,0 x 10-5 M) 
em função da concentração de LUVs de POPC:POPG (1:1, mol:mol). 
pH: ( ) 4,0, ( ) 7,0 e ( ) 10,0. λexc = 275 nm. 
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4.1.4 Cálculo da constante de ligação peptídeo-membrana modelo 

 

A partir dos resultados de titulação dos peptídeos com concentrações crescentes de 

membranas modelo foram calculadas as constantes de ligação peptídeo-membrana (Kb) 

fazendo uso da análise descrita na Seção 3.2.3.4. 

Nos estudos de interação de Ang II e seus análogos paramagnéticos com SDS (Seção 

4.1.2.1), as curvas de titulação obtidas não são apenas produto da ligação com as micelas mas 

também com os monômeros, abaixo da cmc. Devido a este duplo efeito, os valores de Kb da 

Ang II e seus derivados não foram calculados para este sistema anfifílico. 

A tabela 4.1 apresenta os valores de Kb para os outros sistemas estudados. A Ang II 

mostrou altos valores de Kb em pH 4,0 principalmente em membranas formadas por 

compostos contendo cabeça polar carregada negativamente, ou seja, liso-PC:liso-PG e 

POPC:POPG. Isto indica que neste pH a interação foi claramente favorecida por atrações 

eletrostáticas. Surewicz e Mantsch (1988) também observaram forte interação da Ang II com 

fosfatidilglicerol e ainda observaram consideráveis mudanças conformacionais do hormônio. 

Em um ambiente lipídico negativamente carregado de 1,2-dimiristoil-sn-glicero-3-[fosfo-rac-

(1-glicerol)] os autores concluiram que a estrutura secundária da Ang II está caracterizada por 

dobras. 

As constantes de ligação para sistemas zwitteriônicos foram baixas exceto para 

vesículas de POPC em pH 10,0. O derivado de Ang II marcado com TOAC N-terminalmente 

(TOAC1-Ang II) interagiu com todos os sistemas de membranas modelo exceto com POPC, e 

na presença dos sistemas mistos liso-PC:liso-PG e POPC:POPG apresentou altos valores de 

Kb. No entanto, o derivado contendo TOAC internamente em sua estrutura (TOAC3-Ang II) 

apresentou baixos valores de Kb exceto na presença de POPC:POPG, pH 4,0. Em alguns casos 

houve queda da intensidade de fluorescência não sendo possível calcular os valores de Kb. 
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Apesar de HPS e liso-PC serem ambos zwitteriônicos, os peptídeos se ligaram de 

maneira diferente a estes sistemas de membrana, devido provavelmente à maior hidratação 

das cabeças polares do primeiro (Baptista et al., 1991; Cuccovia et al., 1999). Na presença de 

HPS a interface estaria mais hidratada. 

 

Tabela 4.1. Valores da constante de ligação aparente da Ang II e de seus análogos marcados 

com TOAC. 

 

  Kb x 103 (M-1) 

  Ang II TOAC1-Ang II TOAC3-Ang II 

Sistema modelo pH    

4,0 0,50 0,33 0,45 

7,0 0,50 1,00 1,00 

 

HPS 

10,0 1,20 0,60 1,20 

4,0 0,50 1,00 - 

7,0 - 0,25 - 

 

liso-PC 

10,0 3,30 0,45 0,40 

4,0 11,1 11,1 2,20 

7,0 1,00 6,67 0,75 

 

liso-PC:liso-PG 

(1:1, mol:mol) 10,0 3,30 1,25 1,20 

4,0 - - - 

7,0 - - 9,00 

 

POPC 

10,0 6,67 - - 

4,0 13,3 16,6 12,5 

7,0 5,00 10,0 - 

 

POPC:POPG 

(1:1, mol:mol) 10,0 11,1 5,00 - 

 

 

Outros estudos mostraram a interação da Ang II com sistemas zwitteriônicos tais como 

os realizados por Cho e Asher (1996) e Carpenter et al. (1998) em micelas de 

dodecilfosfocolina e em vesículas de dimiristoilfosfatidilcolina. Além do mais, com o uso de 
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RMN, estes autores determinaram a conformação adotada pela Ang II na presença desses 

sistemas. Dizer qual é conformação 

Os menores valores de Kb para o TOAC3-Ang II poderiam ser devidos ao fato de que a 

substituição de TOAC em posições internas impõe uma dobra, como determinado por 

Schreier et al. (2004). Essa dobra, que não ocorre em Ang II nem em TOAC1-Ang II, poderia 

dificultar a ligação às membranas A menor ligação de TOAC3-Ang II com os sistemas 

estudados se correlaciona com resultados de ensaios biológicos realizados por Nakaie et al. 

(2002). Nesse estudo, os peptídeos marcados internamente TOAC3-Ang II e TOAC7-Ang II 

foram inativos, enquanto que TOAC1-Ang II foi parcialmente ativo. 

Outros derivados paramagnéticos marcados com TOAC na posição N-terminal como o 

hormônio estimulante de melanócito (α-MSH) (Barbosa et al., 1999) e seu análogo potente 

melanotan (Nakaie et al., 2001), assim como o peptídeo antimicrobiano gomesina (Moraes et 

al., 2007), também mantiveram atividade biológica total.  

 

4.1.5 Efeito do pH sobre a fluorescência da Ang II e de seus análogos na presença de 

membranas modelo 

 

Estudos do efeito de pH nos espectros de fluorescência de Ang II na presença de 

membranas modelo foram feitos mantendo-se uma concentração constante de detergente ou 

de fosfolipídeo. Nas figuras 4.29, 4.30 e 4.31 são mostradas as variações da fluorescência 

normalizada (em relação ao maior valor de fluorescência máxima) de Ang II, TOAC1-Ang II 

e TOAC3-Ang II respectivamente na presença de membranas modelo em função do pH. 

Observa-se a queda da intensidade de fluorescência a partir de pH 8,0 ou 9,0 refletindo 

notoriamente a ionização da Tyr4 em pH ∼ 10,0.  
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Na presença dos sistemas miméticos de membrana, os peptídeos apresentaram 

mudanças no pK dos grupos ionizáveis em comparação aos observados em solução aquosa e 

em relação à curva teórica. Na figura 4.29, pode-se observar que a curva de fluorescência 

normalizada da Ang II reflete aproximadamente a ionização do C-terminal na presença de 

liso-PC, e da His6 na presença dos sistemas mistos liso-PC:liso-PG e POPC:POPG. 

A ionização do N-terminal do TOAC no peptídeo TOAC1-Ang II é refletida na 

presença de POPC e, a ionização da His6 é refletida na presença de liso-PC, SDS e POPC 

(figura 4.30). 

A curva de titulação do TOAC3-Ang II com as membranas modelo não refletiu 

significativamente a ionização dos grupos ionizáveis exceto a Tyr4 em pH ∼ 10,0 (figura 

4.31). 
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Figura 4.29. Variação da fluorescência normalizada de Ang II (3,0 
x 10-5 M) na presença de micelas e bicamadas em função do pH. 
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Figura 4.30. Variação da fluorescência normalizada de TOAC1-
Ang II (3,0 x 10-5 M) na presença de micelas e bicamadas em 
função do pH. 
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Figura 4.31. Variação da fluorescência normalizada de TOAC3-
Ang II (3,0 x 10-5 M) na presença de micelas e bicamadas em 
função do pH. 
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4.1.6 Supressão da fluorescência da Ang II e de seus análogos em solução aquosa e na 

presença de membranas modelo 

 

Uma forma de determinar a inserção de Ang II em membranas modelo é através da 

comparação da acessibilidade que moléculas supressoras da emissão fluorescente têm ao 

fluoróforo em solução e na presença de membranas modelo. Deste modo, a membrana modelo 

seria uma barreira ao encontro do fluoróforo e supressor quando o primeiro se particiona na 

membrana. 

No presente trabalho, a fluorescência da Ang II e seus análogos paramagnéticos foi 

suprimida utilizando acrilamida, um supressor colisional, a partir de uma solução estoque 4,0 

M tanto em solução aquosa como na presença de membranas modelo. Os resultados de 

supressão de fluorescência de Ang II por acrilamida são mostrados nas figuras 4.32, 4.33 e 

4.34 nos pHs 4,0, 7,0 e 10,0 respectivamente. 

Em pH 4,0 (figura 4.32), as retas obtidas para os sistemas aniônicos liso-PC:liso-PG e 

POPC:POPG apresentaram menor inclinação do que em solução, indicando que o fluoróforo 

está menos exposto à acrilamida na ligação Ang II-membrana modelo. No entanto, na 

presença de micelas de SDS, a fluorescência do resíduo Tyr4 foi suprimida como em solução. 

Este resultado sugere que a ligação Ang II-SDS ocorre (como mostrado pelo aumento da 

intensidade de fluorescência na Seção 4.1.2.1), porém, a Ang II não se incorpora dentro do 

core hidrofóbico da micela, ancorando-se na superfície da micela, e ficando, dessa forma, 

mais acessível à molécula supressora. Resultados não publicados de nosso laboratório 

sugerem também que acrilamida pode sofrer partição em micelas de SDS, o que favoreceria a 

ocorrência de maior supressão da fluorescência. 

As inclinações das retas correspondentes aos sistemas zwitteriônicos HPS e liso-PC 

em pH 4,0 são similares como em solução aquosa, porém os experimentos de titulação 
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mostraram interação com a Ang II. Estes dados sugerem que na presença desses sistemas a 

Ang II estaria localizada na interface hidrofóbica-hidrofílica e desta forma mais exposta ao 

supressor. Uma outra hipótese seria que uma parte do peptídeo esteja inserida e a outra parte 

na superfície de tal modo que o fluoróforo esté igualmente exposto à molécula supressora. 

Em pH 7,0, em que teóricamente a Ang II está zwitteriônica, a reta de menor 

inclinação corresponde aos sistemas liso-PC, liso-PC:liso-PG, POPC e POPC:POPG, 

indicando a menor acessibilidade da Ang II ao supressor nestas micelas (figura 4.33). 

Em pH 10,0 (figura 4.34), em todos os sistemas miméticos de membrana, a 

fluorescência da Tyr4 foi suprimida mais intensamente do que em solução aquosa. No entanto, 

vale notar que nos experimentos de titulação de Ang II com membranas modelo (Seção 4.1.2) 

foram observados aumentos na intensidade de fluorescência neste pH, sugerindo que ocorreu 

interação.    
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Figura 4.32. Fluorescência relativa de Ang II (3,0 x 10-5 M) na 
presença de membranas modelo em função da concentração de 
acrilamida. pH 4,0. λexc = 275 nm. 
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Figura 4.33. Fluorescência relativa de Ang II (3,0 x 10-5 M) na 
presença de membranas modelo em função da concentração de 
acrilamida. pH 7,0. λexc = 275 nm. 
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Figura 4.34. Fluorescência relativa de Ang II (3,0 x 10-5 M) na 
presença de membranas modelo em função da concentração de 
acrilamida. pH 10,0. λexc = 275 nm. 
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A Tabela 4.2 mostra os valores da constante de Stern-Volmer, KSV , calculados a partir 

da equação 1, correspondentes à supressão de fluorescência de Ang II por acrilamida. 

Comparando estes valores na ausência e na presença de sistemas anfifílicos pode-se ter uma 

idéia da acessibilidade da Tyr4 à acrilamida. 

Pode-se observar que, em solução aquosa, o valor de KSV foi menor (quase a metade) 

em pH 10,0 do que nos pHs 4,0 e 7,0 mostrando desta maneira que em pH 10,0 a 

fluorescência é menos suprimida. Provavelmente neste pH a Ang II adota uma conformação 

tal que a Tyr4 fique menos acessível à molécula supressora. 

Em pH 4,0, os valores de KSV correspondentes a liso-PC:liso-PG e POPC:POPG 

resultaram ser menores do que em solução, mostrando assim a menor exposição do fluoróforo 

à molécula supressora, como observado na figura 4.32. Em pH 7,0 a supressão foi menos 

efetiva para as micelas de liso-PC:liso-PG. 

 

Tabela 4.2. Valores de constante de Stern-Volmer (KSV) para supressão da fluorescência da 

Ang II por acrilamida em diferentes pHs na ausência e na presença de membranas modelo. 

 

KSV (M-1)  

pH 4,0 pH 7,0 pH 10,0 

Tampão PBC 11,1 ± 0,4 12,1 ± 0,3 5,5 ± 0,3 

SDS (20,0 mM) 14,0 ± 0,4 13,6 ± 0,2 13,0 ± 0,4 

HPS (10,0 mM) 10,8 ± 0,5 12,1 ± 0,4 11,8 ± 0,1 

liso-PC (15,0 mM) 9,8 ± 0,4 10,5 ± 0,2 12,0 ± 0,4 

liso-PC:liso-PG (15,0 mM) 5,9 ± 0,2 9,9 ± 0,2 9,9 ± 0,2 

POPC (0,5 mM) 10,7 ± 0,4 9,2 ± 0,4 12,0 ± 0,3 

POPC:POPG (0,5 mM) 7,0 ± 0,2 10,5 ± 0,3 6,4 ± 0,2 
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Os resultados de supressão de fluorescência do TOAC1-Ang II por acrilamida são 

mostrados nas figuras 4.35, 4.36 e 4.37 nos pHs 4,0, 7,0 e 10,0 respectivamente. Em pH 4,0 

(figura 4.35) a fluorescência do resíduo Tyr4 foi menos suprimida na presença de LUVs de  

POPC:POPG e de micelas de liso-PC:liso-PG do que nos outros sistemas de membrana, sendo 

que os valores de KSV que corresponden aos sistemas de membranas mencionados foram 

menores do que em solução aquosa como mostrado na tabela 4.3. Em pH 7,0 apenas na 

presença de liso-PC:liso-PG o valor de KSV foi menor do que em solução aquosa e nos outros 

sistemas de membrana modelo (figura 4.36). Em pH 10,0 os valores de KSV na presença de 

HPS, liso-PC e liso-PC:liso-PG foram menores do que em solução aquosa. Estes resultados 

mostram uma menor accesibilidade da Tyr4 à acrilamida em pH 4,0 com POPC:POPG e liso-

PC:liso-PG, e em pH 7,0 com liso-PC:liso-PG. Esta menor accesibilidade também foi 

observada em sistemas zwitteriônicos tais como HPS e liso-PC em pH 10,0. 
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Figura 4.35. Fluorescência relativa de TOAC1-Ang II (3,0 x 
10-5 M) na presença de membranas modelo em função da 
concentração de acrilamida. pH 4,0. λexc = 275 nm. 
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Figura 4.36. Fluorescência relativa de TOAC1-Ang II (3,0 x 
10-5 M) na presença de membranas modelo em função da 
concentração de acrilamida. pH 7,0. λexc = 275 nm. 
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Figura 4.37. Fluorescência relativa de TOAC1-Ang II (3,0 x 10-5 
M) na presença de membranas modelo em função da 
concentração de acrilamida. pH 10,0. λexc = 275 nm. 
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Tabela 4.3. Valores de constante de Stern-Volmer (KSV) para supressão da fluorescência de 

TOAC1-Ang II por acrilamida em diferentes pHs na ausência e na presença de membranas 

modelo. 

 

KSV (M-1)    

pH 4,0 pH 7,0 pH 10,0 

Tampão PBC 10,5 ± 0,2 11,8 ± 0,2 8,6 ± 0,2 

SDS (15,0 mM) 13,2 ± 0,1 13,2 ± 0,1 15,5 ± 0,3  

HPS (12,0 mM) 9,6 ± 0,3 7,7 ± 0,3 2,6 ± 0,3 

liso-PC (15,0 mM) 7,6 ± 0,2 13,5 ± 0,3 6,8 ± 0,3 

liso-PC:liso-PG (10,0 mM) 5,9 ± 0,2 7,4 ± 0,2 5,7 ± 0,2 

POPC (0,4 mM) 8,5 ± 0,1 7,7 ± 0,2 8,5 ± 0,1 

POPC:POPG (0,4 mM) 5,6 ± 0,1 8,0 ± 0,2 7,9 ± 0,1 

 

 

Os resultados dos experimentos de supressão de fluorescência para TOAC3-Ang II são 

mostrados nas figuras 4.38, 4.39 e 4.40 nos pHs 4,0, 7,0 e 10,0 respectivamente, e os valores 

das constantes de Stern-Volmer estão destacados na tabela 4.4. Os menores efeitos de 

supressão por acrilamida foram observados em sistemas aniônicos, tanto em micelas de liso-

PC:liso-PG como em vesículas de POPC:POPG, em pH 4,0, como pode ser notado pelas 

menores inclinações das retas. Em pH 7,0 os menores efeitos de supressão foram observados 

na presença de liso-PC:liso-PG, e em pH 10,0 na presença de liso-PC:liso-PG e HPS. 
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 POPC (0,4 mM)
 POPC:POPG (0,4 mM)

 

Figura 4.38. Fluorescência relativa de TOAC3-Ang II (3,0 x 10-5 
M) na presença de membranas modelo em função da concentração 
de acrilamida. pH 4,0. λexc = 275 nm. 
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Figura 4.39. Fluorescência relativa de TOAC3-Ang II (3,0 x 10-5 
M) na presença de membranas modelo em função da 
concentração de acrilamida. pH 7,0. λexc = 275 nm. 
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Figura 4.40. Fluorescência relativa de TOAC3-Ang II (3,0 x 10-5 
M) na presença de membranas modelo em função da 
concentração de acrilamida. pH 10,0. λexc = 275 nm. 

 
 

Tabela 4.4. Valores de constante de Stern-Volmer (KSV) para supressão da fluorescência de 

TOAC3-Ang II por acrilamida em diferentes pHs na ausência e na presença de membranas 

modelo. 

 

KSV (M-1)  

pH 4,0 pH 7,0 pH 10,0 

Tampão PBC 10 mM 13,2 ± 0,2 12,2 ± 0,1 11,9 ± 0,3 

SDS (10,0 mM) 17,4 ± 0,3 19,6 ± 0,1 13,5 ± 0,2 

HPS (6,0 mM) 21,3 ± 0,3 11,8 ± 0,2 9,5 ± 0,4 

liso-PC (8,0 mM) 13,6 ± 0,4 12,8 ± 0,2 16,4 ± 0,2 

liso-PC:liso-PG (8,0 mM) 9,1 ± 0,2 8,6 ± 0,1 9,8 ± 0,5 

POPC (0,4 mM) 15,6 ± 0,3 10,2 ± 0,5 18,8 ± 0,6 

POPC:POPG (0,4 mM) 5,8 ± 0,2 11,1 ± 0,2 14,0 ± 0,2 
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4.1.7 Anisotropia de fluorescência de Ang II e de seus análogos em solução aquosa e na 

presença de membranas modelo 

 

 Para determinar o grau de liberdade rotacional da Tyr4 tanto em solução aquosa como 

em membranas modelo foram realizados experimentos de anisotropia de fluorescência nos 

pHs 4,0, 7,0 e 10,0. Os valores de anisotropia calculados para a Ang II são mostrados na 

tabela 4.5. 

Pode ser observado que os valores de r foram menores em solução aquosa do que na 

presença de membranas modelo, o que mostra que na presença destas membranas o fluoróforo 

tem menor liberdade de movimentação. 

 

Tabela 4.5. Valores de anisotropia de fluorescência de Ang II em solução e na presença de 

membranas modelo. 

 

 r 

 pH 4,0 pH 7,0 pH 10,0 

Tampão PBC 0,0218          0,0172 0,0124 

SDS (20,0 mM) 0,0890 0,0591 0,0601 

HPS (10,0 mM) 0,0292 0,0198 0,0478 

liso-PC (15,0 mM) 0,0551 0,0266 0,0827 

liso-PC:liso-PG (15,0 mM) 0,0993 0,0525 0,0668 

POPC (0,5 mM) 0,0144 0,0365 0,0265 

POPC:POPG (0,5 mM) 0,0875 0,0888 0,0454 

 

 

Os valores de anisotropia de fluorescência dos derivados da Ang II estão apresentados 

nas tabelas 4.6 (TOAC1-Ang II) e 4.7 (TOAC3-Ang II). 
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Na presença dos sistemas miméticos de membrana a Tyr4 no peptídeo TOAC1-Ang II 

mostrou maior restrição de movimento como observado pelos maiores valores de r em 

comparação aos correspondentes em solução (tabela 4.6). 

 

 

Tabela 4.6. Valores de anisotropia de fluorescência de TOAC1-Ang II em solução e na 

presença de membranas modelo. 

 

 r 

 pH 4,0 pH 7,0 pH 10,0 

Tampão PBC 0,0198 0,0182 0,0190 

SDS (15,0 mM) 0,0230 0,0411 0,0328 

HPS (12,0 mM) 0,0224 0,0284 0,0194 

liso-PC (15,0 mM) 0,0209 0,0234 0,0220 

liso-PC:liso-PG (10,0 mM) 0,0264 0,0453 0,0391 

POPC (0,4 mM) 0,0223 0,0250 0,0244 

POPC:POPG (0,4 mM) 0,0294 0,0396 0,0358 

 
 

 

 

Para o derivado TOAC3-Ang II, pode ser observado em pH 4,0 que na presença de 

POPC:POPG e de liso-PC:liso-PG os valores de r foram maiores em relação aos valores 

calculados em solução e para os outros sistemas de membrana, mostrando assim uma menor 

movimentação do fluoróforo na presença das membranas mencionadas (tabela 4.7). Nos 

outros pHs a Tyr4 também mostrou menor movimentação na presença de membranas modelo 

exceto que na presença de POPC e POPC:POPG os valores de r foram ligeiramente menores 

do que em solução. 
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Tabela 4.7. Valores de anisotropia de fluorescência de TOAC3-Ang II em solução e na 

presença de membranas modelo. 

 

 r 

 pH 4,0 pH 7,0 pH 10,0 

Em solução 0,0140 0,0160 0,0232 

SDS (10,0 mM) 0,0194 0,0286 0,0250 

HPS (6,0 mM) 0,0172 0,0190 0,0287 

liso-PC (8,0 mM) 0,0365 0,0265 0,0255 

liso-PC:liso-PG (8,0 mM) 0,0972 0,0607 0,0347 

POPC (0,4 mM) 0,0205 0,0185 0,0210 

POPC:POPG (0,4 mM) 0,0574 0,0165 0,0229 

 

 

4.1.8 Supressão de fluorescência de fosfolipídeos contendo o fluoróforo NBD por 

análogos de Ang II contendo TOAC 

 

Os lipídeos contendo o grupo NBD são bastante usados como análogos fluorescentes 

de lipídeos nativos em membranas modelo e em membranas biológicas para monitorar uma 

variedade de processos. No presente trabalho, a supressão da fluorescência dos fosfolipídeos 

marcados com NBD por TOAC foi usada para monitorar a profundidade de penetração dos 

peptídeos TOAC1-Ang II e TOAC3-Ang II. As sondas fosfolipídicas NBD-PE, 6-NBD-PC e 

12-NBD-PC foram inseridas em bicamadas de POPC:POPG, sendo utilizado o TOAC, 

presente na estrutura molecular dos peptídeos, como supressor da emissão fluorescente do 

NBD. 

As figuras 4.41 e 4.42 mostram os valores de fluorescência relativa (F0/F) no 

comprimento de onda de emissão máxima (526 - 529 nm) em função da concentração de 

TOAC1-Ang II e TOAC3-Ang II respectivamente em pH 4,0. Estes dados sugerem que estes 
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derivados paramagnéticos estão localizados na região da interface água-membrana. O 

considerável grau de supressão da fluorescência de 12-NBD-PC pode ser devido ao fato que o 

grupamento NBD experimenta um grau considerável de liberdade quando localizado no C12 

(Chattopadhyay e London, 1987; Huster et al., 2001; Mukherjee et al., 2004) o que causa que 

este grupamento permaneça na interface uma parte do tempo. O menor efeito de supressão 

provocado pelo TOAC3-Ang II, sugere que este peptídeo se liga à membrana em menor 

extensão. Estudos de RPE e CD, em solução aquosa e na presença de TFE, mostraram 

conformações mais restritas do TOAC3-Ang II em relação ao TOAC1-Ang II, devido 

possívelmente a uma ligação peptídica cis entre os resíduos 2 e 3 (Schreier et al., 2004). 
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Figura 4.41. Fluorescência relativa de NBD em LUVs (0,5 mM) 
de POPC:POPG:fosfolipídeo marcado com NBD (proporção 
molar 49:50:1) em diferentes concentrações de TOAC1-Ang II. pH 
= 4,0. λexc = 469 nm. 
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Figura 4.42. Fluorescência relativa NBD em LUVs (0,5 mM) de 
POPC:POPG:fosfolipídeo marcado com NBD (proporção molar 
49:50:1) em diferentes concentrações de TOAC3-Ang II. pH = 4,0. 
λexc = 469 nm. 

 

 

4.1.9 Supressão da fluorescência de Ang II em bicamadas por ésteres metílicos do ácido 

esteárico contendo o grupamento nitróxido nos carbonos 5, 12 e 16 

 

Chattopadhyay e London (1987) desenvolveram uma técnica denominada de análise 

de paralaxe para determinar a profundidade de sítios fluorescentes específicos sobre 

moléculas incorporadas em membranas modelo. Neste método, a profundidade é determinada 

medindo a diferença nas intensidades de fluorescência na presença de moléculas supressoras 

tais como os marcadores de spin. 

Os resultados anteriores obtidos sugerem que a Ang II estaria próxima das cabeças 

polares. Para examinar essa possibilidade através da análise de paralaxe, foram feitos 

experimentos de supressão de fluorescência utilizando ésteres metílicos do ácido esteárico 
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contendo os seguintes marcadores de spin: 5-MeSL, 12-MeSL e 16-MeSL em diferentes 

profundidades da bicamada. Nas figuras 4.43, 4.44 e 4.45, nos pHs 4,0, 7,0 e 10,0 

respectivamente, pode-se observar que a Ang II na presença de bicamadas de POPC:POPG na 

concentração de saturação (0,5 mM) contendo 15% de marcador de spin, foi mais 

eficientemente suprimida por 5-MeSL, mostrando desta forma que a molécula de Ang II está 

localizada na interface hidrofóbica-hidrofílica. 
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Figura 4.43. Fluorescência relativa de Ang II na presença 0,5 mM 
de LUVs de POPC:POPG:MeSL (proporção molar 47,5:37,5:15) em 
função da posição do nitróxido na cadeia acila do MeSL. pH 4,0. 
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Figura 4.44. Fluorescência relativa de Ang II na presença de 0,5 
mM de LUVs de POPC:POPG:MeSL (proporção molar 
47,5:37,5:15) em função da posição do nitróxido na cadeia acila do 
MeSL. pH 7,0. 
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Figura 4.45. Fluorescência relativa de Ang II na presença de 0,5 
mM de LUVs de POPC:POPG:MeSL (proporção molar 
47,5:37,5:15) em função da posição do nitróxido na cadeia acila 
do MeSL. pH 10,0. 
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4.2 Estudos conformacionais de um fragmento da primeira alça extra-celular do 

receptor AT1  (fEL1) e de sua interação com a Ang II e seus análogos marcados com 

TOAC 

 

Estudos de mutagênese sítio-dirigida identificaram resíduos da primeira alça extra-

celular (EC-1) do receptor AT1 envolvidos com o reconhecimento do ligante, o hormônio 

peptídico Ang II (Hjorth et al.,1994; Costa-Neto et al., 2000; Santos et al., 2004). O 

fragmento peptídico fEL1 (resíduos 92-100, sintetizado na forma Ac-YRWPFGNYL-NH2) 

cuja seqüência corresponde à primeira alça extra-celular do receptor AT1 humano, apresenta a 

Tyr92, um dos resíduos importantes para a ligação com o agonista. Por esse motivo, o presente 

estudo visa investigar uma possível interação entre os peptídeos fEL1 e Ang II fazendo uso de 

técnicas espectroscópicas. O nosso laboratório também tem estudado o fragmento 

(YRWPFGNHL-NH2) da EC-1 do receptor AT1 de rato assim como análogos deste fragmento 

(Pertinhez, 1998; Salinas, 2000; Salinas et al., 2002). 

 

4.2.1 Carga teórica do fEL1 e efeito do pH 

 

O peptídeo fEL1 possui nove resíduos de aminoácidos dos quais três apresentam grupos 

ionizavéis: Tyr92, Arg93 e Tyr99. O perfil da variação da carga teórica do peptídeo em função 

do pH é mostrado na figura 4.46. A carga total foi determinada como a soma das cargas 

individuais dos resíduos ionizáveis. A ionização do N- e C-terminais não foi considerada  

devido a que o peptídeo está acetilado e amidado no N- e no C-terminal respectivamente. Até 

aproximadamente pH 10,0 o peptídeo apresenta carga formal positiva. 
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Figura 4.46. Variação da carga teórica dos grupos ionizáveis e do peptídeo fEL1 em 
função do pH. 

 

 

 

A figura 4.47 ilustra os espectros de fluorescência do peptídeo fEL1 em diferentes pHs 

em solução aquosa nos comprimentos de onda de excitação do triptofano: λexc = 280 nm 

(figura 4.47a) e 295 nm (figura 4.47b). Observa-se uma diminuição da fluorescência desde o 

pH 3,0 até o pH 10,0 sem mudança do comprimento de onda de emissão máxima (345 – 347 

nm). Em pH 11,0 o comprimento de onda de emissão máxima se desloca para 350 nm e 352 

nm nos λexc = 280 nm e 295 nm respectivamente e, em pH 12,0 se desloca para 361 nm e 364 

nm. A diminuição da intensidade de fluorescência em pHs altos deve-se a ionização das duas 

tirosinas presentes na seqüência do fEL1 com conseqüente formação de tirosinato. 

 

  



 112

300 320 340 360 380 400 420 440 460
0

100

200

300

400
(a)

 

 

Fl
uo

re
sc

ên
ci

a 
(u

.a
.)

λ em (nm)

 pH 3,0
 pH 4,0
 pH 5,0
 pH 6,0
 pH 7,0
 pH 8,0
 pH 9,0
 pH 10,0
 pH 11,0
 pH 12,0

 

320 340 360 380 400 420 440 460
0

50

100

150

200
(b)

 

 

 pH 3,0
 pH 4,0
 pH 5,0
 pH 6,0
 pH 7,0
 pH 8,0
 pH 9,0
 pH 10,0
 pH 11,0
 pH 12,0

Fl
uo

re
sc

ên
ci

a 
(u

.a
.)

λ em (nm)

 

Figura 4.47. Espectros de fluorescência de fEL1 (1,0 x 10-5 M) em solução 
aquosa em diferentes pHs. λexc = 280 nm (a) e 295 nm (b). 

 

  



 113

4.2.2. Interação de fEL1 com membranas modelo 

 

O peptídeo fEL1 apresenta 44,4% de resíduos aromáticos: duas tirosinas, uma 

fenilalanina e um triptofano. Este último aminoácido apresenta maior rendimento quântico do 

que os otros resíduos aromáticos, assim foi utilizado para monitorar a interação com as 

membranas modelo. Na amostra de peptídeo de concentração fixa (1,0 x 10-5 M) foram 

adicionadas concentrações crescentes de sistema anfifílico até a saturação e foram registrados 

os espectros de emissão de fluorescência. Os valores de fluorescência relativa em função da 

concentração de liso-PC:liso-PG e de POPC:POPG em pH 7,0 estão apresentados nas figuras 

4.48 e 4.49 respectivamente. 

Na presença de micelas mistas aniônicas, liso-PC:liso-PG, a intensidade de 

fluorescência elevou-se aproximadamente o dobro nos pHs 4,0 e 7,0 a partir de baixas 

concentrações de liso-PC:liso-PG ficando constante em 0,4 mM e 0,2 mM nos pHs 4,0 e 7,0 

respectivamente (figura 4.48), mostrado assim a ligação do peptídeo ao sistema modelo 

estudado. 

Na titulação de fEL1 com vesículas de POPC:POPG, as intensidades de fluorescência 

aumentaram em aproximadamente 2,3 vezes atingindo um patamar em torno de 0,6 mM nos 

pHs 4,0 e 10,0, e em 0,5 mM em pH 7,0, mostrando que o peptídeo se ligou às bicamadas de 

POPC:POPG (figura 4.49). 

Salinas (2000) mostrou a interação do fragmento peptídico YRWPFGNHL-NH2 com 

outros sistemas de membrana tais como micelas de HPS, liso-PC e SDS e LUVs de 

POPC:POPA.  
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Figura 4.48. Fluorescência relativa de fEL1 (1,0 x 10-5 M) em 
função da concentração de liso-PC:liso-PG. pH: ( ) 4,0, ( ) 7,0 e 
( ) 10,0. λexc = 295 nm. 
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Figura 4.49. Fluorescência relativa de fEL1 (1,0 x 10-5 M) em 
função da concentração de LUVs de POPC:POPG. pH: ( ) 4,0, ( ) 
7,0 e ( ) 10,0. λexc = 295 nm. 
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A tabela 4.9 apresenta os valores das constantes de ligação aparente do fEL1 aos 

sistemas anfifílicos estudados. Nota-se que em pH 7,0 estes valores foram maiores do que nos 

outros pHs. 

 

Tabela 4.8. Valores da constante de ligação aparente do peptídeo fEL1 a membranas modelo. 

 

 Kb x 103 (M-1) 

 pH 4,0 pH 7,0 pH 10,0 

liso-PC:liso-PG 

 (1:1, mol:mol) 

12,5 40,0 11,0 

POPC:POPG 

 (1:1, mol:mol) 

7,7 16,6 8,9 

 

 

A fluorescência do indol é altamente sensível ao ambiente. Na presença dos sistemas 

anfifílicos estudados, liso-PC:liso-PG e POPC:POPG, além de aumentar a intensidade de 

fluorescência houve deslocamento do pico de emissão máxima de fluorescência para menores 

comprimentos de onda (334 – 336 nm) quando passa para um ambiente menos polar, como 

pode ser visualizado na figura 4.50. Na figura 4.51 estão apresentados os perfis das variações 

dos comprimentos de onda de emissão máxima de fluorescência em concentrações crescentes 

de liso-PC:liso-PG (figura 4.51a) e de POPC:POPG (figura 4.51b). Na presença desses 

sistemas de membrana, o λmax diminui já a partir de baixas concentrações de membrana e em 

seguida fica quase constante nos três pHs estudados. 
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Figura 4.50. Espectros de fluorescência de fEL1 (1,0 x 10-5 M) na presença de micelas 
de liso-PC:liso-PG (1:1, mol:mol) 0,7 mM e de LUVs de POPC:POPG (1:1, mol:mol) 
0,5 mM. pH 7,0. λexc = 295 nm. 
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Figura 4.51. Variação do comprimento de onda de emissão máxima  de 
fluorescência de fEL1 (1,0 x 10-5 M) na presença de concentrações 
crescentes de (a) liso-PC:liso-PG (1:1, mol:mol)  e de (b) LUVs de 
POPC:POPG (1:1, mol:mol) nos pHs 4,0 ( ), 7,0 ( ) e 10,0 (▲). λexc = 
295 nm. 
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Antes de dar início ao estudo da interação de fEL1 com a Ang II e seus derivados 

contendo TOAC, que será apresentada na Seção 4.2.5, foi realizado um estudo 

conformacional de fEL1 na presença de micelas de liso-PC:liso-PG mediante CD. Como visto 

anteriormente (figura 4.48), mediante a espectroscopia de fluorescência, foi mostrada a 

interação de fEL1 com as micelas de liso-PC:liso-PG. 

Na figura 4.52 estão representados os espectros de CD de fEL1 em diferentes 

concentrações de liso-PC:liso-PG (1:1, mol:mol). Em solução aquosa, o espectro de CD de 

fEL1 apresenta uma banda positiva entre 226 - 228 nm que geralmente é atribuído a resíduos 

aromáticos (Mulkerrin, 1996). Também é observada uma banda negativa centrada em cerca 

de 200 nm que é característico de uma estrutura flexível em equilíbrio dinâmico entre várias 

conformações, tal como foi observado para o fragmento peptídico YRWPFGNHL-NH2 

correspondente à EC-1 do receptor AT1 de rato (Salinas, 2000; Salinas et al., 2002). No meio 

micelar, o peptídeo fEL1 apresentou alterações espectrais conforme pode ser visualizado na 

figura 4.52. A banda centrada em ~ 226 nm, que corresponde aos resíduos aromáticos, se 

desloca na presença de liso-PC:liso-PG para ~ 232 nm com aparecimento de uma banda 

negativa centrada em ∼ 218 nm e uma banda positiva em ∼ 200 nm. Estas alterações 

espectrais indicam que fEL1 interage com as micelas de liso-PC:liso-PG já em baixas 

concentrações com aquisição de estrutura secundária. Estudos de RMN realizados por 

Pertinhez (1998) mostraram a formação de uma dobra β para este peptídeo em solução. 
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Figura 4.52. Espectros de dicroísmo circular de fEL1 (6,0 x 10-5 M) em concentrações 
crescentes de liso-PC:liso-PG (1:1, mol:mol), pH 7,0. 

 

 

 

4.2.3 Supressão de fluorescência de fEL1 em solução aquosa e na presença de 

membranas modelo 

 

Com o intuito de determinar a localização do fEL1 na membrana modelo, foram 

realizados experimentos de supressão de fluorescência. As amostras de peptídeo foram 

tituladas com concentrações crescentes de acrilamida (a partir de uma solução estoque de 4 

M) tanto em solução como na presença de micelas de liso-PC:liso-PG e vesículas de 

POPC:POPG. Os resultados estão apresentados nas figuras 4.53, 4.54 e 4.55 nos pHs 4,0, 7,0 
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e 10,0 respectivamente e, os valores de KSV obtidos a partir dos ajustes das curvas estão 

destacados na tabela 4.9. Observa-se, que na presença dos sistemas modelo o Trp está menos 

exposto à acrilamida do que em solução aquosa nos três pHs como observado pelas menores 

inclinações das retas (figuras 4.53 a 4.55) e pelos menores valores de KSV (tabela 4.9). Este 

resultado claramente mostra a ligação do fEL1 com os sistemas aniônicos liso-PC:liso-PG e 

POPC:POPG que se correlaciona com os aumentos das intensidades de fluorescência na 

presença desses sistemas (figuras 4.48 e 4.49 respectivamente). 
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Figura 4.53. Fluorescência relativa de fEL1 (1,0 x 10-5 M) na presença de 
membranas modelo em função da concentração de acrilamida. pH 4,0. λexc 
= 295 nm. 
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Figura 4.54. Fluorescência relativa de fEL1 (1,0 x 10-5 M) na presença de 
membranas modelo em função da concentração de acrilamida. pH 7,0. λexc 
= 295 nm. 
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Figura 4.55. Fluorescência relativa de fEL1 (1,0 x 10-5 M) na presença de 
membranas modelo em função da concentração de acrilamida. pH 10,0. 
λexc = 295 nm. 
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Tabela 4.9. Valores de constante de Stern-Volmer (KSV) para supressão da fluorescência de 

fEL1 por acrilamida em diferentes pHs na ausência e na presença de membranas modelo. 

 

KSV (M-1)    

pH 4,0 pH 7,0 pH 10,0 

tampão PBC 15,66 ± 0,3 15,17 ± 0,2 12,54 ± 0,2 

liso-PC:liso-PG (0,45 mM)  5,83 ± 0,1  6,15 ± 0,1  6,03 ± 0,1 

POPC:POPG (0,6 mM)  3,23 ± 0,1  2,93 ± 0,1  4,08 ± 0,1 

 

 

 

4.2.4 Anisotropia de fluorescência de fEL1 em solução aquosa e na presença de 

membranas modelo 

 

 Os valores de anisotropia de fluorescência (r) do fEL1 na presença de liso-PC:liso-PG 

e POPC:POPG estão apresentados na tabela 4.10. Em solução aquosa os valores de r foram 

menores do que na presença das membranas, mostrando menor grau de movimento rotacional 

do triptofano quando o peptídeo se liga às membranas. 

 

 

Tabela 4.10. Valores de anisotropia de fluorescência de fEL1 em solução e na presença de 

membranas modelo. 

 

 r 

 pH 4,0 pH 7,0 pH 10,0 

tampão PBC 0,0292 0,0224 0,0199 

liso-PC:liso-PG (0,45 mM) 0,0572 0,0510 0,0286 

POPC:POPG (0,6 mM) 0,0372 0,0200 0,0278 
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4.2.5 Interação de fEL1 com a Ang II e seus análogos 

 

Experimentos preliminares foram realizados para examinar a eventual interação de 

fEL1 com o hormônio Ang II e seus derivados paramagnéticos. Foram obtidos espectros de 

fluorescência do peptídeo fEL1, da Ang II e seus derivados, e da combinação de fEL1 com 

Ang II, TOAC1-Ang II e TOAC3-Ang II em solução aquosa e na presença de micelas de liso-

PC:liso-PG  em pH 7,0 (figuras 4.56, 4.57 e 4.58 respectivamente). A Ang II, o TOAC1-Ang 

II e o TOAC3-Ang II, tanto em solução como na presença de micelas de liso-PC:liso-PG, não 

apresentaram emissão fluorescente (entre 300 e 450 nm) quando excitados em λexc 295 nm, 

como pode ser observado nas figuras 4.56, 4.57 e 4.58 respectivamente. 

Em meio aquoso essencialmente não houve diferença entre os espectros de fEL1 e os 

do peptídeo na presença de Ang II e seus derivados. A fluorescência de fEL1 aumentou e o 

comprimento de onda de emissão máxima diminuiu em presença de micelas, tanto para o 

peptídeo sozinho (como visto na Seção 4.2.2), como em presença da Ang II e seus análogos. 

Na presença de micelas ocorreu uma pequena diminuição de fluorescência em presença de 

Ang II (figura 4.56), uma diminuição maior em presença de TOAC1-Ang II (figura 4.57) e 

uma ausência de efeito em presença de TOAC3-Ang II (figura 4.58). 
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Figura 4.56. Espectros de fluorescência de fEL1 (3,0 x 10-5 M) e de Ang 
II (3,0 x 10-5 M) em solução e na presença de 5 mM de liso-PC:liso-PG 
(1:1, mol:mol). λexc = 295 nm, pH 7,0. 
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Figura 4.57. Espectros de fluorescência de fEL1 (3,0 x 10-5 M) e de 
TOAC1-Ang II (3,0 x 10-5 M) em solução e na presença de 5 mM de liso-
PC:liso-PG (1:1, mol:mol). λexc = 295 nm, pH 7,0. 
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Figura 4.58. Espectros de fluorescência de fEL1 (3,0 x 10-5 M) e de 
TOAC3-Ang II (3,0 x 10-5 M) em solução e na presença de 5 mM de liso-
PC:liso-PG (1:1, mol:mol). λexc = 295 nm, pH 7,0. 
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4.3 Estudos conformacionais da BK e de seus análogos marcados com TOAC 

 

Devido à fraca fluorescência, resultante da emissão pelas fenilalaninas 5 e 8, existem 

muitos poucos trabalhos enfocando a fluorescência de bradicinina. O espectro de 

fluorescência característico da BK em comparação ao seu espectro de absorbância é 

apresentado na figura 4.59. O espectro de absorbância apresenta um pico de absorção máxima 

em 258 nm que corresponde ao comprimento de onda de excitação dos resíduos de 

fenilalanina da BK. 
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Figura 4.59.  Espectros de absorbância e de fluorescência normalizadas de BK em solução 
aquosa, pH 6,5. 
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A figura 4.60 mostra os espectros característicos em meio aquoso de BK e de seus 

análogos marcados com TOAC. Pode-se observar, como no caso dos análogos da Ang II 

marcados com TOAC, que a inserção da molécula paramagnética leva à supressão 

intramolecular da fluorescência, sendo o análogo na posição 3 mais efetivo devido à sua 

maior proximidade à Phe5. 
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Figura 4.60. Espectros de fluorescência da BK e de seus análogos marcados com TOAC 
(1,0 x 10-4 M). λexc = 258 nm, pH 6,5. 

 

 

Os λmax dos espectros de BK e seus derivados paramagnéticos, em meio aquoso, 

variaram entre 281 e 283 nm. 
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Na figura 4.61 estão representados os espectros de RPE dos peptídeos marcados com 

TOAC. Nota-se que os espectros dos peptídeos TOAC0-BK e TOAC3-BK (figuras 4.61a e 

4.61b respectivamente) são mais alargados do que o correspondente ao TOAC (figura 4.61c), 

mostrando assim restrição do movimento do marcador quando ligado ao esqueleto peptídico. 

Nos trabalhos realizados por Nakaie et al. (2002), Vieira et al. (2002) e Schreier et al. (2004) 

foram calculados os valores de τC e estes valores foram maiores para o TOAC3-BK em 

relação aos correspondentes para o TOAC0-BK, mostrando assim maior restrição de 

movimento do TOAC quando localizado no meio da cadeia peptídica.  

Espectros de CD de BK em solução aquosa mostraram maior similaridade 

conformacional com os do TOAC0-BK do que com os do derivado marcado internamente 

(Vieira et al., 2002; Schreier et al., 2004, Vieira, 2004). Em solução aquosa, a BK e seu 

derivado marcado no N-terminal, apresentaram uma banda negativa pouco intensa ao redor de 

230 nm e uma negativa intensa em torno de 202 nm, as quais indicam uma estrutura flexível 

provavelmente devida a um equilíbrio entre conformações que se interconvertem rápidamente 

em solução. O TOAC3-Ang II apresentou conformação completamente distinta do TOAC0-

BK devido, possivelmente, a que o TOAC, na posição 3, induz uma ligação peptídica cis entre 

os resíduos Pro2 e Pro3  (Schreier et al., 2004). 
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Figura 4.61. Espectros de RPE de (a) TOAC0-BK, (b) 
TOAC3-BK e (c) TOAC em solução aquosa, pH 6,5. 
[peptídeo] = 5,0 x 10-5 M. 
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4.3.1 Carga teórica da BK e de seus análogos e efeito do pH 

 

A molécula de BK tem dois grupos ionizáveis, além do N- (pK ~ 8,5) e do C-terminal 

(pK ~ 3,5), que correspondem às cadeias laterais da arginina (pK 12,5) nas posições 1 e 9. A 

substituição de TOAC por prolina na posição 3 não afeta a carga total do peptídeo, porém na 

posição 0 sim porque o pK do N-terminal do TOAC (∼ 4,5) (Nakaie et al., 1981, 1983, 

Pertinhez et al., 1997; Schreier et al., 2004) difere do valor de pK do N-terminal de Arg1 no 

peptídeo original. O perfil da variação da carga teórica dos peptídeos TOAC3-BK e BK e de 

TOAC0-BK pode ser observado nas figuras 4.62 e 4.63 respectivamente. A carga teórica dos 

peptídeos permanece positiva até pH ~ 12,5. 
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Figura 4.62. Variação da carga teórica do N- e C-terminais e dos 
grupos ionizáveis dos aminoácidos presentes nos peptídeos BK e 
TOAC3-BK em função do pH. 
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Figura 4.63. Variação da carga teórica do N- e C-terminais e dos  
grupos ionizáveis dos aminoácidos presentes no peptídeo TOAC0-BK 
em função do pH. 

 

 

Os espectros de fluorescência da BK em diferentes pHs são mostrados nas figuras 

4.64, 4.65 e 4.66 para BK, TOAC0-BK e TOAC3-BK respectivamente. Os picos de emissão 

máxima de fluorescência variaram entre 281 e 283 nm. As intensidades de fluorescência 

variaram em torno de 15%, 12% e 20% para BK, TOAC0-BK e TOAC3-BK respectivamente 

na faixa de pH 3,0 - 12,0. 
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Figura 4.64. Espectros de fluorescência de BK (1,0 x 10-4 M) em 
solução aquosa em diferentes pHs. λexc = 258 nm. 

 
 

270 280 290 300 310 320 330 340

20

40

60

80

100

120
 

 

 
Fl

uo
re

sc
ên

ci
a 

(u
.a

.)

λem (nm) 

 pH 3,0
 pH 4,0
 pH 5,0
 pH 6,0
 pH 7,0
 pH 8,0
 pH 9,0
 pH 10,0
 pH 11,0
 pH 12,0

 

Figura 4.65. Espectros de fluorescência de TOAC0-BK (1,0 x 10-4 M) em 
solução aquosa em diferentes pHs. λexc = 258 nm. 
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Figura 4.66. Espectros de fluorescência de TOAC3-BK (1,0 x 10-4 M) 
em solução aquosa em diferentes pHs. λexc = 258 nm. 

 
 

 

 As figuras 4.67 e 4.68 mostram os valores de fluorescência normalizada em 

comparação com os da carga teórica total da BK e TOAC3-BK e de TOAC0-BK 

respectivamente em função do pH. Vale notar que, a variação da fluorescência foi pequena, 

conferindo alguma imprecisão às curvas obtidas. De toda forma, observou-se alterações 

conformacionais dependentes de pH que se refletem em alterações de fluorescência. Pode-se 

observar também que, enquanto a fluorescência do peptídeo nativo diminui com o aumento de 

pH, a fluorescência de ambos os análogos aumenta, sugerindo que mudanças conformacionais 

levam a um aumento da distância média entre o grupamento nitróxido e os resíduos 

fluorescentes para os dois análogos. 
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Figura 4.67. Fluorescência normalizada de BK ( ) e TOAC3-BK ( ) em 
função do pH e variação da carga teórica total dos peptídeos ( ). 
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Figura 4.68. Fluorescência normalizada de TOAC0-BK ( ) em função do pH 
e variação da carga teórica total do peptídeo ( ). 
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4.3.2 Interação da BK e de seus análogos com membranas modelo - Micelas 

 

A interação BK-membrana foi estudada pelas mudanças nas propriedades de 

fluorescência das fenilalaninas Phe5 e Phe8 quando estes resíduos passam para um ambiente 

menos polar. Para uma concentração fixa de peptídeo (1,0 x 10-4 M) foram registrados 

espectros de emissão de fluorescência com concentrações crescentes de detergente ou de 

fosfolipídeo até a saturação. 

 

4.3.2.1 Micelas de SDS 

 

A figura 4.69a mostra os valores de fluorescência relativa (F/F0) de BK em função da 

concentração de SDS. Nas primeiras alíquotas de SDS, abaixo da cmc, observa-se um 

aumento da intensidade de fluorescência de BK em relação à fluorescência inicial (sem SDS) 

o que indica a interação BK-SDS devida à atração eletrostática, considerando que SDS possui 

carga negativa e a BK possui carga líquida formal positiva. Não houve mudanças no 

comprimento de onda de emissão máxima, o qual se manteve em ∼ 282 nm. A interface da 

micela promove um alto grau de estrutura secundária, favorecendo pontes de hidrogênio 

intramoleculares. 

Outros estudos, utilizando outras técnicas espectroscópicas, destacam a interação de 

BK com micelas de SDS (Cann et al., 1986, 1990; Lee et al., 1990; Young et al., 1992; Vieira 

et al., 2002; Whitehead et al., 2004). Como observado na figura 4.69a, a BK se liga ao SDS 

ainda em estado monômerico. Cann et al. (1986) propuseram que esta ligação seria de duas 

moléculas de SDS por molécula de peptídeo. Esta ligação levou a mudanças de conformação 

da BK como mostrado por Vieira e al. (2002) e, através do uso de RMN e de modelagem 

molecular, Lee et al. (1990)  sugeriram que este peptídeo adota uma conformação em dobra β 
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que compreende os resíduos 6-9. 

As figuras 4.69b e 4.69c mostram os valores de fluorescência relativa (F/F0) dos 

peptídeos TOAC0-BK e TOAC3-BK respectivamente em função da concentração de SDS. 

Nas primeiras alíquotas de SDS (até aproximadamente 0,9 mM de SDS), observa-se 

diminuição da intensidade de fluorescência em 60 e 40% dos derivados TOAC0-BK e 

TOAC3-BK respectivamente. Isto provavelmente seja devido a que, em concentrações baixas 

de SDS, a formação de agregados leva a um aumento da concentração local dos peptídeos em 

torno dos agregados provocando efeitos de supressão da fluorescência inter-molecular. Nas 

primeiras adições de SDS, a solução de amostra ficou turva e depois com alíquotas adicionais 

de SDS foi se tornando transparente como ao inicio da titulação. A partir de 1,0 mM de SDS a 

fluorescência aumenta em aproximadamente 90%. Este aumento da intensidade de 

fluorescência em relação à fluorescência inicial (sem SDS) mostra a interação peptídeo-SDS 

devida à atração eletrostática, considerando que SDS possui carga negativa na cabeça polar e 

os peptídeos carga líquida formal positiva no pH estudado. Acima da cmc do SDS, a 

intensidade da fluorescência permanece quase constante. Não houve mudanças no λmax. 
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Figura 4.69. Fluorescência relativa de (a) BK, (b) 
TOAC0-BK e (c) TOAC3-BK (1,0 x 10-4 M) em função 
da concentração de SDS. pH 6,5, λexc = 258 nm. 
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Devido à similaridade nos espectros de CD da BK e do TOAC0-BK quando ligados a 

SDS, Vieira et al. (2002), sugeriram que a conformação adotada pelo TOAC0-BK em SDS 

seria uma dobra β estabilizada na porção C-terminal tal como foi proposta para a BK por 

Cann et al. (1990) e por Lee et al. (1990). 

 

4.3.2.2 Micelas de HPS 

 

Na figura 4.70 estão mostrados os valores de fluorescência relativa (F/F0) de BK e 

seus derivados paramagnéticos em função da concentração de HPS. 

Na presença deste surfactante não houve aumento na intensidade de fluorescência dos 

peptídeos BK e TOAC1-BK, sugerindo a não ocorrência de interação destes peptídeos com 

essas membranas. Um aumento da intensidade de fluorescência de TOAC3-BK, em torno de 

50%, foi observado até a concentração de 1,5 mM de HPS e em seguida a fluorescência 

diminui. A diminuição da intensidade de fluorescência na presença das micelas zwitteriônicas 

pode dever-se à predominância do fenômeno de espalhamento de luz em relação a um 

eventual aumento da fluorescência devido à ligação às micelas porque provavelmente a 

interação, se ocorrer, deve ser fraca. 

Um estudo de RPE realizado por Vieira (2004), nos pHs 4,0, 7,0 e 10,0, mostrou que 

essencialmente não ocorreram mudanças espectrais em presença de HPS para os dois 

análogos marcados em pH 7,0. Por outro lado, estudos de CD nesse pH mostraram que, 

enquanto BK e o derivado marcado no N-terminal praticamente não sofriam alterações 

conformacionais na presença de HPS, o análogo marcado internamente apresentou mudanças 

espectrais sugestivas de mudanças conformacionais induzidas pela interação com HPS. Esses 

resultados estão de acordo com os obtidos no presente estudo de fluorescência. 
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Figura 4.70. Fluorescência relativa de (a) BK, (b) 
TOAC0-BK e (c) TOAC3-BK (1,0 x 10-4 M) em 
função da concentração de HPS. pH 6,5, λexc = 258 
nm. 
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4.3.2.3 Micelas de liso-PC 

 

Na figura 4.71 estão mostrados os valores de fluorescência relativa (F/F0) de BK e 

seus derivados paramagnéticos em função da concentração de liso-PC. 

Foi observada queda da intensidade de fluorescência da BK (figura 4.71a) sugerindo 

que não ocorreu interação. Porém, esta queda pode ser atribuída à predominância do 

fenômeno de espalhamento de luz como no caso do HPS. Este resultado indicaria falta de 

interação entre BK e o sistema em estudo, porém estudos de RMN realizados por Young e 

Hicks (1994)  mostraram o contrario e, determinaram que os resíduos 6-9 do C-terminal da 

BK adotavam uma estrutura de dobra β na presença de lisofosfatidilcolina. 

Na titulação do peptídeo TOAC0-BK (figura 4.71b) com os sistemas zwitteriônicos, 

tanto HPS como liso-PC, foram observadas quedas na intensidade de fluorescência. No caso 

do TOAC3-BK (figura 4.71c), observa-se um pequeno aumento na intensidade de 

fluorescência em 10 - 12% e, a partir de 0,5 mM de liso-PC, a fluorescência tende a diminuir. 

Estes resultados sugerem uma maior interação do TOAC3-BK com sistemas anfifílicos 

zwitteriônicos em comparação ao TOAC0-BK. As quedas da intensidade de fluorescência 

podem dever-se à predominância do fenômeno de espalhamento de luz em relação ao 

aumento da fluorescência devido à ligação às micelas porque provavelmente a interação seja 

fraca. 
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Figura 4.71. Fluorescência relativa de (a) BK, (b) 
TOAC0-BK e (c) TOAC3-BK (1,0 x 10-4 M) em 
função da concentração de liso-PC. pH 6,5, λexc = 
258 nm. 
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4.3.2.4 Micelas de liso-PC:liso-PG 

 

A figura 4.72 mostra os valores de fluorescência relativa (F/F0) de BK e seus análogos 

paramagnéticos em função da concentração de liso-PC:liso-PG. Nota-se, pelos aumentos das 

intensidades de fluorescência, que a interação eletrostática favoreceu a ligação dos três 

peptídeos, de natureza catiônica, com este sistema de membrana aniônico. Os derivados 

paramagnéticos TOAC1-BK e TOAC3-BK (figuras 4.72b e 4.72c respectivamente) 

apresentaram ligeiramente menores aumentos das intensidades de fluorescência do que o 

peptídeo original assim como precisaram de maior concentração de liso-PC:liso-PG para 

atingir o patamar da curva. 
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Figura 4.72. Fluorescência relativa de (a) BK, (b) 
TOAC0-BK e (c) TOAC3-BK (1,0 x 10-4 M) em 
função da concentração de liso-PC:liso-PG. pH 6,5, 
λexc = 258 nm. 
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4.3.3 Interação da BK e de seus análogos com membranas modelo - Bicamadas 

fosfolipídicas 

 

4.3.3.1 Bicamadas de POPC 

 

A figura 4.73 mostra os valores de fluorescência relativa de BK e de seus derivados 

paramagnéticos em diferentes concentrações de vesículas de POPC. As quedas da intensidade 

de fluorescência observadas na presença de POPC provavelmente sejam devidas à 

predominancia do efeito de espalhamento de luz devido à turvação introduzida pelas vesículas 

fosfolipídicas. 

 

4.3.3.2 Bicamadas de POPC:POPG 

 

Na figura 4.74 estão apresentados os valores de fluorescência relativa (F/F0) de BK e 

seus derivados paramagnéticos em função da concentração de LUVs de POPC:POPG. Tanto a 

BK como o TOAC0-BK apresentaram aumentos da intensidade de fluorescência (figuras 

4.74a e 4.74b respectivamente), sendo este aumento bem menor do que os aumentos 

observados na presença de micelas de SDS e de liso-PC:liso-PG onde a fluorescência 

aumentou quase o dobro em relação à fluorescência inicial. Apesar de o TOAC3-BK e as 

vesículas de POPC:POPG apresentarem cargas opostas não foi observada interação por 

atração eletrostática, a qual se esperaria levasse a um aumento da intensidade de 

fluorescência. Como pode ser visualizado na figura 4.74c, a fluorescência diminui quando se 

adicionaram LUVs de POPC:POPG. 
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Figura 4.73. Fluorescência relativa de (a) BK, (b) 
TOAC0-BK e (c) TOAC3-BK (1,0 x10-4 M) em função da 
concentração de LUVs de POPC. pH 6,5, λexc = 258 nm. 
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Figura 4.74. Fluorescência relativa de (a) BK, (b) 
TOAC0-BK e (c) TOAC3-BK (1,0 x 10-4 M) em 
função da concentração de LUVs de POPC:POPG 
(1:1, mol:mol). pH 6,5, λexc = 258 nm. 
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A partir das curvas de saturação da titulação de BK com os sistemas miméticos de 

membrana, foram calculados os valores de Kb (tabela 4.11). Analogamente, como ocorreu 

com a Ang II, as moléculas de BK se ligaram aos monômeros de SDS em baixas 

concentrações do detergente, abaixo da cmc. Desta forma, como a curva de titulação não 

reflete apenas a ligação a micelas, os valores de Kb não foram calculados. 

 

 

Tabela 4.11. Valores da constante de ligação aparente da BK e de seus análogos marcados 

com TOAC a membranas modelo. 

 

 Kb x 103 (M-1) 

 BK TOAC0-BK TOAC3-BK 

liso-PC:liso-PG 

 (1:1, mol:mol) 

6,70 1,67 1,54 

POPC:POPG 

 (1:1, mol:mol) 

66,7 4,00 - 

 

 

 

Os resultados sugerem que a BK interage com sistemas aniônicos. Assim, foi descrita 

a interação de BK com vesículas aniônicas de dimiristoilfosfatidilglicerol (Turchiello et al., 

2000) e com o gangliosídeo aniônico GM1 (Chatterjee e Mukhopadhyay, 2004, 2005). 

 Cann et al. (1986) determinaram que a BK interage também com lipídeos acídicos 

que apresentam carga elétrica líquida tais como cerebrosídeo sulfato e fosfatidilinositol, mas 

não com lipídeos que não tem carga líquida como o cerebrosídeo e a fosfatidilcolina. No 

entanto, Young e Hicks (1994) observaram mudança conformacional da BK na presença de 

lisofosfatidilcolina. 
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4.3.4 Efeito do pH sobre a fluorescência de BK em solução e na presença de membranas 

modelo 

 

Estudos do efeito de pH nos espectros de fluorescência de BK na presença de 

membranas modelo foram feitos mantendo-se uma concentração constante de detergente ou 

de fosfolipídeo. Na figura 4.75 mostram-se as variações da fluorescência normalizada no pico 

de emissão máxima de BK na presença de membranas modelo em função do pH. 
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Figura 4.75. Variação da fluorescência normalizada de BK (1,0 x 10-4 M) na 
presença de micelas e bicamadas em função do pH. 
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4.3.5 Supressão da fluorescência de BK e de seus análogos em solução aquosa e na 

presença de membranas modelo 

 

No presente trabalho, a fluorescência da BK foi suprimida utilizando diferentes 

concentrações de acrilamida, um supressor colisional, a partir de uma solução estoque de 1,0 

Μ para os experimentos realizados com a BK e de 0,5 M para aqueles realizados para os 

derivados TOAC0-BK e TOAC3-BK. Os resultados foram plotados como F0/F em função da 

concentração de acrilamida (figuras 4.76 a 4.78), sendo F0 a intensidade de fluorescência do 

peptídeo na ausência do supressor e F a intensidade de fluorescência em uma concentração 

determinada da molécula supressora. 

Na figura 4.76, no peptídeo BK a fluorescência das fenilalaninas foi menos suprimida 

por acrilamida na presença das micelas mistas de liso-PC:liso-PG e de vesículas de 

POPC:POPG e portanto apresentaram os menores valores das constantes de Stern-Volmer do 

que em solução e na presença das outras membranas estudadas (tabela 4.12). 
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Figura 4.76. Fluorescência relativa de BK (1,0 x 10-4 M) na presença de 
membranas modelo em função da concentração de acrilamida. pH 6,5. 
λexc = 258 nm. 

 

 

 

Tabela 4.12. Valores da constante de Stern-Volmer (KSV) para supressão da fluorescência de 

BK por acrilamida na ausência e na presença de membranas modelo. 

 

Sistema KSV (M-1) 

Tampão PBC 115,1 ± 4,5 

SDS (12,0 mM) 109,6 ± 4,0 

HPS (1,0 mM) 104,8 ± 4,6 

liso-PC (1,0 mM) 106,7 ± 5,2 

liso-PC:liso-PG (0,5 mM) 55,5 ± 2,1 

POPC (0,1 mM) 129,2 ± 1,6 

POPC:POPG (0,1 mM) 76,8 ± 5,4 
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No peptídeo TOAC0-BK, as fenilalaninas foram menos acessíveis à supressão da 

fluorescência por acrilamida na presença de liso-PC:liso-PG (figura 4.75). No caso do 

TOAC3-Ang II, na presença das membranas modelo estudadas, a fluorescência dos resíduos 

de fenilalanina foi similarmente suprimida como em solução, exceto na presença de HPS e de 

SDS, nesses casos houve um efeito de maior supressão da fluorescência do que em solução 

(figura 4.76). Na tabela 4.13 estão destacados os valores das constantes de Stern-Volmer para 

os peptídeos TOAC0-BK e TOAC3-BK na presença dos diferentes sistemas estudados. 
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Figura 4.77. Fluorescência relativa de TOAC0-BK (1,0 x 10-4 M) na 
presença de membranas modelo em função da concentração de 
acrilamida. pH 6,5. λexc = 258 nm. 
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Figura 4.78. Fluorescência relativa de TOAC3-BK (1,0 x 10-4 M) em 
solução e na presença de membranas modelo em função da 
concentração de acrilamida. pH 6,5. λexc = 258 nm. 

 

 

 

Tabela 4.13. Valores da constante de Stern-Volmer (KSV) para supressão da fluorescência dos 

análogos de BK por acrilamida na ausência e na presença de membranas modelo. 

 

KSV (M-1) Sistema 

TOAC0-BK TOAC3-BK 

Tampão PBC 56,0 ± 1,0 43,8 ± 1,3 

SDS (12,0 mM) 55,6 ± 1,6 66,5 ± 2,3 

HPS (1,5 mM) 54,3 ± 2,1 39,3 ± 2,1 

liso-PC (2,0 mM) 60,1 ± 1,2 40,4 ± 2,3 

liso-PC:liso-PG (2,5 mM) 41,6 ± 0,7 43,1 ± 1,4 

POPC (0,1 mM) 51,2 ± 2,3 79,3 ± 2,2 

POPC:POPG (0,1 mM) 58,3 ± 1,0 42,5 ± 1,3 
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4.3.6 Anisotropia da fluorescência de BK em solução aquosa e na presença de 

membranas modelo 

 

Para determinar o grau de liberdade rotacional das fenilalaninas no peptídeo, tanto em 

solução aquosa como em membranas modelo, foram realizados experimentos para avaliar a 

anisotropia de fluorescência. Os valores de anisotropia calculados estão destacados na tabela 

4.14. Em solução aquosa os valores de r foram menores do que na presença de membranas 

modelo, o que mostra que na presença destas membranas os resíduos de fenilalanina 

apresentam menor liberdade de movimentação. 

 

 

 

Tabela 4.14. Valores de anisotropia de fluorescência de BK em solução e na presença de 

membranas modelo. 

 

Sistema modelo r 

Solução aquosa 0,0005 

SDS (12,0 mM) 0,0278 

HPS (1,0 mM) 0,0192 

liso-PC (1,0 mM) 0,0080 

liso-PC:liso-PG (0,5 mM) 0,0238 

POPC (0,1 mM) 0,0037 

POPC:POPG (0,1 mM) 0,0733 
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4.3.7 Supressão da fluorescência de BK em bicamadas por ésteres metílicos do ácido 

esteárico contendo o grupamento nitróxido nos carbonos 5, 12 e 16 

 

Visando determinar a localização da BK em bicamadas foram realizados experimentos 

empregando o método da paralaxe (Chattopadhyay e London, 1987) utilizando ésteres 

metílicos do ácido esteárico contendo o grupamento nitróxido nos carbonos 5, 12 e 16 (5-

MeSL, 12-MeSL e 16-MeSL). Na figura 4.79, pode-se observar que a fluorescência da BK na 

presença de LUVs de POPC:POPG na concentração de saturação (0,45 mM) contendo 15% 

de marcador de spin, foi mais eficientemente suprimida por 5-MeSL, deste modo, este 

resultado é indicativo que o peptídeo estaria localizado próximo à interface hidrofóbica-

hidrofílica. 
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Figura 4.79. Fluorescência relativa de BK na presença de 0,45 mM de 
LUVs de POPC:POPG:MeSL (proporção molar 47,5:37,5:15) em função 
da posição do nitróxido na cadeia acila do MeSL. pH 7,0. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Nosso laboratório em colaboração com os grupos dos Professores Clovis R. Nakaie e 

Antônio C. M. Paiva, da UNIFESP vem, de longa data, realizando estudos espectroscópicos 

dos hormônios angiotensina II e bradicinina. No final dos anos 70 propusemos introduzir o 

aminoácido paramagnético TOAC na molécula de Ang II para viabilizar estudos 

conformacionais empregando a espectroscopia de RPE. 

Antes da introdução da tecnologia TOAC, que acopla o aminoácido paramagnético 

através de ligação peptídica, a ligação de moléculas repórter contendo marcador de spin era 

efetuada através da reação com grupamentos reativos de resíduos de aminoácidos de proteínas 

e peptídeos. Assim, os estudos da Ang II contendo TOAC representaram o lançamento de 

uma nova abordagem. Inicialmente a tecnologia disponível de síntese de peptídeos permitia a 

introdução do TOAC como resíduo N-terminal. Nos anos 90, Marchetto et al. (1993) 

publicaram um procedimento que permite incorporar TOAC em posições internas da cadeia 

peptídica. 

Desde então vários projetos vêm sendo desenvolvidos enfocando o estudo de Ang II e 

BK e seus derivados contendo TOAC, conforme relatado ao longo desta tese. As técnicas de 

CD e fluorescência foram incorporadas com o objetivo de obter informações mais completas 

sobre as propriedades conformacionais dos peptídeos. Em sua tese de doutorado, Vieira 

(2004) estudou esses peptídeos empregando RPE e CD. Foram realizados estudos em solução, 

examinando-se o efeito da variação de pH e do conteúdo de TFE. Foi ainda investigada a 

interação com membranas modelo – micelas de SDS e HPS. 

Este trabalho representa uma continuidade desse projeto. Aqui foi empregada a técnica 

de fluorescência. Além das membranas modelo empregadas por Vieira, foi ainda estudada a 

interação dos peptídeos com micelas de liso-PC e liso-PC:liso-PG e ainda com bicamadas de 

POPC e POPC:POPG. 
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Também um projeto de colaboração entre os dois laboratórios é o estudo de 

fragmentos peptídicos de Receptores Acoplados a Proteínas G, especialmente do receptor AT1 

de Ang II. 

Neste projeto foram também realizados estudos de um fragmento da primeira alça 

extra-celular do AT1, fEL1, e um estudo preliminar da eventual interação entre fEL1 e Ang II 

e seus análogos. 

 

5.1 Estudos de Ang II e seus análogos em solução aquosa 

 

Nos estudos de fluorescência foi explorada a propriedade do TOAC de induzir uma 

forte supressão da fluorescência (Toniolo et al., 1998). A inserção da molécula paramagnética 

TOAC na estrutura da Ang II levou à supressão da fluorescência deste hormônio. Este efeito 

foi sensível à proximidade do TOAC do resíduo fluorescente (figura 4.3). Através da análise 

de espectros de CD, Schreier et al. (2004) determinaram que a substituição de TOAC em 

posições internas impõe uma dobra que não ocorre na Ang II nem no TOAC1-Ang II. Essa 

propriedade provavelmente contribuiu para o efeito maior de supressão pelo análogo TOAC3-

Ang II.  

Os perfis das curvas de fluorescência dos peptídeos Ang II e TOAC3-Ang II são 

similares devido provavelmente a que apresentam os mesmos grupos ionizáveis, e em 

aproximadamente pH 3,5, nota-se a ionização das carboxilas do Asp1 e do C-terminal (figura 

4.9) além da Tyr4 em pH ∼ 10,0. 

Um estudo realizado por Galardy et al. (1976) mostrou que a conformação da Ang II 

era dependente do pH. Os autores determinaram que um fragmento da Ang II, o hexapeptídeo 

Val-Tyr-Val-His-Pro-Phe, em pHs altos apresentava uma conformação em que predominava a 

forma trans da Pro7 e, em menor proporção, a forma cis. 
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Com o emprego da técnica de dicroísmo circular (CD), Lintner et al. (1975) obtiveram 

uma curva a partir da plotagem da elipticidade (em 275 nm) vs pH para a Ang II em solução 

aquosa. No perfil dessa curva foi refletido o pK da His6 em ∼ 6,4 além dos pKs dos grupos 

carboxila (pK ~ 3,5) e da Tyr4 (pK ∼ 10,0). Similares resultados foram obtidos por Piriou et 

al. (1980) e por Schreier et al. (2004) (elipticidade em 197 nm). No entanto, no trabalho de 

Schreier et al. (2004), os perfis de variação de elipticidade (em 197 nm) vs pH de Ang II e de 

TOAC3-Ang II, diferiram muito e foi sugerido que isso seria devido a diferenças 

conformacionais. 

 

5.2 Interação da Ang II e seus análogos com membranas modelo 

 

Conforme a proposta de Schwyzer (1995) para a ligação do agonista com o seu 

receptor, o agonista adota uma conformação preferencial induzida pela presença da bicamada 

lipídica. Assim, esta bicamada fixaria uma conformação ótima para a ligação com o receptor. 

Devido à dificuldade de obter o receptor em quantidades suficientes para os estudos 

conformacionais e de interação através de técnicas espectroscópicas, é de grande utilidade o 

emprego de membranas modelo. 

No presente trabalho, foram realizados estudos de interação do hormônio peptídico 

Ang II e seus análogos paramagnéticos com sistemas miméticos de membrana. A interação de 

Ang II com estes sistemas foi devida principalmente a atração eletrostática nos pHs 4,0 e 7,0. 

Isto foi verificado através de aumentos notáveis da intensidade de fluorescência observados 

na presença dos sistemas aniônicos de SDS (figura 4.11), liso-PC:liso-PG (figura 4.20) e 

vesículas de POPC:POPG (figura 4.26) e pelos baixos valores de KSV para esses sistemas 

exceto para SDS (tabela 4.1). No caso do SDS, a interação foi observada abaixo da cmc, isto 

é, com os monômeros de SDS. Holtz et al. (2000), através de estudos de absorbância, 
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mostraram a formação do complexo Ang II-SDS, abaixo da cmc, na proporção 1:2, na qual 

duas moléculas de SDS se ligam ao N-terminal e ao resíduo Arg2 de uma molécula de Ang II. 

Em pH 10,0 também houve interação da Ang II com os sistemas aniônicos apesar de 

estarem com carga oposta, isto pode ser explicado pela participação de interações 

hidrofóbicas. 

A interação da Ang II com sistemas zwitteriônicos também foi observada exceto com 

liso-PC em pH 7,0 (figura 4.17) e com vesículas de POPC nos pHs 4,0 e 7,0 (figura 4.23). 

Neste caso, também é de importancia a interação hidrofóbica na qual podem participar os 

resíduos hidrofóbicos Val3 e Ile5 e as cadeias laterais de Tyr4 e Phe8, relativamente 

hidrofóbicos presentes na cadeia peptídica da Ang II. 

O derivado de Ang II marcado com TOAC no N-terminal (TOAC1- Ang II) se ligou a 

todos os sistemas de membrana modelo estudados exceto vesículas de POPC (figura 4.24). 

Esta interação foi tanto por atração eletrostática (micelas de SDS e liso-PC:liso-PG e 

vesículas de POPC:POPG) como por interação hidrofóbica (HPS e liso-PC). 

O derivado de Ang II marcado internamente com TOAC (TOAC3-Ang II) se ligou aos 

sistemas HPS (figura 4.16) e liso-PC:liso-PG (figura 4.22) em todos os pHs estudados, porém 

apresentou menores valores de Kb do que a Ang II e o TOAC1-Ang II. Também se ligou a 

liso-PC em pH 10,0 (figura 4.19), a vesículas de POPC em pH 7,0 (figura 4.25) e a vesículas 

de POPC:POPG em pH 4,0 (figura 4.28). Apesar da Ang II e o TOAC3-Ang II terem a mesma 

carga teórica a ligação às membranas diferiram. 

Estudos de RPE e de CD realizados por Vieira (2004) mostram também a interação 

dos análogos paramagnéticos da Ang II com micelas de SDS. Nesse estudo, os espectros de 

RPE dos peptídeos TOAC1-Ang II e TOAC3-Ang II apresentaram linhas mais alargadas na 

presença de SDS do que em solução aquosa, sendo que este alargamento foi maior para o 

segundo peptídeo. Espectros de RPE com concentrações crescentes de SDS em pH 4,0 
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também mostraram que, enquanto a maior parte de TOAC1-Ang II já está ligada em 

concentração 0,5 mM do detergente, TOAC3-Ang II liga-se apenas parcialmente em 

concentrações de SDS da ordem de 2 mM (Vieira et al., em preparação). 

Mudanças nos espectros de CD observadas por Vieira (2004), na presença de SDS, 

evidenciaram a interação dos peptídeos estudados com as micelas de SDS, sendo que a Ang II 

e o seu derivado marcado no N-terminal apresentaram semelhança espectral. Pode-se observar 

que os dois peptídeos adquiriram maior conteúdo de estrutura secundária, estabilizando uma 

conformação em dobra. Quanto ao TOAC3-Ang II, esse peptídeo já apresenta uma 

conformação em dobra em meio aquoso devido à presença do TOAC (Schreier et al., 2004). 

Os espectros de CD mostraram que a ligação a SDS induz mudanças conformacionais 

também nesse peptídeo, com estabilização de uma dobra diferente daquela observada em 

meio aquoso. 

Em solução aquosa, os estudos de variação de pH (Seção 4.1.5) mostram que as 

mudanças de pK dos grupos ionizáveis dos peptídeos estudados seriam devidas a influência 

dos grupos ionizáveis vizinhos e a mudanças conformacionais. Na presença de membranas 

modelo, quando o peptídeo adota uma determinada conformação, podem também ocorrer 

mudanças de pK. A variação do pK pode ser positivo, zero ou negativo, dependendo do soluto 

e das cargas da superfície de membrana. Além da influência de grupos vizinhos, as mudanças 

de pK podem se dever às cargas da cabeça polar das membranas e à polaridade do meio (Lee 

e Schreier, 1993; Salinas et al., 2002). Estudos de CD (Schreier et al., 2004) mostraram 

mudanças conformacionais em pHs variáveis. As mudanças observadas na faixa de pH de 3,0 

a 12,0 (figuras 4.29, 4.30 e 4.31) refletem a contribuição de todos estes fatores. 
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5.3 Localização da Ang II e seus análogos na bicamada 

 

Os dados de supressão da fluorescência dos fosfolipídeos marcados com NBD por 

TOAC presente no esqueleto dos derivados de Ang II (Seção 4.1.8) mostram que os peptídeos 

TOAC1-Ang II e TOAC3-Ang II estão localizados na interface água-membrana, sendo que o 

TOAC3-Ang II se liga à membrana em menor extensão como também mostrado pelos estudos 

de ligação. 

 Quando se empregou a análise da paralaxe, o maior efeito de supressão por 5-MeSL 

sobre a Ang II mostrando que este hormônio se localiza na interface hidrofóbica-hidrofílica 

(Seção 4.1.9).  

 

5.4 Estudos conformacionais de fEL1 e interação com Ang II e seus análogos 

 

O fragmento peptídico fEL1 (resíduos 92-100), que corresponde à EC-1 do receptor 

AT1 humano, é de natureza catiônica até pH ∼ 10,0 como visualizado na figura 4.46. Os 

estudos de variação de pH mostraram diminuição das intensidades de fluorescência em pHs 

altos devido à ionização das tirosinas (em pH ∼ 10,0), presentes na seqüência do fEL1, e 

conseqüente formação de tirosinato. 

Chen e Barkley (1998) verificaram que várias cadeias laterais de aminoácidos 

suprimem a fluorescência do Trp. Também a ligação peptídica (Chen et al., 1996) e o grupo 

carbonila (Ricci et al., 1976) podem suprimir a fluorescência do Trp. 

Porém, no caso de fEL1, o espectro de fluorescência observado contém a contribuição 

das duas tirosinas. Assim, a contribuição principal para a diminuição da fluorescência com o 

aumento do pH deve-se provavelmente à dissociação do grupo fenólico em fenolato. Essa 

hipótese é reforçada pelo aumento do pico de emissão em cerca de 370 nm, correspondente ao 
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tirosinato. Observou-se ainda que a intensidade desse pico aumenta quando se emprega λexc = 

295 nm (figura 4.47). 

Para os estudos de ligação com as membranas foi possível tirar vantagem do fato que a 

fluorescência do resíduo de triptofano é bastante sensível ao ambiente. O fEL1 se ligou aos 

sistemas aniônicos liso-PC:liso-PG e POPC:POPG como observado pelos aumentos da 

intensidade de fluorescência (figuras 4.48 e 4.49 respectivamente) e pelo deslocamento do 

λmax para menores comprimentos de onda (figura 4.51). Os valores de Kb foram maiores em 

pH 7,0 do que nos pHs 4,0 e 10,0 (tabela 4.8). 

Em solução, o espectro de CD de fEL1 (figura 4.52) apresenta uma banda positiva em 

∼ 227 nm, atribuida ao empilhamento de resíduos aromáticos, e uma banda negativa (∼ 200 

nm) característica de uma estrutura flexível em equilíbrio dinâmico entre várias 

conformações. Este espectro foi bastante similar aos obtidos por Salinas et al. (2002) para o 

fragmento correspondente do receptor AT1 de rato (YRWPFGNHL-NH2) e análogos. Estes 

autores também observaram diminuição da banda correspondente aos resíduos aromáticos 

com o aumento do pH. Além disso, estudos de RMN deste fragmento, em solução, mostraram 

a coexistência de isômeros cis e trans da ligação Trp94-Pro95 sendo que em pH 4,0 o espectro 

de RMN em solução mostrou uma relação de aproximadamente 2:1 para as conformações 

trans e cis (Salinas et al., 2002). Um análogo do fragmento da EC-1 do receptor AT1 de rato, 

contendo um resíduo de tirosina a mais (YRWPFGNHYL-NH2), foi estudado por Spisni et al. 

(1996) destacando também a existência da isomerização cis-trans da ligação Trp94-Pro95 tanto 

em solução como em dimetilsulfóxido. Esta isomerização também foi observada em solução 

na EC-1 do receptor AT1 de rato (Pertinhez, 1998). 

A presença de uma dobra do tipo β em solução foi identificada por RMN por Pertinhez 

(1998) para a alça EC-1 do receptor AT1 de rato assim como para o fragmento desta alça 

(resíduos 92-100) e análogos. Nesse estudo foi determinado que os resíduos da seqüência 
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conservada Trp94Pro95Phe96Gly97 participam desta dobra e que as extremidades N- e C-

terminais dos peptídeos são bastante flexíveis. 

Quando na presença de liso-PC:liso-PG, o fEL1 apresentou alterações espectrais como 

observado na figura 4.52. A banda em ∼ 226 diminui em intensidade e se desloca para ∼ 332 

nm.  

No estudo realizado por Salinas et al. (2002), a proporção das conformações do 

fragmento da EC-1 do receptor AT1 de rato, determinada em solução, foi alterada na presença 

de detergentes. Assim, o aumento da concentração de SDS levou a perda do pico 

correspondente à conformação cis, enquanto que na presença de HPS houve perda da 

conformação trans. 

Estes estudos sugerem que a EC-1 assume uma conformação estável, uma dobra β na 

presença de um sistema anfifílico como a membrana, importante para a ligação com o 

agonista. 

A possibilidade de interação do fragmento peptídico da primeira alça extra-celular do 

receptor AT1, com o hormônio Ang II foi investigada. Os resultados obtidos (figuras 4.56 a 

4.58) deram uma evidência preliminar de que ocorre uma interação entre fEL1 e Ang II, como 

sugerido pela diminuição de fluorescência em presença do hormônio. Essa interação também 

parece ocorrer com o derivado marcado no N-terminal, como sugerido pela supressão de 

fluorescência, causada, provavelmente (pelo menos em parte) pelo grupamento paramagnético 

nitróxido. A ausência de interação com TOAC3-Ang II sugere que a dobra imposta pelo 

TOAC dá origem a uma conformação que não favorece a interação. 

Considerando que resíduos presentes na seqüência de fEL1 no receptor AT1 são 

considerados importantes para a ligação do hormônio, a ausência de interação observada para 

TOAC3-Ang II explicaria, ao menos parcialmente, o fato de que esse análogo se mostrou 
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inativo em estudos biológicos (Nakaie et al., 2002). Estudos adicionais serão efetuados em 

relação a esse tópico. 

 

5.5 Estudos conformacionais da BK e de seus análogos em solução 

 

A fluorescência das fenilalaninas foi suprimida pela inserção do TOAC na seqüência 

peptídica da BK sendo que este efeito foi mais efetivo para o derivado marcado internamente 

(TOAC3-BK) (figura 4.60), como também foi observado para Ang II. 

Estudos de RPE (Nakaie et al., 2002; Vieira et al., 2002; Schreier et al., 2004) 

mostraram que o TOAC3-BK apresentou maior restrição do movimento como analogamente 

observado no peptídeo TOAC3-Ang II. 

O hormônio peptídico BK é de natureza catiônica (até pH ∼ 12,5 apresenta carga 

formal positiva, figura 4.62). Em solução aquosa, com o aumento de pH, a fluorescência da 

BK e de seus análogos paramagnéticos variou pouco (figuras 4.64 a 4.66). Para a BK, os 

dados experimentais refletiram a titulação dos grupos ionizáveis; parece ocorrer uma 

diminuição do pK do grupo amino terminal para ~ 7,0. 

Em um estudo de RMN realizado por Lintner et al. (1979b) foi observado que a 

conformação da BK é dependente do pH e foi proposto que a titulação da carboxila terminal 

induziria uma dobra na molécula levando a Arg9 e a Gly4 a uma estreita proximidade espacial. 

Um estudo de CD (Schreier et al., 2004) mostrou conformações flexíveis da BK em 

diferentes pHs em solução aquosa e, na plotagem de θ197 (elipticidade molar residual média 

em 197 nm) vs pH foi refletida a titulação dos grupamentos N- e C-terminal da BK. Similares 

resultados em θ200 foram obtidos por Lintner et al. (1977b, 1979a). Pode-se observar, na 

figura 4.67, que o pK do C-terminal da BK diminui levemente em solução aquosa em 

comparação com o comportamento da curva teórica. 
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Para o derivado paramagnético marcado internamente com TOAC (TOAC3-BK) 

(figura 4.67), os valores da fluorescência normalizada aumentaram em aproximadamente 20% 

até pH 8,0 atingindo um platô, sugerindo que a supressão da fluorescência induzida pelo 

nitróxido diminuiu. Mesmo considerando que TOAC3-BK apresenta uma dobra rígida 

imposta pelo TOAC, os resultados sugerem que pequenas mudanças conformacionais 

promovidas por alterações de interações eletrostáticas poderiam modificar a distancia média 

entre o TOAC na posição 3 e os resíduos fluorescentes, mais provavelmente a Phe8. O 

comportamento geral da curva de titulação por fluorescência segue um padrão muito similar 

ao observado por Schreier et al. (2004) mediante CD. 

 

5.6 Interação de BK e seus análogos com membranas modelo 

 

A BK e seus derivados TOAC0-BK e TOAC3-BK interagiram principalmente com 

sistemas de membrana aniônicos tais como SDS (figura 4.69), liso-PC:liso-PG (figura 4.72) e 

POPC:POPG (figura 4.74) exceto que o TOAC3-BK não se ligou a este último sistema. O 

TOAC3-BK apresentou menores valores das constantes de ligação do que a BK e o TOAC0-

BK como apresentado na tabela 4.11. Resultados de variação de pH, supressão da 

fluorescência por acrilamida e anisotropia de fluorescência mostraram também a ligação de 

BK com sistemas aniônicos. Em bicamadas de POPC:POPG, a BK localiza-se na interface 

hidrofóbica-hidrofílica, determinada pela maior supressão causada por el marcador de spin 5-

MeSL do que os outros marcadores contendo o grupamento nitróxido nos carbonos 12 e 16 

(figura 4.79). 

A BK se ligou a SDS em estado monomérico como no caso da Ang II. Mediante 

estudos de CD, Cann et al. (1986) propuseram a ligação de duas moléculas de SDS 

monomérico por molécula de peptídeo e, a natureza cooperativa desta interação foi atribuída à 
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agregação da BK promovida pelo SDS. Posteriormente um estudo de RMN mostrou fortes 

interações dos monômeros de SDS com a BK, refletidas em um alargamento generalizado de 

todos os sinais de RMN de 1H acompanhado por deslocamentos seletivos e por mudanças nas 

constantes de acoplamento de algumas ressonâncias (Cann et al., 1990). Estes trabalhos 

mostraram mudanças conformacionais da BK ainda em soluções de SDS no estado 

monomérico e foi sugerido que estas mudanças seriam em grande parte devidas a mudanças 

na conformação do tetrapeptídeo C-terminal do hormônio. 

A observação de Young et al. (1992) do deslocamento de λmax no espectro de absorção 

UV-visível da BK na presença de micelas de SDS, levou os autores a sugerir que indicaria a 

mudança de um ambiente hidrofílico para um outro hidrofóbico, ou a inserção dos anéis 

aromáticos no interior das micelas de SDS. Um estudo de RMN utilizando a técnica NOESY 

(Hicks et al., 1992) confirmou a inserção dos anéis fenila de BK no core hidrofóbico das 

micelas de SDS. 

Lee et al. (1990) investigaram a conformação de BK em soluções micelares de SDS. 

Fazendo uso de RMN e de modelagem molecular sugeriram que este peptídeo adota uma 

conformação em dobra β que compreende os resíduos 6-9. 

Quanto à interação dos derivados TOAC0-BK e TOAC3-BK com SDS, estudos de 

RPE, realizados por Vieira et al. (2002), mostraram que esta interação ocorre tanto abaixo 

como acima da cmc do SDS. Nesses trabalhos, os valores de τC aumentaram com o aumento 

do teor de SDS, mostrando que a liberdade de movimento destes peptídeos diminuiu após 

ligação com o SDS. Além disso, a polaridade do ambiente foi monitorada mediante as 

medidas de aN sendo que estes valores diminuíram após ligação dos peptídeos com SDS, 

indicando um ambiente de menor polaridade.  

Mudanças drásticas nos espectros de CD da BK e do derivado marcado N-

terminalmente foram observados por Vieira et al. (2002) após adição de SDS aos peptídeos. 
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Porém, os espectros do TOAC3-BK não sofreram quase nenhuma mudança essencial após 

adição de SDS devido à conformação restrita imposta pelo TOAC na posição 3. 

Outros estudos mostraram a interação da BK com sistemas aniônicos, como o de 

Turchiello et al. (2000) utilizando vesículas aniônicas de dimiristoilfosfatidilglicerol. 

Também foi descrita a interação da BK com o gangliosídeo aniônico GM1 (Chatterjee e 

Mukhopadhyay, 2004, 2005). Cann et al. (1986) também encontraram que a BK interage com 

lipídeos acídicos que apresentam carga líquida negativa, tais como cerebrosídeo sulfato e 

fosfatidilinositol, mas não com lipídeos que não tem carga líquida como o cerebrosídeo e a 

fosfatidilcolina. No entanto, Young e Hicks (1994) observaram mudança conformacional da 

BK na presença de lisofosfatidilcolina. 

Estudos de RMN da BK, realizados em solvente apolar, 60/40% (v/v) TFE/H2O (10º 

C), mostraram predominância da conformação todo-trans estendida e quando o TFE aumenta 

para 95% foram observadas duas principais conformações de igual população. Uma 

conformação compreende uma ligação cis Pro2-Pro3 e uma dobra β tipo 6 entre os resíduos 

Arg1 e Gly4. A outra conformação é todo-trans estendida (Cann et al., 1994). 

Em estudos de análogos de BK contendo Aib (ácido aminoisobutírico), uma glicina 

dissubstituida como o TOAC (London et al., 1982; Cann et al., 1987), foi mostrado que Aib 

mimetiza cis-Pro. O espectro de CD do TOAC3-BK em TFE obtido por Schreier et al. (2004) 

assemelha-se aos espectros de Aib3-BK obtidos por Cann et al. (1987) no mesmo solvente. 

Desta forma, Schreier et al. (2004) sugeriram que tanto Aib como TOAC mimetizam cis-Pro 

e que tanto os espectros de CD de Aib3-BK como do TOAC3-BK refletem a dobra imposta 

por esta configuração que é diferente da dobra imposta pela prolina no TOAC0-BK. É assim 

que, pela presença desta dobra, pode ser explicada a baixa interação do TOAC3-BK com 

sistemas miméticos de membrana em comparação à BK e ao TOAC0-BK. 
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Conforme um estudo realizado por Vavrek e Stewart (1980), os análogos de BK 

contendo Aib em lugar de prolina como Aib2,3-BK, Aib2,7-BK e Aib2,3,7-BK exceto Aib7-BK 

não apresentaram atividade biológica tanto in vivo como in vitro. A conformação cis-Pro 

promovida pelo Aib não seria a conformação preferida para o sitio de ligação com o receptor 

como pode acontecer também com o TOAC na posição 3. 

 A partição em bicamadas lipídicas tem sido proposta como um evento que precede a 

ligação de hormônios peptídicos aos seus respectivos receptores inseridos na membrana 

(Schwyzer, 1995). Deste modo, os aspectos físico-químicos e conformacionais das interações 

peptídeo-membrana modelo podem estar relacionados a fenômenos envolvidos em transdução 

de sinal. 
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6. CONCLUSÕES 

 

1. Estudos de fluorescência dos hormônios peptídicos Ang II e BK e de seus análogos 

marcados com TOAC na posição N-terminal e em substituição ao resíduo 3 da cadeia 

peptídica (respectivamente Val na Ang II e Pro na BK) forneceram informações  sobre 

as propriedades desses peptídeos em solução e em presença de membranas modelo. 

2. Os espectros foram sensíveis à presença do grupo nitróxido paramagnético do TOAC, 

supressor de fluorescência. A supressão da fluorescência foi dependente da 

proximidade entre o nitróxido e o fluoróforo, sendo mais acentuada quando o TOAC 

se encontra na posição 3. 

3.  Estudos em solução mostraram que os espectros são sensíveis à titulação de grupos 

ionizáveis dos peptídeos. 

4. Os hormônios e seus análogos se ligaram a membranas modelo, levando a 

conformações mais restritas, como mostrado pelo aumento da anisotropia de 

fluorescência. 

5. Em geral essa ligação foi mais forte nos casos em que ocorreu interação eletrostática 

em conseqüência de os peptídeos e as membranas possuírem carga oposta. Porém, 

interações hidrofóbicas também contribuíram para a interação peptídeo-membrana, 

uma vez que foi verificada a ligação a membranas formadas por anfifílicos 

zwitteriônicos. 

6. Em geral, os peptídeos contendo TOAC na posição 3 se ligaram em menor extensão e 

estes resultados se correlacionaram com estudos de atividade biológica (Nakaie e 

cols., 2002). Esta menor ligação é provavelmente devida ao fato que o TOAC impõe 

uma dobra no esqueleto peptídico e, portanto, uma conformação restrita que não 

favorece a ligação com as membranas (e com o receptor). 
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7. Estudos da variação de pH sugeriram que a ligação a membranas induz alterações de 

pKs de grupos ionizáveis dos peptídeos. 

8. Estudos de supressão de fluorescência mostraram que os peptídeos localizam-se na 

interface membrana-água. 

9. O peptídeo fEL1 da primeira alça extra-celular do receptor AT1 de Ang II humano 

também se liga a membranas modelo na interface membrana-água. Resultados 

preliminares sugerem que fEL1 interage com Ang II e seu análogo contendo TOAC no 

N-terminal, mas não interage com o análogo que tem TOAC na posição 3, 

provavelmente devido a restrições conformacionais impostas pela dobra causada por 

TOAC no meio da cadeia peptídica.  
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