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Figura 12: Curvas médias de ligação de cálcio à RLC obtidas a partir da média dos pontos e da média 

das constantes dos ensaios de diálise em fluxo, correlacionando moles de cálcio ligado por mol de proteína e 

pCa 

(-log[Ca2+]). 

 

 

4.5 Medidas de ligação de magnésio 
 

A partir de ensaios de competição entre a ligação de cálcio e magnésio por diálise em 

fluxo, e utilizando os valores de K
Ca

2+  obtidos através do ensaios de ligação de Ca2+, foram 

calculadas as constantes de dissociação de magnésio. A tabela 3 traz os valores médios e os 

desvios padrão dessas constantes, além dos fatores de correção para ligações inespecíficas e o 

número de experimentos utilizados para calcular as constantes de cada proteína. A partir das 

constantes médias e da média de cada ponto, foram traçadas as curvas da figura 13.  

Todos os mutantes ligam Mg2+ com afinidades maiores que RLC tipo selvagem. No 

entanto, a diminuição na afinidade varia de 1,8 (D5S/D9E) a 33 vezes (D5S) com relação aos 

valores da proteína tipo selvagem. As maiores alterações ocorreram na presença da mutação 
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D5S, sozinha ou no duplo mutante D5S/D12E. As mutações nas posições 9 ou 12 tiveram 

pequeno efeito na afinidade por magnésio, enquanto a mutação D9E reduz grandemente os 

efeitos de D5S. 
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Figura 13: Curvas médias de competição entre a ligação de cálcio e magnésio à RLC obtidas a partir da 

média dos pontos e da média das constantes dos ensaios de diálise em fluxo, correlacionando moles de cálcio 

ligado por mol de proteína e concentração de magnésio, em milimolares. 

 

 

Uma vez obtidas as constantes de dissociação entre cálcio e magnésio, foi calculada a 

razão entre elas, conforme consta na tabela 3. Este número é uma medida da especificidade do 

sítio, não sendo afetado se uma mutação causar perdas de afinidade proporcionais para os dois 

metais.  

Os mutantes de baixa afinidade – D5S, D9E e D5S/D9E – também têm baixa 

especificidade. D5S/D9E não possui especificidade, e liga Ca2+ e Mg2+ com afinidades 

similares. RLCs contendo a mutação D12E têm maior especificidade que a proteína tipo 
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selvagem. O mutante simples D12E tem a maior especificidade, 37 vezes maior que a da 

proteína tipo selvagem. A especificidade diminui do D12E para D5S/D12E, seguida do triplo 

mutante, e do duplo mutante D9E/D2E, que é 12 vezes mais específico para Ca2+ que RLC 

tipo selvagem. 

Maior especificidade pode resultar de um aumento na afinidade por cálcio (D12E e 

D9E/D12E) ou de uma diminuição na afinidade para magnésio (D5S/D12E e D5S/D9E/D12E); 

uma diminuição na especificidade resulta geralmente de menor afinidade por cálcio.  

O aumento na afinidade e especificidade por Ca2+ para D12E e a menor afinidade e 

especificidade por Ca2+ para D9E haviam sido descritos anteriormente (Da Silva e col., 1995), 

e foram confirmados neste trabalho. Havia sido descrito que D9E causava uma diminuição de 2 

vezes na afinidade por cálcio, enquanto D12E causava um aumento de 2 vezes na afinidade. 

Neste trabalho, observamos que D9E causa uma redução de 10 vezes na afinidade, enquanto 

D12E aumenta a afinidade em 10 vezes. Além disso, a saturação da proteína ocorre com menos 

ligante/mol de proteína (menos ligações inespecíficas). Os efeitos mais acentuados de ambas as 

mutações podem ser causados pela diminuição de ligações inespecíficas. Estas diferenças 

resultam de mudanças na metodologia, especialmente quanto à marca de membrana de diálise 

utilizada (descrito no item 3.3.2). 

 

 

 

Figura 14: Mudanças na energia de ligação aparente ( o

appG!! ) para os mutantes, em kcal/mol. A) 

calculadas a partir das constantes de dissociação de cálcio; B) calculadas a partir das constantes de dissociação de 

magnésio. As mudanças na energia de ligação aparente foram calculadas segundo a equação 4. 
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4.6 Mudanças na energia de ligação 
 

A partir das constantes de dissociação na tabela 3, foram calculadas as mudanças na 

energia livre aparente de ligação causadas por cada mutação ou conjunto de mutações, e os seis 

ciclos de duplos mutantes resultantes estão representados como um cubo para cada íon 

utilizado na figura 14. A tabela 4 apresenta os mesmos resultados de outra forma, mostrando 

os diferentes valores para as mudanças nas energias livres de ligação causadas por cada 

mutação, dependendo dos aminoácidos nas outras posições. 

 

 

Mutação Mutantes produzidos o

Ca
G +!! 2  

o

Mg
G +!! 2  

 wt → D5S 2,12±0,20 2,09±0,12 
D5S D9E → D5S/D9E 1,14±0,24 – 0,24±0,46 

 D12E → D5S/D12E 1,39±0,21 1,28±0,12 
 D9E/D12E → D5S/D9E/D12E 0,38±0,15 0,78±0,06 
 wt → D9E 1,35±0,18 0,59±0,14 

D9E D5S → D5S/D9E 0,37±0,26 – 1,74±0,45 
 D12E → D9E/D12E 0,46±0,23 – 0,19±0,10 
 D5S/D12E → D5S/D9E/D12E – 0,55±0,12 – 0,69±0,10 
 wt → D12E – 1,56±0,25 0,58±0,11 

D12E D5S → D5S/D12E – 2,29±0,16 – 0,23±0,13 
 D9E → D9E/D12E – 2,46±0,16 – 0,20±0,14 
 D5S/D9E → D5S/D9E/D12E – 3,21±0,23 0,82±0,44 

 

Tabela 4: Mudanças na energia aparente de ligação de cálcio e magnésio (em kcal/mol) para cada 

mutação, mostrando a influência do ambiente do sítio. 

 

 

Todas as mutações causam mudanças nas energias de ligação. Na presença de cálcio 

(figura 14A), a mutação D5S (flechas horizontais) sempre causa mudanças de valor positivo 

nas energias de ligação, D9E (flechas verticais) podem causar mudanças tanto negativas quanto 

positivas, e D12E (flechas na diagonal) sempre causa mudanças negativas. Estes resultados 

mostram que a mutação D5S sempre diminui a afinidade por cálcio, e D12E sempre aumenta a 
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afinidade por cálcio, independentemente dos aminoácidos nas outras posições. D9E, no 

entanto, pode ter diferentes efeitos dependendo das outras posições no sítio. Na presença de 

Mg2+ (figura 14B), todas as mutações podem causar variações positivas ou negativas 

dependendo dos aminoácidos nas outras posições do sítio. 

 

 

4.7 Energias de acoplamento 
 

Energias de acoplamento são uma medida do quanto duas posições afetam uma à outra 

em uma proteína, diretamente ou através de mudanças conformacionais, e qualquer valor 

diferente de zero indica alguma interação. Valores negativos indicam interações favoráveis, 

estabilizando a ligação do íon, enquanto valores positivos indicam interações 

desestabilizadoras.  

As energias de acoplamento, calculadas segundo a equação 5, estão mostradas na tabela 

5. A energia de acoplamento é uma medida de quanto uma mutação em uma posição afeta os 

efeitos de outra, e pode estar relacionada com como os aminoácidos nestas duas posições 

interagem. Na presença de cálcio, esta energia tem aproximadamente o mesmo valor para todos 

os pares de mutações, cerca de –1 kcal/mol, independentemente do aminoácido na outra 

posição. Isto sugere que as três posições estão igualmente acopladas quando cálcio se liga ao 

sítio. 

 

 

Mutações envolvidas o

Ca
G +!! 2

 o

Mg
G +!! 2

 “Background” 

D5S ↔ D9E – 0,99±0,31 – 2,33±0,47 tipo selvagem 
 – 1,01±0,26 – 0,50±0,14 D12E 
D5S ↔ D12E – 0,73±0,29 – 0,81±0,17 tipo selvagem 
 – 0,76±0,28 +1,02±0,46 D9E 
D9E ↔ D12E – 0,89±0,29 – 0,79±0,17 tipo selvagem 
 – 0,92±0,28 +1,05±0,46 D5S 

 

Tabela 5: Energias de acoplamento entre cada par de mutações envolvidas (ΔΔGo), em kcal/mol. 
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Para a ligação de magnésio, as posições D5S e D9E estão fortemente acopladas (–2,33 

kcal/mol) na presença de aspartato na posição 12, e menos acopladas que as demais (–0,5 

kcal/mol) quando glutamato está presente na posição 12. A mutação D12E enfraquece quase 5 

vezes a interação entre as posições 5 e 9. As energias de acoplamento entre D5S e D12E e 

entre D9E e D12E são negativas na ausência da terceira mutação, mas se tornam positivas 

quando a terceira mutação está presente. Esta diferença entre os valores das energias de 

acoplamento na presença de cálcio e de magnésio indica que estas posições participam de 

maneira diferente da ligação de um íon ou de outro. 

Uma vez que o duplo mutante D5S/D9E possui maior afinidade por magnésio que os 

demais mutantes do ciclo, uma interação favorável à ligação de magnésio deve estar sendo 

formada neste mutante. A interação entre os aspartatos nas posições 5 e 9 geralmente ocorre 

através da molécula de água que participa da coordenação do íon, e esta é a interação esperada 

para RLC tipo selvagem. Quando serina e glutamato ocupam estas posições, no entanto, 

podem interagir diretamente através de uma ponte de hidrogênio entre suas cadeias laterais, 

como no sítio I da parvalbumina. Neste tipo de sítio, o glutamato na posição 9 coordena 

diretamente a ligação do íon.  

Os valores menores para a energia de acoplamento quando da ligação de cálcio e na 

presença da mutação D12E sugerem que a interação não ocorre nestas situações. 
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5 DISCUSSÃO 
 

5.1 Afinidades por cálcio e magnésio 
 

A mutação D5S é a mutação simples que causa a maior diminuição de afinidade tanto 

por cálcio quanto por magnésio. As duas razões possíveis para isso são a perda de uma carga 

negativa quando o aspartato é substituído por uma serina e os efeitos da mutação sobre a água 

que coordena a ligação do íon na posição –X. Conforme discutido na Introdução (item 1.3), 

quando a posição 5 é ocupada por um aspartato ou asparagina, a cadeia lateral desta posição 

pode fazer uma ponte de hidrogênio com a molécula de água na posição –X. Esta ponte de 

hidrogênio, que estabiliza a molécula de água em uma posição que favorece a coordenação do 

íon, não pode ser feita pela serina. Portanto, a menor afinidade do mutante D5S pode ser vista 

como uma conseqüência de modificações em duas posições de coordenação, Z (posição 5 – 

perda de uma carga) e –X (interações mais fracas com a molécula de água). 

A substituição do aspartato por serina na posição 5 do sítio CD da oncomodulina 

também resultou em diminuição da afinidade por cálcio, enquanto a mutação inversa (serina 

para aspartato) no sítio EF-hand da oncomodulina resultou em maior afinidade para cálcio 

(Henzl e col., 1998). Os mesmos efeitos foram observados quando foram comparados 

peptídeos sintéticos contendo serina ou aspartato na posição 5 (Reid e Procyshyn, 1995). 

Serina na posição 5 parece diminuir a afinidade por cálcio, independentemente dos 

aminoácidos nas outras posições. Contrariamente ao previsto pela hipótese dos pares de 

ácidos (“acid-pair hypothesis”) (Reid e Hodges, 1980) – segundo a qual em um sítio com 5 

aminoácidos negativos ocorreria uma repulsão muito grande entre eles, e um sítio com 4 cargas 

seria mais estável – esta diminuição na afinidade ocorre mesmo quando há quatro outros 

aminoácidos ácidos no sítio (Henzl e col., 1998).   

O mutante simples D9E também diminui as afinidades por cálcio e magnésio, como 

descrito por da Silva e col. (Da Silva e col., 1995). Uma vez que a cadeia lateral do glutamato 

presente no mutante é mais longa que a cadeia lateral do aspartato, encontrado na RLC tipo 

selvagem, as afinidades mais baixas podem resultar de um impedimento estérico, cujo efeito 

seria maior com cálcio (um íon de diâmetro maior) que com magnésio. Isso pode ser observado 
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nos valor da constante de dissociação (tabela 3), que aumenta 10 vezes para Ca2+ e menos de 3 

vezes para Mg2+.  

Os efeitos do comprimento da cadeia lateral na posição 9, no entanto, dependem dos 

resíduos nas demais posições do sítio: quando realizada no duplo mutante D5S/D12E, a 

mutação D9E aumenta a afinidade do sítio tanto para cálcio quanto para magnésio, de 2,5 a 3 

vezes (comparar os resultados para D5S/D12E e D5S/D9E/D12E na tabela 3).  

Quando dois mutantes da proteína ligante de galactose (GBP) são comparados (Drake 

e col., 1996b), o mutante com aspartato na posição 9 tem maior afinidade por cálcio que o 

mutante com glutamato na posição 9. Este é o mesmo efeito obtido em RLC pelo mutante 

simples D9E. 

Resultados similares foram descritos por Procyshyn and Reid (Reid e Procyshyn, 

1995), onde os efeitos de glutamato ou aspartato na posição 9 foram comparados em 

diferentes configurações nas demais posições do sítio. No entanto, no sítio CD da 

oncomodulina a substituição de aspartato por glutamato leva a um aumento na afinidade por 

cálcio (Hapak e col., 1989), reforçando a idéia de que a afinidade por cálcio é determinada por 

múltiplos fatores e interações. 

O efeito da mutação D12E foi descrito (Da Silva e col., 1995) como capaz de fixar a 

cadeia lateral do aminoácido na posição 12 na conformação bidentada, e assim favorecer a 

ligação de Ca2+. Um glutamato na posição 12 é capaz de reverter os efeitos negativos das 

mutações D5S e D9E, juntas ou separadas, sobre a afinidade por cálcio, e de tornar o sítio mais 

específico para cálcio, independentemente dos aminoácidos nas posições 5 e 9. No entanto, 

muitas proteínas encontradas na natureza ligam tanto cálcio quanto magnésio e possuem um 

glutamato na posição 12 (Marsden e col., 1990), indicando que a chave para a especificidade 

para cálcio dos mutantes de RLC contendo a mutação D12E está na conformação de outros 

aminoácidos da proteína, que geram uma cavidade para a ligação de íons incapaz de acomodar a 

cadeia mais longa do glutamato em uma conformação capaz de ligar magnésio. Uma vez que 

mutações dentro do sítio não alteram muito a especificidade de mutantes contendo a mutação 

D12E (comparar as especificidades de D12E, D5S/D12E, D9E/D12E e D5S/D9E/D12E), o 

tamanho da cavidade deve ser conseqüência de uma alça mais fechada, estabilizada por 

interações de longa distância.  
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A figura 15 mostra que RLC realmente tem uma alça mais fechada que a do sítio III da 

troponina C, um sítio Ca2+/Mg2+ com alta homologia com o mutante simples D12E. Na 

troponina C, a cadeia lateral do glutamato na posição 12 ocupa a mesma posição que a cadeia 

lateral do aspartato na RLC tipo selvagem, e provavelmente estas cadeias laterais são capazes 

de sofrer rotação nos dois casos. A cadeia lateral mais longa do glutamato no mutante D12E é 

provavelmente longa demais para girar e acomodar Mg2+ em um sítio mais fechado, e o 

mutante D12E liga cálcio com muito maior afinidade que magnésio. 

 

 

 
Figura 15: Estrutura das alças do sítio EF-hand de RLC (laranja) e do sítio III da troponina C (azul), 

mostrando que a alça da RLC é mais fechada que a da troponina C, uma possível razão para a maior 

especificidade para cálcio da RLC. Esta figura foi construída a partir das coordenadas da troponina C (Herzberg e 

James, 1988) (5tnc, Protein Data Bank) e da cadeia leve regulatória de vieira (Houdusse e Cohen, 1996) (1wdc, 

Protein Data Bank). 

 

 

Embora muitos sítios encontrados na natureza associem afinidade relativamente baixa 

para cálcio com alta especificidade, e alta afinidade à ligação de magnésio e cálcio (Reid e 

Hodges, 1980), esta correlação não pode ser assumida como uma regra geral. RLC tipo 

selvagem se enquadra entre os sítios de baixa afinidade para cálcio ( +2
Ca
K ~10-6 M) e liga 
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magnésio ( +2
Mg
K ~10-4 M), enquanto o mutante D5S/D12E tem aproximadamente a mesma 

afinidade por cálcio e é Ca2+-específico ( +2
Mg
K >10-3 M). 

 

 

5.2 Energias de ligação e acoplamento 
 

Conforme observado na tabela 4, a mudança na energia livre de ligação causada por cada 

mutação depende de quais aminoácidos estão presentes nas demais posições do sítio. Isso 

indica que as três posições estudadas interagem entre si, conforme esperado para posições tão 

próximas na estrutura da proteína. 

Os cálculos das energias de acoplamento levam a resultados diferentes dependendo do 

íon utilizado (ver tabela 5). Quando calculadas a partir das constantes de dissociação de cálcio, 

todas as energias de acoplamento têm aproximadamente o mesmo valor, indicando um nível 

semelhante de interação entre todos os resíduos estudados. Cada par de resíduos, dentre as 

três posições, tem a mesma energia de acoplamento que os demais pares, e este valor é 

independente da terceira posição (apesar desta posição interagir com as outras duas). Portanto, 

estas interações são provavelmente inespecíficas, e surgem devido a mudanças estruturais no 

sítio (Hidalgo e MacKinnon, 1995), propagadas pela cadeia principal da proteína ou pelo sítio 

de ligação. 

Quando calculadas a partir das constantes de dissociação de magnésio, no entanto, as 

energias de acoplamento possuem valores diferentes. As energias de acoplamento entre D12E 

e qualquer uma das outras duas mutações (D5S ou D9E) são negativas na ausência da terceira 

mutação, e positivas quando a terceira mutação está presente. Por outro lado, D5S e D9E são 

altamente acopladas quando um aspartato ocupa a posição 12, ou fracamente acopladas 

quando um glutamato está nesta posição, mas a energia de acoplamento entre essas duas 

posições é sempre negativa. 

Uma energia de acoplamento negativa significa que o duplo mutante é menos 

desestabilizante que seria de se esperar pela soma dos mutantes simples, indicando que ambas 

as mutações rompem a mesma interação, e seus efeitos não são aditivos, ou que uma nova 
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interação favorável é formada no duplo mutante. Uma energia de acoplamento positiva indica 

que o mutante é mais desestabilizante que a soma dos mutantes simples, sugerindo que o 

duplo mutante destrói alguma interação que era poupada, ou até mesmo formada, nos 

mutantes simples. 

A diferença entre as energias de acoplamento na presença de cálcio ou magnésio indica 

que em algum ponto do ciclo de duplos mutantes as ligações de cálcio e de magnésio são 

significativamente diferentes. Uma vez que a maior energia de acoplamento negativa é entre 

D5S e D9E, na presença de magnésio e com aspartato na posição 12, pode-se esperar que uma 

interação entre as posições 5 e 9 ocorra quando magnésio está ligado, e que esta interação não 

esteja presente quando cálcio está ligado. 

O duplo mutante D5S/D9E possui maior afinidade por magnésio que os mutantes 

simples D5S e D9E, sugerindo que uma interação estabilizadora seja formada no duplo 

mutante, compensando a perda das interações originais que ocorre nos mutantes simples. A 

figura 16 apresenta modelos para as interações que podem ocorrer na proteína tipo selvagem e 

em D5S/D9E. Em proteínas que possuem aspartatos nas posições 5 e 9, a interação entre eles 

geralmente ocorre através da molécula de água que coordena o íon na posição –X, e esta é a 

interação esperada para RLC tipo selvagem (figura 16 A). Quando serina e glutamato ocupam 

as posições 5 e 9, respectivamente, podem interagir diretamente através de uma ponte de 

hidrogênio entre suas cadeias laterais, como no sítio I da parvalbumina. Nestes sítios, o 

glutamato na posição 9 coordena diretamente a ligação do íon (Strynadka e James, 1989). Esta 

interação é possível no duplo mutante D5S/D9E (figura 16 B). Assim, neste mutante, o 

glutamato na posição 9 pode ser capaz de coordenar Mg2+ diretamente. Devido a 

impedimentos estéricos, não seria possível coordenar Ca2+, um íon de maior diâmetro, 

diretamente, ou coordenar Mg2+ diretamente quando um glutamato está presente na posição 

12, como em D5S/D9E/D12E. Os valores positivos para as energias de acoplamento entre 

D12E e as outras posições, quando a terceria mutação está presente, podem ser conseqüência 

desta interação: nestes ciclos, uma mutação simples estabiliza o sítio, formando uma interação 

que é rompida ou enfraquecida com o duplo mutante. A energia de ligação é então positiva, 

indicando que o duplo mutante é mais desestabilizante que esperado pela soma dos efeitos dos 

mutantes simples. 
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Além da comparar pares de mutantes em um ciclo de duplos mutantes, pode-se 

comparar pares de ciclos nos lados opostos de um cubo como o da figura 14. A diferença entre 

as energias de acoplamento dos dois lados do cubo será uma medida de quanto uma mutação 

afeta a interação entre as outras duas (Horovitz e Fersht, 1990). Quando todas as interações 

em um sítio são inespecíficas, uma mutação não afeta a interação entre as outras duas. Quando 

há uma interação específica, que pode ser rompida se mudanças estruturais forem causadas por 

uma mutação em outra posição, este valor será diferente de zero. 

 

 

 
Figura 16: Modelos da coordenação de magnésio no sítio EF-hand da RLC de músculo liso de galinha. 

A) Tipo selvagem; B) D5S/D9E. O íon de magnésio (em rosa) é coordenado por 6 oxigênios (vermelhos). Um 

dos oxigênios que participa da coordenação está atrás do íon. Os hidrogênios estão em branco, e os oxigênios 

que participam das pontes de hidrogênio estão em amarelo. Na proteína tipo selvagem (A), uma molécula de 

água participa da coordenação do íon, e os hidrogênios da água fazem pontes de hidrogênio com um oxigênio da 

cadeia lateral das posições 5 e 9. No mutante D5S/D9E (B), o glutamato da posição 9 pode coordenar o íon 

diretamente, e fazer uma ponte de hidrogênio com a serina na posição 5. A coordenação de magnésio na figura B 

é muito mais ajustada que em A. É fácil imaginar que uma cadeia lateral mais longa – como um glutamato na 

posição 12 (mutação D12E) – ou um íon de maior diâmetro, como o cálcio, não se encaixariam nesta 

configuração do sítio. A figura foi construída a partir das coordenadas da cadeia leve regulatória de miosina de 

vieira (Houdusse e Cohen, 1996) (1wdc, Protein Data Bank). 

 

 

Na presença de Ca2+, a diferença entre as energias de acoplamento é zero, indicando 

que cada ciclo é independente da outra mutação. Na presença de Mg2+, a diferença entre as 
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energias de acoplamento de quaisquer dois lados opostos do cubo é –1,84 ± 0,49 kcal/mol, 

mostrando que uma mutação afeta a interação entre as outras duas posições. Esta observação 

sustenta a idéia de que, quando Mg2+ está ligado, as três posições estudadas interagem de uma 

foram mais específica que quando o sítio está ocupado por Ca2+. 

 

 



 69 

5.3 Homólogos naturais 
 

Quando as seqüências primárias de RLC tipo selvagem e mutantes são comparadas 

com 273 proteínas EF-hands que ocorrem naturalmente (Kawasaki e Kretsinger, 1994), em um 

total de mais de 500 sítios (tabela 6) não são encontrados sítios com as posições 5, 9 e 12 

correspondentes aos mutantes de baixa afinidade, ou seja, Ser, Glu e Asp (como no mutante 

D5S/D9E), Ser, Asp e Asp (como em D5S) e Asp, Glu e Asp (D9E). A cadeia leve regulatória 

de miosina não muscular de Drosophila possui 11 das 12 posições no sítio iguais ao mutante 

D9E, mas sua afinidade por cátions divalentes não é conhecida. Talvez estas combinações 

sejam intrinsecamente instáveis, independentemente das demais posições do sítio. 

 

 

Aminoácido na posição Homólogo natural Mutante 
5 9 12  

Tipo selvagem D D D RLC 
D5S S D D Não encontrado 
D9E D E D RLC não muscular de Drosophila 
D12E D D E Sítio III da troponina C 
D5S/D9E S E D Não encontrado 
D5S/D12E S D E Sítio II da troponina C 
D9E/D12E D E E Sítio IV da calbindina de 28 kDa 
D5S/D9E/D12E S E E Sítio I da parvalbumina 

Tabela 6: Mutantes de RLC e seus homólogos naturais. Foi considerado, como seqüência dos sítios, o 

consenso das sseqüências revisadas por Kawasaki e Kretsinger (Kawasaki e Kretsinger, 1994). 

 

 

O duplo mutante D5S/D12E possui os mesmos aminoácidos, nas três posições 

estudadas, que o sítio II da troponina C, um sítio Ca2+-específico, enquanto o triplo mutante 

D5S/D9E/D12E possui os mesmos aminoácidos que o sítio I da parvalbumina, que é 

considerado um sítio Ca2+/Mg2+, embora a razão entre as afinidades seja maior que três ordens 

de grandeza. Em ambos os casos, a única posição que participa da ligação do íon e possui uma 

cadeia lateral diferente da RLC é a posição 3, ocupada por uma asparagina nas RLCs e por um 

aspartato no sítio I da parvalbumina e no sítio II da troponina C. 
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O duplo mutante D9E/D12E possui os mesmos aminoácidos que o sítio IV da 

calbindina de 28 kDa em todas as posições que participam da coordenação, e D12E tem os 

mesmos aminoácidos que o sítio III da troponina C de galinha em 9 das 12 posições. Os três 

aminoácidos diferentes são em posições não conservadas entre os sítios EF-hand. No entanto, 

o sítio III da troponina C não é Ca2+-específico, enquanto o mutante D12E é. Uma 

comparação da conformação da cadeia principal dos dois sítios está mostrada na figura 15.  

Portanto, embora pareça haver seqüências primárias incapazes de produzir sítios 

funcionais, a seqüência primária da alça não determina as características do sítio. 

 

 

5.4 Conclusões 
 

A determinação das constantes de dissociação dos mutantes para cálcio e magnésio 

mostra que a mutação D12E sempre leva a uma maior afinidade por cálcio, e tem menor efeito 

sobre a afinidade por magnésio. Levando-se em conta que a maior parte dos sítios EF-hand 

possui um glutamato na posição 12, pode-se pensar que este aumento de afinidade seja uma 

característica geral, e que o sítio da RLC tipo selvagem ligue cálcio apesar de um aspartato na 

posição 12.  

Os resultados dos cálculos de energias de acoplamento levaram à conclusão de que no 

sítio EF-hand do mutante D5S/D9E as posições 5 e 9 interagem de formas diferentes 

dependendo do íon ligado. Quando o sítio liga Mg2+, esta interação é provavelmente 

semelhante à encontrada no sítio I da parvalbumina. Neste caso, o glutamato na posição 9 

coordena o íon diretamente. Esta interação não ocorre quando um glutamato está na posição 12 

(em D5S/D9E/D12E) ou quando o sítio liga cálcio, provavelmente por causa de impedimentos 

estéricos devidos a uma alça mais fechada que a de outros sítios EF-hand.  

Já as análises comparativas de seqüências primárias de sítios EF-hands sugerem que 

algumas combinações de posições seriam intrinsecamente instáveis, conferindo alguma 

importância à seqüência primária. 

Estudos estruturais seriam úteis para aprofundar o conhecimento desta questão. No 

entanto, RLC isolada da cadeia pesada da miosina é muito flexível, e até hoje não foi possível 
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cristalizá-la ou determinar sua estrutura por ressonância magnética nuclear. Simulações 

computacionais da estrutura da proteína também não são facilmente realizáveis porque os 

campos de força mais utilizados e estudados para a modelagem molecular (AMBER (Weiner e 

col., 1986) e CVFF (Dauber-Osguthorpe e col., 1988)) não descrevem corretamente íons 

metálicos nem a distribuição de cargas na carboxila de aspartato ou glutamato quando 

interagindo com um íon (Allouche e col., 1999). 

Portanto, embora algumas características possam ser intrínsecas a um aminoácido em 

uma posição, como uma maior estabilidade de glutamato na posição 12, ou a uma determinada 

combinação de posições, como os mutantes de baixa afinidade, a chave para as propriedades 

do sítio está na estrutura terciária, e não em qualquer posição em particular, uma vez que sítios 

com alta homologia podem ser bastante diferentes em propriedades como a especificidade. 
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6 Publicação: “Analysis of Affinity and Specificity in an EF-hand Site Using Double 
Mutant Cycles”; Biochemistry, no prelo (publicada na WWW em 11/03/2000). 
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7 RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Além dos resultados contidos no manuscrito e descritos em maior detalhe nos itens 2 a 

5 da tese, foram obtidos outros resultados preliminares que serão descritos a seguir. Estes 

projetos poderão ter continuidade em outra oportunidade dentro do laboratório. 

 

7.1 Modelagem molecular de RLC 
 

Na busca de uma melhor compreensão das características estruturais do sítio EF-hand 

da RLC que geram as propriedades de afinidade e especificidade do sítio, foi feita a modelagem 

molecular da RLC por homologia. A RLC, isolada da cadeia pesada da miosina, é muito flexível 

para ser cristalizada ou ter sua estrutura determinada por NMR. 

A modelagem foi abandonada frente a dificuldades da técnica quando aplicada a 

interações entre grupos carregados. 

 

7.1.1 Materiais e métodos 

A modelagem molecular da RLC foi feita com o auxílio da Profa. Wladia Viviani, por 

homologia (Greer, 1991), método em que um modelo para a estrutura de uma proteína é 

construído a partir da estrutura determinada experimentalmente de uma proteína homóloga, e 

depois o modelo é submetido a cálculos de minimização de energia de forma a chegar a uma 

conformação com energia mínima, que provavelmente corresponde a uma forma estável da 

proteína estudada. 

A modelagem da RLC de músculo liso de galinha, isolada, foi feita a partir da estrutura 

da RLC de vieira, determinada por difração de raios X, e refinada até a resolução de 2,0 Å 

(Houdusse e Cohen, 1996). As coordenadas da estrutura foram obtidas no banco de dados 

PDB (Protein Data Bank), sob o número 1wdc, e correspondem ao domínio regulatório da 

miosina de vieira, ou seja, a cadeia leve regulatória de miosina de vieira foi cristalizada ligada à 

cadeia pesada e à cadeia leve essencial da miosina. No modelo foi simulada a proteína livre, em 

solução, através do uso de uma constante dielétrica similar à da água, ou através de moléculas 

de água explícitas, com a constante dielétrica do vácuo.  
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Foi utilizado o programa Insight II (Molecular Simulations Inc.), com os módulos 

Homology e Biopolymer, instalado em uma estação de trabalho Silicon Graphics Indigo2. 

Após a construção do modelo inicial, ou de uma mutação no modelo, foram realizadas 

minimizações de energia, utilizando o módulo Discover do Insight II. Todas as minimizações 

foram calculadas em duas etapas, uma inicial por “steepest descent” por 10.000 passos ou até 

a derivada ser igual ou menor que 0,1, e outra por gradientes conjugados até a derivada ser igual 

ou menor que 0,05, para a proteína inteira. Uma segunda minimização por gradientes 

conjugados foi calculada apenas para o domínio N-terminal, até que a derivada fosse igual ou 

menor que 0,005. Foram utilizados os campos de força CVFF (Consistent Valence Forcefield) 

(Dauber-Osguthorpe e col., 1988) e AMBER (Weiner e col., 1986). A constante dielétrica do 

meio utilizada foi 80 (constante dielétrica da água), e o pH foi acertado para 7,0, para efeitos 

de protonação das cadeias laterais. 

As águas de cristalização presentes na estrutura da RLC de vieira não foram utilizadas 

no modelo, com exceção da molécula de água que participa da coordenação do íon. 

 

7.1.2 Resultados 

A partir da estrutura cristalina da cadeia leve regulatória de miosina de vieira com 

resolução de 2,0 Å (Houdusse e Cohen, 1996) (figura 17), foram atribuídas coordenadas aos 

aminoácidos da RLC de músculo liso de galinha. Este modelo inicial teve sua energia 

minimizada para se obter uma melhor conformação das cadeias laterais, princepalmente as que 

diferem nas duas proteínas. No entanto, a minimização apresentou problemas desde as suas 

etapas iniciais.   

O campo de força padrão para cálculos da estrutura de proteínas com o programa 

Discover é CVFF. Embora este campo possua potenciais definidos para cálcio, não possui 

potenciais para magnésio, e a cadeia leve regulatória de miosina de vieira que foi utilizada como 

modelo foi cristalizada com o sítio ocupado por um íon magnésio, da forma esperada para a 

ligação de magnésio em EF-hands (figura 18). Foi utilizado então o campo de força AMBER 

(Weiner e col., 1986), não tão utilizado com este programa, embora também já esteja bem 

caracterizado. 
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Figura 17: Estrutura cristalográfica da cadeia leve regulatória de miosina de vieira (Houdusse e Cohen, 

1996). A esfera rosada representa o íon de magnésio, e os asteriscos vermelhos correspondem a oxigênios de 

moléculas de água. 

 

 

 
Figura 18: Estrutura do sítio EF-hand da cadeia leve regulatória da miosina de vieira, ocupado por um 

íon de magnésio (Houdusse e Cohen, 1996). Observar a coordenação hexaédrica. 
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Nas primeiras tentativas, conforme a minimização progredia, o íon se deslocava para 

fora do sítio. Verificando as características do potencial de cada átomo, foi observado que o 

potencial atribuído ao íon Mg2+ possuía carga zero, uma vez que o programa não atribui cargas 

parciais a átomos que não estejam participando de ligação covalente. Os arquivos contendo os 

dados antes de cada minimização passaram a ser modificados, atribuindo carga formal e parcial 

iguais a +2 ao íon de magnésio, e isso evitou que o íon saísse do sítio. 

O modelo assim obtido para RLC tipo selvagem com magnésio ligado ao sítio (figura 

19) apresentava o íon coordenado por 6 resíduos, ainda que não formando exatamente um 

hexágono. Este modelo serviu de ponto de partida para tentativas de modelagem de RLC tipo 

selvagem ligada a um íon de cálcio e dos mutantes ligando magnésio. 

 

 

 
Figura 19: Modelo do sítio EF-hand da RLC tipo selvagem, ligando magnésio. Os oxigênios que 

participam da coordenação estão em vermelho, os hidrogênios da molécula de água, em branco, e os oxigênios 

que participam de pontes de hidrogênio com a água, em amarelo. O íon de magnésio é a esfera rosada. Embora o 

modelo tenha as seis coordenações esperadas para magnésio, elas não se encontram dispostas de forma simétrica. 

 

 

Foram calculadas minimizações de energia para os mutantes simples e duplos. Os 

resultados da minimização de D5S e D12E estão representados na figura 20. Enquanto a 
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mutação D5S quase não alterou o modelo do sítio, D9E, D12E e os duplos mutantes 

apresentaram coordenações não usuais, por vezes com apenas 5 pontos de coordenação, que 

não correspondem ao esperado. 
 

 

           
Figura 20: Modelo da estrutura do sítio EF-hand dos mutantes D5S (esquerda) e D12E (direita). Os 

oxigênios que participam da coordenação estão em vermelho, os hidrogênios da molécula de água em branco, e 

os oxigênios que participam de pontes de hidrogênio com a água, em amarelo. O íon de magnésio é a esfera 

rosada. Em D5S, observar a semelhança com o modelo do sítio da RLC tipo selvagem. Em D12E, observar a 

alça, mais aberta que nos modelos das RLCs tipo selvagem e D5S, e a presença de apenas 5 coordenações. O 

glutamato na posição 12, acima e atrás do íon na figura, dobra-se para trás e não participa da coordenação. 

 

 

A substituição de magnésio por cálcio seguida de minimização no modelo da RLC tipo 

selvagem levou a uma desorganização do sítio, com dois aminoácidos coordenando 

duplamente. Os cálculos foram repetidos usando-se o campo de força CVFF, o que resultou 

em um sítio com 7 coordenações, aparentemente pentagonal bipiramidal, mas sem nenhuma 

coordenação bidentada. Em vez disso, tanto a cadeia lateral do aminoácido na posição 9 quanto 

a água participam da ligação (figura 21). 
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Comparando-se os resultados obtidos com os dois campos de força, nota-se que são 

muito diferentes. Também foram feitos cálculos sem a molécula de água, com ambos os 

campos de forças, mas com resultados pouco satisfatórios. 

 
Figura 21: Modelo da estrutura do sítio EF-hand da RLC tipo selvagem, ocupado por cálcio. Os 

oxigênios que participam da coordenação do íon estão em vermelho, e os hidrogênios da molécula de água em 

branco. O íon Ca2+ é a esfera rosada. Há sete coordenações, mas a posição 12 coordena apenas com um oxigênio, 

e a ditribuição não é pentagonal bipiramidal. 

 

 

Uma vez que os resultados se apresentavam inesperados e até contraditórios, foi 

utilizado um controle: dado que a estrutura da parvalbumina já foi determinada por difração de 

raios X com o sítio II ocupado tanto por cálcio quanto por magnésio (figura 22) (Declercq e 

col., 1991), a estrutura com cada íon foi modelada a partir da estrutura determinada com o 

outro íon, utilizando os mesmos métodos que para o modelo de RLC. Caso o resultado da 

modelagem correspondesse à estrutura descrita na literatura, o modelo estaria sendo capaz de 

simular a substituição de um íon por outro no sítio e poderia ser aplicado à modelagem de RLC 

com confiança. Uma vez que as condições em um cristal de proteína não são as simuladas 

durante a modelagem, cada estrutura foi minimizada antes da troca do íon. 

Quando a molécula de parvalbumina com o sítio II ocupado por cálcio foi minimizada, 

o íon saiu do sítio, indicando que a minimização de toda a proteína em uma única etapa poderia 

levar a modificações muito bruscas. Quando a estrutura foi minimizada em duas etapas, 
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primeiramente fixando a estrutura do sítio e minimizando o restante da proteína, e 

posteriormente minimizando apenas o sítio, as coordenações se mantêm (figura 23). A partir 

deste modelo, o cálcio foi substituído por magnésio e apenas o sítio foi minimizado. O modelo 

não foi capaz de simular a estrutura correta, em que cálcio é coordenado por 7 ligações 

enquanto magnésio tem apenas 6 pontos de coordenação. O modelo em que cálcio foi 

substituído por magnésio manteve o número de 7 coordenações, indicando que a técnica 

utilizada nesta modelagem não é capaz de simular com sucesso a substituição de um íon por 

outro. 

 

 

      
Figura 22: Estruturas cristalográficas do sítio II da parvalbumina, ocupado por cálcio (esquerda) e por 

magnésio (direita) (Declercq e col., 1991). Os oxigênios que participam da coordenação estão em vermelho, e o 

íon de cálcio é a esfera rosada. Observar a coordenação pentagonal bipiramidal para cálcio, em que a posição 12 

(acima e ao fundo) participa da coordenação com os dois oxigênios da cadeia lateral, enquanto a coordenação de 

magnésio é hexaédrica. A mudança na coordenação entre as duas se deve à rotação da cadeia lateral do glutamato 

na posição 12, localizado acima e ao fundo na figura. As coordenadas desta estrutura estão disponiveis no banco 

de dados PDB (Protein Data Bank) sob o número 1pal (cálcio) e 4pal (magnésio). 

 

 

Quando a estrutura da parvalbumina com o sítio II ocupado por Mg2+ foi minimizada, 

observou-se que os métodos utilizados para a modelagem realmente não geravam modelos 
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confiáveis. Durante a minimização, o modelo da parvalbumina passou a coordenar magnésio 

com 7 coordenações, de forma semelhante ao cálcio (figura 24). Este resultado não se 

modificou quando a minimização foi feita em etapas, nem com a colocação de moléculas de 

água explícitas para simular o solvente de forma mais efetiva. Já que não foi possível sequer 

construir um modelo do sítio da parvalbumina ocupado por magnésio, também não foi feita a 

substituição de Mg2+ por Ca2+. 

 

 

 
Figura 23: Estrutura minimizada do sítio II da parvalbumina ocupado por cálcio. Os oxigênios que 

aprticipam da coordenação estão em vermelho, os hidrogênios da molécula de água em branco, e o oxigênio que 

participa da ponte de hidrogênio com a água, em amarelo. O íon Ca2+ é a esfera rosada. 

 

Os resultados obtidos por modelagem molecular até este ponto foram abandonados, 

uma vez que há várias evidências de que não estavam refletindo o esperado segundo os dados 

experimentais: 

• o modelo de D5S é muito parecido com o do tipo selvagem, apesar das diferenças em 

afinidade e especificidade; 

• os modelos de D12E, D5S/D9E e D9E/D12E possuem apenas 5 coordenações, em vez das 

6 esperadas; 

• os modelos com o sítio ocupado por cálcio não correspondem à coordenação usual de um 

sítio EF-hand; 
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• os modelos da parvalbumina com o sítio ocupado por magnésio possuem 7 coordenações, 

em vez das 6 encontradas na estrutura cristalográfica. 

 

 
Figura 24: Estrutura minimizada do sítio II da parvalbumina ocupado por magnésio. Os oxigênios que 

participam da coordenação estão em vermelho, e os hidrogênios da molécula de água, em branco. O íon Mg2+ é a 

esfera rosada. Após a minimização, o sítio passou a apresentar 7 coordenações, com uma dupla coordenação 

anômala de um apartato na posição 3. 

 

Em suma, os métodos utilizados para a modelagem molecular de proteínas não foram 

adequados ao estudo do problema da conformação das cadeias laterais no sítio EF-hand. Para 

se obterem resultados consistentes, seria necessário um estudo mais profundo e detalhado, 

incluindo a correta parametrização dos átomos envolvidos na coordenação do íon. 

Um artigo posteriormente publicado (Allouche e col., 1999) indica que uma das razões 

para o insucesso da modelagem de sítios EF-hand com os campos de força convencionais é a 

atribuição da mesma carga a ambos os oxigênios de um carboxilato. Isso é adequado para o 

grupamento isolado, mas a distribuição de cargas muda quando há interação com um íon, como 

nos sítios EF-hand. 

Portanto, não é possível o cálculo de minimização de energias de um sítio EF-hand com 

os atuais campos de força comercialmente disponíveis. 
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Mutante contendo o N-terminal da RLC 
 

Este mutante foi produzido para possíveis estudos estruturais, uma vez que RLC 

isolada da cadeia pesada da miosina é muito flexível, não sendo possível a cristalização ou 

determinação da estrutura por NMR. Como o sítio EF-hand localiza-se no domínio N-terminal 

da proteína, esta região poderia ser mais estável, e talvez ter sua estrutura determinada.  

O desenho do mutante foi baseado no mutante N-terminal de troponina C (NTnC) (Li 

e col., 1994), com a inserção de um códon de terminação após o códon para a posição 90 da 

proteína. A figura 25 mostra o modelo para a RLC tipo selvagem, com a região correspondente 

ao domínio N-terminal destacada. 

A proteína foi expressa e purificada, e um experimento preliminar de dicroísmo circular 

foi realizado. 

 

 

 
Figura 25: Modelo da estrutura de RLC mostrando o planejamento do mutante N-terminal. Em amarelo 

está a região C-terminal da proteína, que será descartada, e colorida de acordo com o tipo de átomo, a região N-

terminal que constitui o mutante. O íon de magnésio está representado pela esfera rosada. 
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7.1.3 Materiais e métodos 

7.1.3.1 Mutagênese e expressão do mutante  

 Mutação sítio-dirigida 
O mutante contendo o N-terminal da RLC (N-RLC) foi produzido a partir do cDNA 

de RLC tipo selvagem, clonado no plasmídeo pT7Smo, derivado do pMW172 (Rowe e 

Kendrick-Jones, 1992; Way e col., 1989), através de técnicas de PCR. Os oligonucleotídeos 

utilizados foram:  

5’ ATATACATATGGGATCCAGCAAACG 3’ 

5’ CATCCTCCGAATTCGTTCAATTCAGCTTC 3’. 

As bases não pareadas estão sublinhadas e em negrito, sendo que o primeiro 

oligonucleotídeo faz pareamento com a região inicial do cDNA de RLC, e o segundo introduz 

um códon de parada e um sítio de restrição para EcoRI na região entre os domínios N e C 

terminal. 

Foram utilizados 4,5 µL de pT7Smo, 1 µL de cada oligonucleotídeo (10 pmol/µL), 5 

µL de tampão ThermoPol concentrado 10 vezes (New England Biolabs; KCl 100 mM, Tris-Cl 

200 mM pH 8,8, (NH4)2SO4 100 mM, MgSO4 20 mM e Triton X-100 1%), 4µL de um mix 

contendo dATP, dCTP, dGTP e dTTP (2,5 mM de cada) e 0,5 µL de vent DNA Polymerase 

(New England Biolabs, 2 U/µL, adicionada depois), para um volume final de 50 µL. Em uma 

segunda reação, o volume final foi 100 µL, e a quantidade de todos os reagente foi aumentada 

proporcionalmente, à exceção do DNA molde, do qual foram utilizados 5 µL. 

A reação de PCR consistiu em uma primeira etapa a 95o C, por 5 minutos, após a qual 

a enzima foi adicionada à mistura de reação; 25 ciclos com três etapas de 30 segundos cada, 

sendo a primeira a 95o C (denaturação), a segunda a 58o C (hibridização) e a terceira a 72o C 

(extensão); e uma etapa final de extensão, a 72o C por 10 minutos. Ao final da reação, a 

amostra foi mantida a 4o C. As reações foram realizadas em um equipamento GeneAmp PCR 

System 2400, da Perkin Elmer. 

 

 Subclonagem do produto de PCR e seleção dos clones mutantes 
O produto de PCR foi analisado por eletroforese em gel 1% agarose de baixo ponto de 

fusão, 1 x TAE (40 mM Tris-acetato; 1 mM EDTA), corado com brometo de etídio. 
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As bandas correspondentes ao produto de peso molecular esperado foram excisadas, e 

o DNA foi purificado conforme descrito no item 3.2.2. 

O produto de PCR purificado e o vetor pT7Smo com RLC tipo selvagem foram 

digeridos com as enzimas BamHI e EcoRI (New England Biolabs), utilizando-se o tampão 

NEB2, do mesmo fabricante, suplementado com BSA, por no mínimo 4 horas a 37o C. Após a 

digestão, as enzimas foram inativadas a 80o C por 20 minutos. O vetor digerido foi purificado 

de um gel de agarose conforme descrito no item 3.2.2. 

Os insertos e o vetor purificados foram ligados com T4 DNA ligase (New England 

Biolabs), com o tampão fornecido pelo fabricante, a 16o C durante a noite. 1 µL do produto da 

ligação foi utilizado para transformar E. coli DH 10B por eletroporação. Foram utilizados 25 

µL de bactéria congelada (Tung e Chow, 1995), com o aparelho Gene Pulser II (Bio-Rad) 

regulado para pulsos de 1,25 kV, 50 µF e 129 Ω. Após a eletroporação, foram adicionados 800 

µL de meio de cultura SOC (2% triptona, 0,5% extrato de levedo, 10 mM NaCl, 10 mM 

MgSO4, 10 mM MgCl2), e as bactérias foram incubadas por 40 minutos a 37o C, sob agitação. 

As bactérias foram plaqueadas em meio de cultura TYE, com 200 µg/mL de carbenicilina.  

Seis colônias resistentes à carbenicilina foram submetidas a minipreparação de DNA 

por um método modificado da lise alcalina (Sambrook e col., 1999). O precipitado de bactéria 

foi ressuspendido em 100 µL de tampão GET/RNAse (0,5 M dextrose, 25 mM Tris-Cl pH 

8,0, 10 mM EDTA e 0,15 mg/mL ribonuclease A), e as células foram lisadas por lise alcalina, 

aguardando 10 minutos antes da neutralização. O DNA foi precipitado com ¾ do volume de 

isopropanol. A presença do inserto foi verificada através da digestão dos plasmídeos com NcoI 

e PstI, com tampão NEB4 (New England Biolabs) a 37o C por 3 horas. Os clones com o 

padrão de fragmentos esperado foram testados para expressão de RLC, conforme descrito no 

item 3.2.2, e o extrato total foi analisado em SDS-PAGE 18%. 

Os plasmídeos que expressaram produtos do tamanho esperado foram seqüenciados 

por PCR, utilizando um oligonucleotídeo correspondente à região do promotor T7:  

5’ GCGAAATTAATACGACTCACTATAGG 3’. 

Para a reação foram utilizados 5 µL da minipreparação de DNA, 1 µL do 

oligonucleotídeo (4 pmol/mL), 2 µL de Big Dye Terminator RR Mix – AmpliTaq FS DNA 
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Polymerase (Perkin Elmer), 6 µL de tampão (200 mM Tris-Cl pH 9,0 e 5 mM MgCl2) em um 

volume final de 20 µL. A reação de PCR consistiu em 35 ciclos com três etapas, sendo a 

primeira a 96o C por 10 segundos (denaturação), a segunda a 50o C por 5 segundos 

(hibridização) e a terceira a 60o C por 4 minutos (extensão). Ao final da reação, a amostra foi 

mantida a 4o C. As reações foram realizadas em um equipamento GeneAmp PCR System 

2400 (Perkin Elmer). 

O produto desta reação foi precipitado com 80 µL de isopropanol, ressuspendido em 2 

µL de tampão de amostra (5:1 formamida:Blue Dextran, Perkin Elmer) e aplicado em gel de 

acrilamida em um seqüenciador automático ABI Prism 377 DNA Sequencer (Perkin Elmer). 

Um plasmídeo com a seqüência correta foi produzido em larga escala e purificado com 

coluna QIAGENTip500 (QIAGEN), segundo o protocolo descrito pelo fabricante. 

 

 Expressão em larga escala de N-RLC 
A expressão de N-RLC em larga escala (4 litros de 2xTY) foi realizada conforme 

descrito no item 3.1.2.2 para o teste de indução, mas incubando de 4 a 5 horas após a indução. 

A expressão em larga escala foi feita tanto a 37o C quanto a 30o C. A temperatura mais baixa 

resulta em proteínas mais solúveis, uma vez que menor quantidade da proteína expressa vai 

para corpos de inclusão. 

 

7.1.3.2 Purificação de N-RLC 

Na tentativa de desenvolver um protocolo para a purificação de N-RLC, vários 

métodos de purificação foram utilizados, incluindo o protocolo de purificação da RLC tipo 

selvagem (item 3.2.4). As etapas de purificação utilizadas estão descritas abaixo. 

 

 Lise celular 
Inicialmente, as células foram ressuspendidas em 25% sacarose, 50 mM Tris-Cl pH 

7,5, 2 mM EDTA e 2 mM EGTA (25 mL/litro de cultura), e lisadas em “French Press” 

(16.000 psi) até a solução não estar mais viscosa. 

Posteriormente, as células passaram a ser ressuspendidas no mesmo tampão, mas 

contendo também 100 mM NaCl, e igualmente lisadas em “French Press”. 
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 Preparação de corpos de inclusão 
O lisado bacteriano das culturas foi centrifugado a 20 krpm por 1 h 40 min. a 4o C em 

um rotor Beckman JA20 ou Sorvall SS34. Os precipitados foram lavados 4 vezes com Triton 

X100, sendo que a cada lavagem o precipitado foi ressuspendido em 0,5% Triton X100 e 

centrifugado a 15 krpm por 15 minutos a 4o C em um rotor Beckman JA20. 

 

 Precipitação com sulfato de amônio 
O lisado bacteriano foi centrifugado a 20 krpm por 1 h 40 min. a 4o C em um rotor 

Beckman JA20 ou Sorvall SS34. Sulfato de amônio sólido foi adicionado ao sobrenadante, em 

sucessivas adições, de forma que a cada adição a concentração de (NH4)2SO4 na solução de 

proteína aumentasse em 10%. Foram feitas adições de 10 a 90%. Após cada adição, a solução 

foi centrifugada a 10 krpm por 1 hora a 4o C em rotor Sorvall SS34. O precipitado e o 

sobrenandante foram analisados para presença de N-RLC por SDS-PAGE 18%, e a adição 

seguinte foi feita ao sobrenadante. 

As adições foram feitas lentamente, no gelo e sob agitação, e o tempo entre adição e 

centrifugação variou de meia hora a uma noite. 

  

 Teste de resinas de cromatografia 
Para testar a ligação de N-RLC a diferentes resinas cromatográficas em diferentes 

condições, 1 mL do sobrenadante do lisado bacteriano foi adicionado a 1 mL da resina, 

previamente equilibrada com o tampão a ser utilizado. Após 30 minutos, a mistura foi 

rapidamente centrifugada para que a resina precipitasse e o sobrenadante foi reservado para 

posterior análise. Foi adicionado então à resina 1 mL de um tampão eluente, de acordo com as 

características de cada resina, e após 30 minutos a mistura foi novamente centrifugada. Os dois 

sobrenadantes foram analisados por SDS-PAGE 18%. 

Foram testadas resinas de troca iônica (DEAE-Sepharose Fast Flow, CM-Sepharose 

Fast Flow, Q-Sepharose Fast Flow e SP-Sepharose Fast Flow), com a amostra sendo aplicada 

na ausência de sal, e o tampão eluente contendo 1 M NaCl. Para a resina hidrofóbica Phenyl 
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Sepharose CL4B, a amostra foi aplicada em 4 M de NaCl e o tampão de eluição não continha 

sal. 

Foram testadas a ligação a DEAE-Sepharose Fast Flow em pH 7,0, 7,5 e 8,0; a ligação 

às cinco diferentes resinas em pH 7,5, e a ligação à DEAE-Sepharose Fast Flow em pH 7,5 

contendo 0,5 mM MgCl2; 10 mM MgCl2, e 0,5 mM MgCl2  + 0,56 mM CaCl2. 

 

 Cromatografias 
A cromatografia de troca iônica foi feita em uma coluna DEAE-Sepharose Fast Flow 

(diâmetro=1,6 cm, altura=25 cm), previamente equilibrada (25 mM Tris-Cl pH 7,5; 2 mM 2-

mercaptoetanol; 0,5 mM MgCl2), com um fluxo de 60 mL/hora (fluxos maiores foram 

utilizados para lavar e equilibrar a coluna). Após a aplicação da amostra, a coluna foi lavada 

com o mesmo tampão até que o efluente, monitorado por absorção de luz UV de 280 nm, 

tivesse absorbância próxima à do tampão puro. As proteínas foram eluídas com um gradiente 

de 0 a 400 mM NaCl, no mesmo tampão, sendo coletadas frações de 10 mL. As frações 

correspondendo ao pico de absorção de luz UV foram analisadas por SDS-PAGE 18%.  

A cromatografia com resina hidrofóbica foi feita em uma coluna Phenyl-Sepharose CL 

4B (diâmetro=1,6 cm, altura=20 cm), equilibrada com 4 M NaCl, 25 mM Tris-Cl pH 7,5, 0,5 

mM MgCl2, 2 mM 2-mercaptoetanol, com um fluxo de 60 mL/hora. A coluna foi lavada com o 

mesmo tampão até que o efluente, monitorado por absorção de luz UV de 280 nm, tivesse 

absorbância próxima à do tampão puro. As proteínas foram eluídas com  gradientes de 4 a 2 M 

NaCl e de 2 a 0 M NaCl, no mesmo tampão, sendo coletadas frações de 10 mL. As frações 

correspondendo ao pico de absorção de luz UV foram analisadas por SDS-PAGE 18%.  

A filtração em gel foi feita em uma coluna Sephacryl S100 (diâmetro=1,6 cm, 

altura=100 cm), equilibrada com 100 mM NaCl, 25 mM Tris-Cl pH 7,5, 0,5 mM MgCl2, 2 

mM 2-mercaptoetanol, com fluxo de 18 mL/hora. A coluna foi lavada com o mesmo tampão 

até que o efluente, monitorado por absorção de luz UV de 280 nm, tivesse absorbância 

próxima à do tampão puro. Foram coletadas frações de 5 mL. As frações correspondendo ao 

pico de absorção de luz UV foram analisadas por SDS-PAGE 18%.  

 



 96 

7.1.3.3 Dicroísmo circular 

O experimento de dicroísmo circular foi realizado em um equipamento I.S.A./Jobin-

Yvon CD6, em tampão 10 mM TrisCl pH 7,5, 100 mM NaCl, 0,5 mM MgCl2, 2 mM 2-

mercaptoetanol. Foi utilizada uma cela de 0,2 mm, e foi obtido o espectro de 190 a 260 nm, em 

intervalosa de 0,5 nm. O tempo de integração usado foi de 1 segundo. 

  

7.1.4 Resultados 

7.1.4.1 Mutagênese e seleção do N-terminal de RLC 

O produto da reação de PCR para a mutação foi analisado através de um gel de agarose 

(figura 26). As bandas contendo o produto desejado foram excisadas e purificadas, e os 

fragmentos assim obtidos foram subclonados no vetor pT7Smo. 

 

 

 

 
Figura 26: Produto de PCR com o DNA mutado. 1) marcador de peso molecular; 2 a 4) produto de 

PCR. As bandas indicadas (~300 kb) foram excisadas e subclonadas. 

 

 

Escherichia coli DH10B foram eletroporadas com o resultado da reação de ligação. Os 

controles tiveram o resultado esperado, e no total foram obtidas 34 colônias transformadas 

com o produto da ligação. Seis destas colônias foram repicadas em outra placa com meio de 

cultura, e utilizadas para uma minipreparação de DNA. 
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O DNA destes 6 clones foi digerido com as enzimas de restrição BamHI e EcoRI, para 

verificar o tamanho do inserto, e NcoI e PstI, para verificar o número de cópias inseridas 

(figura 27). Apenas 3 clones possuíam insertos do tamanho esperado. Estes três clones foram 

utilizados para transformar E. coli BL21 (DE3), e testar a expressão da proteína em mini-

indução. Dos três, dois expressavam uma proteína com o peso molecular esperado, e um 

expressava uma proteína com peso molecular maior que o esperado (figura 28). Os dois clones 

com a proteína de peso molecular esperado foram seqüenciados, sendo que ambas as 

seqüências estavam corretas. A figura 29 mostra a seqüência do clone utilizado. 

 

 

 
Figura 27: Resultado das digestões com BamHI/EcoRI e NcoI/PstI. Os clones D e F não possuem 

inserto, enquanto o clone A possui um inserto menor que o esperado. MW) marcador de peso molecular “1kb 

ladder”; 1) digestão com BamHI/EcoRI; 2) digestão com NcoI/PstI. 
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Figura 28: Mini-indução dos clones com inserto do tamanho esperado em E. coli BL21 (DE3). MW) 

marcador de peso molecular; ni) não induzido; i) induzido. 

 

 

 
Figura 29: Cromatograma de seqüenciamento do mutante N-RLC. A seqüência mostrada é o fragmento 

subclonado, flanqueado pelos sítios de restrição BamHI e EcoRI. 

 

 

7.1.4.2 Expressão e tentativas de purificação de N-RLC 

Este plasmídeo foi então produzido em larga escala, e utilizado para a indução de 

expressão do mutante N-RLC em larga escala, com bons resultados (figura 30). 
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Figura 30: Expressão em larga escala de N-RLC em E. coli Bl21 (DE3). MW) marcador de peso 

molecular; ni) não induzido; i) induzido. 

 
 

A primeira tentativa de purificação foi a aplicação do protocolo para purificação de 

RLC tipo selvagem (item 3.2.4), mas a proteína precipitou durante a diálise, após passagem 

pela coluna DEAE-Sepharose Fast Flow.  

Para determinação de um novo protocolo de purificação, foram realizadas induções de 

expressão em larga escala a 30o C e a 37o C, sendo que a distribuição da N-RLC expressa 

nestas duas condições é claramente diferente (figura 31). A 30o C, a maior parte da proteína 

permanece solúvel, e fica no sobrenadante de uma centrifugação após a lise. A 37o C, a 

proteína fica em corpos de inclusão, e vai para o precipitado durante a centrifugação. 

 

 

 
Figura 31: Expressão de N-RLC a diferentes temperaturas (30o C e 37o C). L - lisado bacteriano total; S - 

sobrenadante; P - precipitado. 
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O sobrenadante das culturas nas duas temperaturas foi precipitado com ácido 

tricloroacético, ainda segundo o protocolo de purificação da proteína tipo selvagem. No 

entanto, ao contrário da RLC tipo selvagem, o mutante N-RLC não renatura quando o pH é 

restaurado, após a precipitação. Isto levou à eliminação deste passo na purificação. 

O precipitado das culturas nas duas temperaturas foi lavado com Triton X100, para 

isolar os corpos de inclusão, e denaturado com uréia a 6 M. O precipitado da cultura a 30o C 

quase não apresentou N-RLC e foi descartado. O precipitado da cultura a 37o C foi aplicado 

na coluna DEAE-Sepharoes Fast Flow, conforme o protocolo de purificação de RLC tipo 

selvagem, mas precipitou durante a diálise, após a coluna. Foi denaturado com uréia e dialisado 

contra tampão contendo 100 mM NaCl. Parte da proteína precipitou durante esta diálise, mas 

após ultracentrifugação ainda havia N-RLC no sobrenadante. Esta proteína foi concentrada e 

dialisada para a retirada de cálcio e magnésio, conforme descrito no item 3.3.1, mas precipitou 

durante a primeira etapa de diálise e não foi possível recuperá-la. 

Foram então testadas várias técnicas de purificação, na busca de um protocolo 

eficiente.  Uma vez que nem sempre foi possível renaturar a proteína, foi escolhido como 

ponto de partida o sobrenadante da cultura crescida a 30o C, sem sofrer denaturação em 

nenhuma etapa. 

O primeiro porcedimento analisado foi fracionamento com sulfato de amônio (figura 

32). N-RLC precipita em todas as frações, de 0-10 a 80-90%. 

 

 

 
Figura 32: Precipitação com sulfato de amônio. MW) marcador de peso molecular; L) sobrenadante do 

lisado bacteriano; 10 a 90) proteína precipitada nas concentrações de sulfato de amônio indicadas. 
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Uma vez que a precipitação com sulfato de amônio não se revelou útil na purificação 

de N-RLC, foram realizados testes com algumas resinas cromatográficas (figura 33), em 

condições não-denaturantes. 

N-RLC liga-se parcialmente a todas as resinas estudadas. Foi utilizada DEAE-

Sepharose Fast Flow, uma vez que a maior parte dos contaminantes liga-se à coluna e a N-

RLC sai bastante pura, sem se ligar à coluna.  

 

 

 
Figura 33: Teste das resinas cromatográficas. MW) marcador de peso molecular; L) sobrenadante do 

lisado bacteriano, aplicado nas resinas; nl) proteínas não ligadas, que permaneceram no sobrenadante após a 

aplicação da amostra à coluna;  l) proteínas ligadas, presentes no sobrenadante após lavagem da resina com o 

tampão de eluição. 

 

Uma vez que a proteína se liga apenas parcialmente à coluna, esta heterogeneidade 

pode se dever a parte da proteína estar ligada a um íon metálico e parte não. Para investigar 

esta possibilidade, foi feito um teste de ligação à resina DEAE-Sepharose Fast Flow em 

diferentes concentrações de íons (figura 34), calculadas de forma a comparar a concentração 

usada originalmente (MgCl2 0,5 mM) com concentrações suficientes para ocupar 99% dos 

sítios das proteínas. (Os cálculos foram feitos assumindo-se que a afinidade do sítio é a mesma 

da proteína selvagem.) 
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Figura 34: Teste de concentrações de íons metálicos. A) 0,5 mM de MgCl2; B) 10 mM de MgCl2; C) 

0,5 mM de MgCl2 + 0,5 mM de CaCl2. MW) marcador de peso molecular; L) sobrenadante do lisado 

bacteriano, aplicado à resina; nl) proteínas não ligadas, que permaneceram no sobrenadante após aplicação da 

amostra à coluna; l) proteínas ligadas, presentes no sobrenadante após lavagem da resina  com o tampão de 

eluição. 

 
 

Na presença de 10 mM de MgCl2, mais N-RLC liga-se à resina, enquanto o mesmo não 

acontece na presença de CaCl2, quando mais N-RLC parece permanecer livre. Essas diferenças 

podem ser apenas aparentes, dependendo da quantidade de amostra aplicada no gel; ser 

resultado de diferentes forças iônicas, ou representar ainda um comportamento diferente 

quando o sítio está ocupado por cálcio ou por magnésio.  

Foram utilizados 0,5 mM de Mg Cl2, uma vez que maior quantidade da proteína não se 

liga à resina, enquanto os contaminantes se ligam.  

Nas primeiras cromatografias, a N-RLC que não se ligou à coluna precipitou, e quando 

as frações que saíram durante o gradiente foram dialisadas para a retirada do NaCl, também 

precipitaram. O problema foi resolvido com adição de NaCl à amostra logo após a saída da 

coluna, e mantendo a N-RLC em 100 mM NaCl. Desta forma, podem ser obtidas frações de 

N-RLC mais puras, que foram aplicadas em uma coluna Phenyl Sepharose CL 4B. Esta coluna 

não resultou em purificação (figura 35), e como os contaminantes possuem peso molecular 

bem maior que a N-RLC, esta etapa deveria ser substituída por uma coluna de filtração em gel. 
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Figura 35: SDS-PAGE da purificação de N-RLC: 1) lisado bacteriano após centrifugação; 2) amostra a ser 

aplicada em coluna de DEAE-Sepharose, após ultracentrifugação; 3) fração da amostra eluída da coluna DEAE-

Sepharose; 4) fração da amostra eluída da coluna Phenyl-Sepharose; 5) fração da amostra após passagem pela 

coluna Sephacryl S100. 

 

 

A amostra foi então concentrada e aplicada em uma coluna de filtração em gel, 

resultando na proteína purificada mostrada na faixa 5 da figura 35. 

Observou-se que a adição de 100 mM NaCl ao tampão de lise celular também aumenta 

o rendimento. 

 

 

7.1.4.3 Protocolo para purificação de N-RLC 

Com os dados descritos no item 7.2.2.2, é possível definir o seguinte protocolo para 

expressão e purificação de N-RLC: 

• Expressar N-RLC em E. coli BL21 (DE3), cultivada a 30o C. 

• Coletar as células por centrifugação  (rotor Sorvall GS3, 7.000 rpm, 10 minutos). 

• Ressuspender em 25% sacarose, 100 mM NaCl, 50 mM Tris-CL pH 7,5, 2 mM EDTA e 

2 mM EGTA (25 mL/litro de cultura). 

• Lisar em “French Press” (16.000 psi) até a solução não estar mais viscosa. 

• Centrifugar a 20 krpm por 1 h 40 min. a 4o C em um rotor Beckman JA20 ou Sorvall SS34.  

• Dialisar contra o tampão da coluna DEAE-Sepharose Fast Flow (25 mM Tris-Cl pH 7,5, 

2 mM 2-mercaptoetanol, 0,5 mM MgCl2). 

• Ultracentrifugar a 40 krpm por 40 min. a 4o C em um rotor Hitachi RP50T2. 
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• Aplicar em uma coluna DEAE-Sepharose Fast Flow (diâmetro=1,6 cm, altura=25 cm), 

previamente equilibrada com o tampão, com um fluxo de 60 mL/hora (fluxos maiores 

podem ser utilizados para lavar e equilibrar a coluna).  

• Lavar a coluna com o mesmo tampão até que o efluente, monitorado por absorção de luz 

UV de 280 nm, tenha absorbância próxima à do tampão puro.  

• Eluir as proteínas com um gradiente de 0 a 400 mM NaCl, no mesmo tampão, sendo 

coletadas frações de 10 mL.  

• Adicionar NaCl para 100 mM às amostras, imediatamente após elas saírem da coluna. 

• Analisar por SDS-PAGE 18% as frações correspondendo ao pico de absorção de luz UV. 

• Dialisar as frações contendo N-RLC contra tampão contendo 100 mM NaCl. Concentrar 

se necessário, por precipitação com (NH4)2SO4 

• Aplicar em coluna de filtração em gel, em tampão contendo NaCl (25 mM Tris-Cl pH 7,5, 

100 mM NaCl, 2 mM 2-mercaptoetanol, 0,5 mM MgCl2), e coletar as frações contendo 

N-RLC pura.  

 

7.1.4.4 Dicroísmo circular 

Um experimento de dicroísmo circular foi realizado com a N-RLC purificada, e o 

espectro resultante está representado na figura 36. A forma do espectro indica um alto 

conteúdo de α-hélices, não excluindo a possibilidade de que esta proteína possa ser útil para 

estudos estruturais do sítio EF-hand da RLC.  
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Figura 36: Espectro de dicroísmo circular da N-RLC. 

 

 

Este mutante poderá ser utilizado em futuros estudos de ressonância magnética nuclear 

para determinação de sua estrutura. 
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