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Resumo 

 

 As chaperonas moleculares da família Hsp70 desempenham funções cruciais 

nas células de todos os organismos vivos, de procariotos a eucariotos. Nestes, estão 

presentes em todos os compartimentos celulares e nas mitocôndrias é expressa uma 

isoforma própria (mtHsp70), que participa dos processos enovelamento e maturação 

de proteínas bem como de sua importação para a matriz mitocondrial. Diante da 

crescente demanda de pesquisa sobre doenças tropicais negligenciadas, foi tomado 

como objeto de estudo neste trabalho uma Hsp70 mitocondrial de Leishmania 

braziliensis (LbmtHsp70) com o intuito de caracterizá-la estrutural e funcionalmente em 

comparação à ortóloga humana com maior identidade: a mtHsp70 também chamada 

de mortalina, GRP75, HspA9 ou PBP74. A LbmtHsp70 foi purificada em sua forma 

enovelada, em sistema monodisperso apresentando dados hidrodinâmicos condizentes 

com a forma monomérica, foi testada sua estabilidade quanto à influência de 

nucleotídeos de adenosina (ATP e ADP) à sua estrutura e, por fim, foram feitos ensaios 

para avaliar sua atividade ATPásica e de energia de interação com nucleotídeos. De 

forma geral, a LbmtHsp70 é bastante similar à mortalina, como pode ser evidenciado 

pelos resultados obtidos com algumas particularidades. 
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Abstract 

 

The molecular chaperones from Hsp70 family perform critical cell roles in all 

organisms, from prokaryotes to eukaryotes. In the last ones, they are found in all cell 

compartments and a particular isoform is expressed in the mitochondria, where it carries 

out folding and maturation processes as well as the import of proteins to the 

mitochondrial matrix. In face of the growing demand for research about neglected 

tropical diseases, in this study a Hsp70 from Leishmania braziliensis's mitochondria was 

taken as object of study for further structural and functional characterization in 

comparison to the human orthologous which presents the highest identity to LbmtHsp70: 

the mtHsp70 also known as mortalin, GRP75, HspA9 or PB74. LbmtHsp70 was 

obtained in folded state in monodisperse system with hydrodynamic data consistent to 

monomeric conformer, stability and adenosine nucleotides influence to its structure were 

analyzed, and were performed assays for ATPase activity and nucleotide interaction 

energy. In a general way LbmtHsp70 is very similar to mortalin as can be shown through 

the results, but with some peculiarities. 

 

Keywords: mtHsp70, molecular chaperone, mitochondria, Leishmania braziliensis 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Chaperonas moleculares e seu papel na homeostase proteica 

Quase todos os processos biológicos demandam a ação de proteínas para 

catalisar reações, carrear ou encaminhar produtos, sinalização intra e intercelular, 

entre outros. Isso faz com que as proteínas constituam um sistema de suma 

importância para a manutenção e execução de atividades essenciais à vida. A grande 

abrangência desse sistema nas funções celulares reflete a diversidade e 

complexidade com a qual as proteínas adquiriram ao longo do processo evolutivo. 

Mais de 10 mil proteínas diferentes? são expressas em mamíferos e sintetizadas nos 

ribossomos como cadeias lineares que podem chegar a vários milhares de 

aminoácidos. Para que sejam funcionais, essas cadeias precisam atingir um estado 

de enovelamento chamado de “estado nativo”, que é a conformação tridimensional 

em que a proteína apresenta atividade (Hartl et al., 2011). Anfinsen postulou que as 

proteínas possuem todas as informações necessárias em sua estrutura primária para 

o seu enovelamento correto (Anfinsen, 1973). Sabemos hoje, que devido ao ambiente 

celular repleto de outras moléculas, interações entre a proteína nascente e moléculas 

vizinhas, mutações genéticas, estresse celular, entre outros fatores, podem direcionar 

o seu enovelamento para conformações não funcionais ou agregados proteicos. Além 

disso barreiras cinéticas devem ser superadas, principalmente pelas proteínas 

flexíveis que têm uma maior tendência à desordem estrutural. Adicionalmente, 

intermediários parcialmente enovelados com sítios hidrofóbicos expostos tendem a 

“cair” em “armadilhas cinéticas” formando agregados amorfos ou fibras amiloides. 

Para contornar esses obstáculos e manter a homeostase celular, o proteoma tem 

evoluído classes de proteínas que auxiliam o processo de enovelamento direcionando 

esses intermediários para sua conformação nativa. Na impossibilidade de reparar ou 

direcionar para sistemas que o faça, essas proteínas auxiliares também direcionam 

as cadeias não funcionais, não enoveladas e agregados para serem processados pelo 

proteassoma. Essas proteínas responsáveis pelo controle de qualidade proteica, que 

acompanham do início ao fim suas proteínas-cliente, compõem o grupo de proteínas 

classificadas como chaperonas moleculares (Hartl et al., 2011; Brandvold e Morimoto, 

2015; Ostankovitch e Buchner, 2015; Wolynes, 2015; Balchin et al., 2016). 

Várias famílias de chaperonas moleculares guiam o processo de enovelamento, 

evitando ou revertendo conformações erradas ou agregação. Seus membros são 

frequentemente designados como proteínas de choque térmico (Hsp – Heat-shock 
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proteins) por terem expressão aumentada em condições de estresse térmico, entre 

outras condições nocivas à célula. As maiores famílias de chaperonas são 

classificadas pelo peso molecular: Hsp40, Hsp60, Hsp70, Hsp90, Hsp100 e sHsp). As 

chaperonas moleculares que atuam no enovelamento de novo são as chaperoninas 

(Hsp60) e os sistemas Hsp70 e Hsp90. Elas são capazes de reconhecer resíduos de 

aminoácidos hidrofóbicos expostos por proteínas parcialmente enoveladas ou 

desenoveladas e promovem seu enovelamento através de mecanismo regulado por 

ligação ao ATP. A ligação às formas não nativas também previne agregação e 

favorece a reversão de enovelamentos incorretos (Borges e Ramos, 2005; Balchin et 

al., 2016).  

As funções das chaperonas moleculares distinguem-se de acordo com a ação 

sobre a proteína-cliente em três tipos: enovelases, segurases e disagregases (Mayer, 

2010; Hartl et al., 2011; Mokry et al., 2015). 

 Enovelases ou foldases: auxiliam enovelamento e reenovelamento. 

Exemplos: Hsp70 e Hsp90. 

 Segurases ou holders: ligam-se à proteína-cliente, segurando-a para que 

outras chaperonas ajam ou para prevenir enovelamento incorreto, 

desenovelamento ou agregação. Exemplos: sHsp e Hsp40. 

 Disagregases: são capazes de dissociar agregados. Exemplo: Hsp100. 

1.2 Sistema Hsp70  

As Hsp70 são altamente conservadas entre as espécies e encontram-se em 

praticamente todos os compartimentos de células eucarióticas. Possuem um papel 

central entre as chaperonas moleculares na homeostase proteica por receberem e 

encaminharem proteínas-cliente de e para outras famílias de chaperonas moleculares. 

Atuam ligando-se a proteína-cliente enovelada ou parcialmente enovelada e auxiliam 

seu enovelamento prevenindo sua agregação ou encaminhando-a para outras 

chaperonas; assistem também o transporte de proteínas através de membrana e 

encaminhamento para degradação pelo sistema proteassoma (Borges e Ramos, 

2005; Mayer e Bukau, 2005; Daugaard et al., 2007; Da Silva e Borges, 2011; Saibil, 

2013). A isoforma mitocondrial (mtHsp70) atua no complexo de importação de 

proteínas à mitocôndria e auxiliam seu enovelamento. Além disso, têm expressão 

aumentada em condições de estresse celular e mantêm a homeostase proteica 

mitocondrial (Bohnert et al., 2007; Biyani et al., 2011).  
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As Hsp70 são constituídas de dois domínios: um na porção N-terminal com 

atividade ATPásica (NBD – nucleotide binding domain) e o outro na porção C-terminal 

que interage com as proteínas-cliente (PBD – protein binding domain) (Mayer e Bukau, 

2005; Dores-Silva, Barbosa, et al., 2015). Tais domínios regulam-se mutuamente, o 

que é designado como alosteria heterotrópica bidirecional (Da Silva e Borges, 2011), 

levando a alterações conformacionais com menor ou maior afinidade pelas proteínas-

cliente (Figura 1). O estado aberto é induzido pela ligação ao ATP e apresenta baixa 

afinidade pela proteína-cliente; o PBD e o NBD encontram-se acoplados e o PBD 

adota uma conformação aberta. A ligação de uma proteína-cliente ao PBD é mediada 

por uma co-chaperona e essa interação estimula a atividade ATPásica do NBD; como 

resultado o ATP ligado é hidrolisado a ADP. Tendo ADP ligado ao NBD, a chaperona 

apresenta a conformação fechada (PDB e NBD desacoplados, porém PBD fica 

“fechado” em torno da proteína-cliente) com alta afinidade por proteínas-cliente e a 

troca desse nucleotídeo (que pode ser mediada por co-chaperona) por ATP restaura 

o estado de baixa afinidade do PBD por proteínas-cliente favorecendo a dissociação 

desta e seu seguimento para o destino adequado. A transdução de sinal entre os 

domínios que promove a regulação entre os estados conformacionais não ocorre por 

uma mesma via. Importante, a via pela qual o NBD regula o PBD é independente da 

via de regulação no sentido oposto (Kityk et al., 2015).  

Essa família de chaperonas demonstra atividade ATPásica baixa em 

comparação com outras enzimas que desempenham a mesma atividade catalítica. 

Perturbações na interface de interação entre os domínios provocam seu 

desacoplamento, suspendendo a inibição da atividade ATPásica (Kityk et al., 2015) 

(estado aberto possui os domínios acoplados e essa conformação promove inibição 

da atividade ATPásica). As J proteins são as principais co-chaperonas descritas até 

agora que atuam na seleção de proteínas-cliente para as Hsp70 e no estímulo da 

hidrólise do ATP pelas Hsp70 aumentando a sua afinidade pelas proteínas-cliente. A 

transição do estado fechado para o aberto é seguida da liberação da proteína-cliente. 

Para que isso ocorra, o ADP deve ser dissociado do NBD da Hsp70, no entanto, seu 

baixo coeficiente de dissociação permite que isso ocorra de forma relativamente lenta. 

Os fatores de troca de nucleotídeo (nucleotide exchange factors – NEFs) são co-

chaperonas com alta afinidade pela conformação fechada das Hsp70 que facilitam a 

dissociação do ADP e, consequentemente, propiciam a transição do estado fechado 

para o aberto com a liberação da proteína-cliente (Doyle et al., 2015). A regulação da 

atividade das Hsp70 é muito importante, pois sem ela a interação das Hsp70 com as 
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demais proteínas seria promíscua e permanente, não apresentando especificidade e 

efetividade. 

 

Figura 1: Representação dos estados de afinidade à proteína-cliente das Hsp70 (NBD em branco e 

PBD em preto). As proteínas representadas são modelos do PDB, porém os complexos formados são 

meramente ilustrativos e não foram obtidos de modelos dos complexos reais. (1) J protein (vermelho, 

3AGY.pdb) medeia a interação da Hsp70 (estado aberto, 4B9Q_A.pdb) com sua proteína-cliente 

(verde). (2) A J protein propicia alternância conformacional da Hsp70 por meio de estímulo da hidrólise 

do ATP, induzindo a Hsp70 ao seu estado fechado (2KHO.pdb) ligado ao ADP, que possui maior 

afinidade pela proteína-cliente. (3) O fator de troca de nucleotídeo (NEF – nucleotide exchange factor, 

em azul, 1DKG.pdb) liga-se ao estado fechado da Hsp70 ocasionando a liberação do ADP, a ligação 

do ATP (4) e mudança da conformação da Hsp70 para o estado aberto. (5) O estado ligado ao ATP 

possui baixa afinidade pelo NEF e pela proteína-cliente, que são então dissociados. 

 

 

Fonte: adaptado de Kampinga & Craig (Kampinga e Craig, 2010) e Protein Data Bank Japan (Ito, 2016). 

As J proteins além de atuarem como estimuladoras da atividade ATPásica 

também atuam como carreadores de proteínas-cliente, otimizando a especificidade 

das Hsp70. Já os NEFs atuam recuperando as Hsp70 aos seus estados abertos, 
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porém a uma taxa que mantém a efetividade do sistema chaperona. Ou seja, 

mantendo uma razão NEF/Hsp70 que não prejudique o tempo de interação entre a 

chaperona e proteína-cliente necessário para que ocorra a atividade chaperona 

(Kampinga e Craig, 2010). A dissociação da proteína-cliente possui importância maior 

na atividade chaperona do que a atividade ATPásica, pois sua manutenção é 

essencial para que a Hsp70 desempenhe sua função, enquanto que a variação na 

capacidade de hidrolisar o ATP não afeta sua funcionalidade de forma expressiva 

(Kityk et al., 2015). 

1.3 Leishmaniose 

A Leishmaniose é uma enfermidade endêmica de regiões tropicais causadas 

por parasitos intracelulares (protozoários da família Trypanosomatidae, gênero 

Leishmania) transmitidos a humanos através da picada da fêmea do mosquito-palha. 

A doença é caracterizada por lesões ulcerosas que produzem extensas alterações 

morfofuncionais dos tecidos cutâneo, visceral e/ou muco cutâneo, dependendo da 

espécie do parasito e da resposta imunológica do hospedeiro, sendo a forma visceral 

a mais grave e responsável por 20 a 30 mil mortes anualmente. São conhecidas mais 

de 20 espécies de Leishmania capazes de causar a doença e estima-se que cerca de 

1,3 milhões de novos casos surgem por ano, dentre as 310 milhões de pessoas ao 

redor do mundo que se encontram em risco de infecção – principalmente as 

populações de baixa renda sem acesso a serviços e produtos de saúde e saneamento 

básico. Apesar de apresentar risco a milhões de pessoas e causar milhares de mortes 

anualmente, o desenvolvimento de novos tratamentos não atraem interesse comercial 

devido ao baixo poder socioeconômico das populações atingidas (maior parte em 

países em desenvolvimento) e às morbidade e mortalidade relativamente baixas em 

comparação a outras doenças. Por essa razão, a Leishmaniose integra o grupo de 

doenças tropicais negligenciadas que consta na agenda de desenvolvimento global 

da Organização Mundial de Saúde (World Health Organization – WHO). O Brasil está 

entre os seis países com maior número de novos casos por ano de Leishmaniose 

visceral e tegumentar (lesões cutâneas e mucosas), causadas pelas espécies L. 

chagasi e L. braziliensis, respectivamente, sendo a última responsável por mais de 5 

mil casos anualmente (Who, 2013).  

A endemia em regiões tropicais não se dá ao acaso, pois apresentam 

temperatura, umidade e quantidade de matéria orgânica favoráveis à sobrevivência e 

à reprodução dos vetores: flebotomíneos, insetos hematófagos conhecidos 
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popularmente como mosquitos-palha. A fêmea do mosquito-palha ingere sangue de 

humanos e outros mamíferos para o desenvolvimento de seus ovos e é nesse ato que 

pode ser infectada pelos protozoários Leishmania spp. Ocorre desenvolvimento dos 

parasitos em seu sistema digestivo e, então, migração para o probóscide (estrutura 

alongada utilizada pelos hematófagos para sugar sangue), onde ficam disponíveis 

para serem inoculados nas próximas picadas (Cdc, 2013; Who, 2016). Durante seu 

ciclo de vida (Figura 2), os parasitos sofrem metamorfoses que os tornam resistentes 

às condições diversas as quais são expostos nos hospedeiros humano e mosquito-

palha. No momento da picada da fêmea do mosquito-palha, são transmitidos em sua 

forma promastigota, cuja principal característica é o flagelo aparente.  

No hospedeiro humano, os promastigotas são fagocitados por macrófagos ou 

outras células do sistema mononuclear fagocitário, dentro dos quais se diferenciam 

em amastigotas. Diminuição de pH, aumento de temperatura, menor oferta de 

nutrientes e ação enzimática nos fagolisossomos, desencadeiam a mudança para a 

forma amastigota, caracterizada pela internalização do flagelo e mudanças na 

superfície celular. Essas alterações no ambiente sinalizam para a ativação de 

mecanismos de resistência ao estresse celular, como o aumento da síntese de novo 

de chaperonas moleculares, que atuam na manutenção da homeostase proteica e 

favorecem os processos de adaptação e diferenciação do protozoário. Os amastigotas 

reproduzem-se por divisão binária dentro dás células infectadas e eventualmente 

provocam a sua ruptura, sendo liberados para infectar outras células do sistema 

mononuclear fagocitário. Esse processo causa a princípio uma inflamação local que 

pode ser contida pelo sistema imunológico ou evoluir para lesões ulcerosas na pele e 

vísceras. A fêmea do mosquito-palha ingere o sangue contendo macrófagos 

infectados por amastigotas que, em seu sistema digestivo, diferenciam-se em 

promastigotas procíclicos (não infeccioso) e reproduzem-se por divisão binária. Essa 

forma se diferencia em promastigota metacíclico (infeccioso), que migra para o 

probóscide, onde fica disponível para ser transmitido a um novo hospedeiro (Cdc, 

2013; Seraphim et al., 2014). 
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Figura 2: Ciclo de vida de Leishmania. (1) As formas promastigotas metacíclicas do protozoário 

infectam o hospedeiro mamífero através da picada do mosquito-palha, (2) são fagocitadas por células 

do sistema imunológico onde (3) se diferenciam em amastigotas dentro dos fagolisossomos, 

concomitantemente ao aumento de expressão de Hsp90 e Hsp70. (4) O mosquito-palha ingere o 

sangue contendo os macrófagos infectados por amastigosas e, neste hospedeiro, (5) o protozoário se 

diferencia em promastigota procíclico e metacíclico, reiniciando o ciclo. 

 

Fonte: adaptado de (Seraphim et al., 2014) 

 

Os antimoniais pentavalentes são ainda os medicamentos de primeira escolha 

na maior parte do mundo, inclusive no Brasil, para tratamento de Leishmaniose e seu 

mecanismo de ação consiste em causar estresse oxidativo no parasito, levando à sua 

morte celular. No entanto, esse mecanismo é ineficiente em linhagens resistentes do 

parasito que são cada vez mais comuns. A resistência ao tratamento com antimônio 

é produzida pela superexpressão de proteínas que diminuem o estresse oxidativo, 

entre elas as chaperonas moleculares como Hsp70 e sua variedade mitocondrial 

(Brochu et al., 2004; Biyani et al., 2011). Outro tratamento popular da Leishmaniose 

utiliza a anfotericina B, que também provoca esse tipo de resistência nos parasitos, 

com aumento de expressão de Hsp70 e sua variedade mitocondrial, embora seu 

mecanismo de ação não opere por aumento de estresse oxidativo (Brotherton et al., 

2014). A relação entre a produção elevada de Hsp70 e sua variedade mitocondrial 

(LbmtHsp70) e o mecanismo de resistência aos fármacos pode ser explorada como 

alvo para novos tratamentos (Requena et al., 2015). Com esse intuito, este trabalho 

tem como objetivo caracterizar, estrutural e funcionalmente, a Hsp70 mitocondrial de 
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L. braziliensis e avaliar seu potencial como alvo terapêutico no tratamento de 

Leishmaniose. 

1.4 Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo caracterizar estrutural e funcionalmente a 

LbmtHsp70 e compará-la com a isoforma humana, a mortalina, a fim de refletir sobre 

sua viabilidade como alvo terapêutico no tratamento das leishmanioses. As etapas 

atingidas para esse fim foram: 

 Obter a LbmtHsp70 purificada. 

 Adquirir informações sobre sua estrutura secundária e estrutura terciária 

local. 

 Caracterizar sua estabilidade química e térmica. 

 Obter informações sobre seu estado oligomérico e suas propriedades 

hidrodinâmicas teórica e experimental. 

 Obter modelo estrutural em baixa resolução da LbmtHsp70. 

 Avaliar sua funcionalidade e obter dados cinéticos e termodinâmicos de 

interação com nucleotídeos. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 Materiais e métodos 

 Expressão e purificação 

Da mesma forma que a mortalina, a Lbmthsp70 recombinante foi co-expressa 

com a co-chaperona Hep1 de L. braziliensis (LbHep1), a fim de ser obtida na forma 

solúvel (Dores-Silva et al., 2013; Dores-Silva, Beloti, et al., 2015). Ambos os DNAs 

codificantes das proteínas foram clonados previamente pelo grupo (Dores-Silva, 

Beloti, et al., 2015). O inserto de DNA correspondente à LbmtHsp70 (código de acesso 

GenBank XP_001566868) foi clonado no vetor de expressão pET28a, resultando no 

vetor pET28a::LbmtHsp70, fusionado a com sequência de histidina (His-tag). A 

clonagem da LbHep1 (código de acesso GenBank XM_001565523) gerou o vetor 

pET23a::LbHep1, sem cauda de histidina. 

Os vetores descritos acima foram co-transformadas em Escherichia coli, 

linhagem BL21(DE3). As células transformadas foram crescidas em meio LB contendo 

50 µg.mL-1 de canamicina e 50 µg.mL-1 de ampicilina, a 37 °C e agitação de 200 rpm. 

Ao atingir DO600 0,7, a expressão foi induzida com a adição de 0,2 mmol.L-1 de 

isopropil-tio-β-galactosídeo (IPTG), por 18 horas e a 23 °C. Após a indução, as células 

foram separadas por centrifugação a 2600 x g, por 20 minutos, a 4°C. Os pellets 

formados foram ressuspendidos em tampão 20 mmol.L-1 fosfato de sódio (pH 7,5), 

100 mmol.L-1 NaCl e 20 mmol.L-1 imidazol, em seguida foram incubados com 5 U de 

DNAse (Promega) e 30 µg.mL-1 lisozima (Sigma), por 30 minutos no gelo. Os pellets 

foram então rompidos por sonicação e centrifugados a 20000 x g, a 4 °C, por 20 

minutos. O sobrenadante foi então filtrado e injetado em coluna de afinidade ao níquel 

equilibrada com tampão 20 mmol.L-1 fosfato de sódio (pH 7,5), 100 mmol.L-1 NaCl e 

20 mmol.L-1 imidazol. A eluição foi feita com mesmo tampão contendo 500 mmol.L-1 

imidazol. O produto da eluição foi incubado por 4 horas com  fosfatase alcalina 

(Promega) e, após, submetido à cromatografia de exclusão molecular preparativa 

(size exclusion chromatography - SEC) em coluna Superdex 200 pg 16/60 (GE 

Healthcare Life Sciences) equilibrada em tampão TKP (25 mmol.L-1 Tris-HCl, pH 7,5, 

50 mmol.L-1 NaCl, 5 mmol.L-1 fosfato de sódio, 5 mmol.L-1 KCl e 2 mmol.L-1 de β-

mercaptoetanol), a 4 °C. Para os ensaios de atividade ATPásica, o tampão utilizado 

na SEC não continha fosfato (25 mmol.L-1 Tris-HCl, pH 7,5, 50 mmol.L-1 NaCl, 5 

mmol.L-1 KCl e 2 mmol.L-1 de β-mercaptoetanol). 
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 Quantificação da concentração das proteínas 

As concentrações das alíquotas recém purificadas ou concentradas foram 

medidas por espectrofotometria UV/visível segundo a lei de Beer-Lambert: 

 

𝐶 =
𝐴𝑏𝑠

𝑙 𝑥 ɛ
      (1) 

 

onde C é a concentração (mol.L-1), Abs é a absorbância a 280 nm, l é o passo ótico 

(cm) e ɛ é o coeficiente de extinção molar em 280 nm (mol-1.L.cm-1) particular de cada 

proteína (Tabela 1) (Pace et al., 1995). 

 Ensaios em que o valor da concentração deve ser mais acurado envolveu 

quantificação pelo método de Edelhoch, que consiste em medir a absorbância das 

proteínas desnaturadas com solução de hidrocloreto de guanidina (6 mol.L-1) 

(Edelhoch, 1967). 

 

Tabela 1: Dados estimados pelo Sednterp a partir da sequência primária. 

  ɛ em 280 nm (mol-1.L.cm-1)  
Massa Molar (Da) Nº de aminoácidos 

  Enovelada Desenovelada 

LbmtHsp70 25900 24180 70903 653* 

LbHep1 15470 15220 23295 220 

     

* com His-tag     
 

 Dicroísmo circular  

As medidas de dicroísmo circular (do inglês circular dichroism - CD) da 

LbmtHsp70 foram feitas em espectropolarímetro J-815 (Jasco Inc.) acoplado a um 

sistema de controle de temperatura Peltier PFD 425S, em tampão TKP pH 7,5, em 

concentrações entre 3,8 e 10 μmol.L-1 e utilizando cubetas com passo ótico de 1 mm 

ou de 0,2 mm. Os espectros foram normalizados para a elipticidade molar residual 

média ([θ]) empregando a equação: 

 

     [𝜃]𝑀𝑅𝑊(𝜆)
=

𝜃(𝜆)

10.[𝑐].𝑑.𝑛
                  (2) 

 

onde, MRW é a massa média por resíduo, [c] é a concentração de proteína em mol.L-

1, d é o passo ótico da cubeta e n é o número de resíduos de aminoácidos. A 
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deconvolução espectral para predição de estrutura secundária foi feita pelo programa 

DICHROWEB (Whitmore e Wallace, 2004) utilizando o pacote CDSSTRB. 

 Fluorescência intrínseca 

A emissão de fluorescência intrínseca dos triptofanos foi medida em 

espectrofotômetros F-4500 (Hitachi) e RF-5301 PC (Shimadzu), excitação em 

comprimentos de onda de 280 e 295 nm, LbmtHsp70 em concentrações de 1,5 e 2 

μmol.L-1, tampão TKP (pH 7,5) e cubeta com passo ótico de 10x2 mm, a temperatura 

ambiente. O desenovelamento químico foi feito com adição de 5 mol.L-1 de guanidina. 

A partir dos valores de emissão de fluorescência foram obtidos o comprimento de 

onda de emissão máxima de fluorescência (λmax) e o centro de massa espectral (<λ>), 

calculado a partir da equação: 

 

< 𝜆 > =  
∑ 𝜆𝑖𝐹𝑖

∑ 𝐹𝑖
     (3) 

 

onde, λi é cada comprimento de onda medido e Fi é a intensidade de fluorescência no 

comprimento de onda λi, entre os comprimentos de onda de 320 a 380 nm, como 

descrito previamente (Borges e Ramos, 2006; Dores-Silva, Beloti, et al., 2015). 

 Cromatografia de exclusão molecular analítica  

O Raio de Stokes (Rs) e a massa molecular aparente (MMapp) da LbmtHsp70 

foram obtidos por meio de cromatografia de exclusão molecular analítica (do inglês 

analytical size exclusion chromatography - aSEC) em coluna Superdex 200 GL 10/30 

(GE Healthcare Life Sciences) equilibrada com tampão TKP (pH 7,5). A coluna foi 

previamente calibrada com uma mistura de proteínas padrão com Rs conhecido, 

contendo apoferritina (480 kDa, 67 Å), albumina de soro bovino (BSA) (67 kDa, 36 Å), 

anidrase carbônica (29 kDa, 24 Å) e ribonuclease A (13,7 kDa, 16 Å). Os tempos de 

retenção foram transformados no coeficiente de partição kav, utilizando a equação:  

 

𝑘𝑎𝑣 =
𝑉𝑒−𝑉0

𝑉𝑡−𝑉0
     (4) 

 

onde, Ve é o volume de eluição, V0 é o volume morto da coluna e Vt é o volume total 

da coluna. O gráfico de –Log kav versus Rs das proteínas padrão foi traçado a fim de 

obter o Rs da LbmHsp70 por ajuste linear. A razão friccional (f/f0)  foi estimada pela 
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razão entre o Rs experimental e o raio de uma esfera de mesma massa molecular 

(Lebowitz et al., 2002). 

 Ultracentrifugação analítica 

Os ensaios de ultracentrifugação analítica (do inglês analytical 

ultracentrifugation - AUC) foram feitos em ultracentrífuga analítica Beckman Optica 

XL-A, utilizando o método de velocidade de sedimentação, com concentrações de 

LbmtHsp70 entre 150 a 500 µg.mL-1, em tampão TKP, a 7 °C e 30.000 rpm (rotor NA-

60Ti). A absorbância em função do raio posicional da amostra foi registrada em 236 

nm. Os dados foram analisados pelo programa SedFit (Lebowitz et al., 2002; Schuck 

et al., 2002) para determinação do coeficiente de sedimentação (s). Dados de Vbar, 

viscosidade e densidade do tampão foram estimados pelo programa Sednterp e 

utilizados para corrigir o s obtido para condições padrão de água a 20 oC (s20,w). A 

partir dos valores de s20,w em função da concentração de proteína foi estimado o valor 

de s0
20,w, que representa o s20,w em diluição infinita (Borges e Ramos, 2011). 

 Espalhamento de raios-X em baixo ângulo 

Os ensaios de espalhamento de raios-X em baixo ângulo (do inglês small-angle 

X-ray scattering - SAXS) foram feitos (por um pesquisador do grupo) no Laboratório 

Nacional de Luz Sincrotron (LNLS, Campinas-SP) em um monocromador de raios-X 

(λ = 1,488 Å) da linha D02A-SAXS1. A distância entre o detector e a amostra foi de 

aproximadamente 1000 mm, com vetor de espalhamento correspondente de 

0,015<q<0,35 Å-1, sendo q a magnitude do vetor de q definido por: 

 

𝑞 = 𝑠𝑒𝑛𝜃
4𝜋

𝜆
      (5) 

 

onde, 2𝜃 é o ângulo de espalhamento. 

 As amostras (concentração de 0,6 mg.mL-1 em tampão TKP) foram colocadas 

em cubeta de mica de 1 mm para coleta das curvas de espalhamento. Amostras e 

tampões foram sujeitos a medidas de espalhamento de 100 segundos. As curvas p(r) 

foram geradas pelo programa GNOM utilizando a curva de espalhamento 

experimental e foram usadas para gerar  os modelos ab initio pelo programa DAMMIN 

(Svergun, 1999). A partir da média de vinte desses modelos foi construído um modelo 

ab initio final, pelo pacote DAMAVER (Petoukhov e Svergun, 2015), cujas 
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propriedades hidrodinâmicas foram simuladas pelo programa HydroPro (García De La 

Torre et al., 2000) com forma de validação do modelo pela comparação com os dados 

experimentais. 

 Modelagem molecular por homologia 

 As estruturas primárias da LbmtHsp70 (GI:154341833), da mtHsp70 

(GI:21264428) e da DnaK (GI:414145433) foram submetidas a predição de 

sequências de clivagem pelo Mitoprot (Claros e Vincens, 1996) e então foram 

alinhadas pelo Clustal Omega (Sievers et al., 2011). O modelo da LbmtHsp70 e a 

predição de estrutura secundária foram feitos pelo servidor online Swiss-Model 

(Arnold et al., 2006; Bordoli et al., 2009); na modelagem foram utilizados como 

estruturas de referência os modelos da DnaK em conformação aberta (Kityk et al., 

2012) (4B9Q_A.pdb) e em conformação fechada (Bertelsen et al., 2009) (2KHO.pdb). 

A minimização de energia do modelo foi feita utilizando campo de força GROMOS96 

implementado para o Swiss-PdbViewer 4.1.0. Os modelos da LbmtHsp70 foram então 

avaliados através de gráfico de Ramachandran (Lovell et al., 2003), QMEAN(Benkert 

et al., 2011), Verify3D (Eisenberg et al., 1997) e PROCHECK(Laskowski, 2001). 

 Atividade ATPásica 

Os dados de atividade ATPásica da LbmtHsp70 foram obtidos por 

espectrofotometria e com o uso do kit PiColorLockTM (Innova Biosciences) (Dores-

Silva et al., 2016). O método possibilita aferir a quantidade de fosfato inorgânico (Pi) 

liberado da hidrólise do ATP. LbmtHsp70 foi solubilizada em tampão TKP (sem íons 

fosfato) na presença de 2 mmol.L-1 de cloreto de MgCl2 e incubada com concentrações 

variadas de ATP (de 0 a 2 mmol.L-1) e solução com verde malaquita, por 40 minutos 

e a 37 oC. A absorbância do corante verde malaquita muda na presença de Pi devido 

à formação de complexos de fosfomolibdato. A concentração de Pi liberado por minuto 

(µmol.L-1.min-1) foi plotada contra a concentração de ATP (µmol.L-1) e parâmetros 

cinéticos foram calculados pelo ajuste de Michaelis-Menten: 

 

𝑉0 =  
𝑉𝑚𝑎𝑥+[𝑆]

𝐾𝑀+[𝑆] 
               (6) 

 

onde, V0 é a taxa de reação, Vmax é a velocidade máxima da reação atingida em 

concentrações saturantes do ATP substrato [S]. KM, conhecida como constante de 
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Michaelis, é a concentração de substrato em que a taxa de reação é metade de Vmax. 

O kcat foi calculado pela taxa do Vmax com a concentração de proteína usado no 

experimento. 

 Calorimetria de titulação isotérmica 

Ensaios de calorimetria de titulação isotérmica (do inglês Isothermal titration 

calorimetry – ITC) foram feitos para analisar a interação da LbmtHsp70 com ATP e 

ADP (Dores-Silva et al., 2016). Foi utilizado microcalorímetro iTC200 (GE Healthcare 

Life Sciences). Quinze alíquotas de 2,5 µmol.L-1 de ATP ou ADP diluídas em TKP 

contendo MgCl2 2 mmol.L-1 foram injetadas em 203,8 µL de LbmtHsp70 diluída em 

mesmo tampão, a temperatura de 20 ºC. Foram obtidos os parâmetros de constante 

de associação (KA), variação de entalpia aparente (ΔHap) e coeficiente estequiométrico 

(n) (Borges e Ramos, 2006; Dores-Silva, Barbosa, et al., 2015). A constante de 

dissociação (KD) foi calculada como inverso de KA. A variação de energia de Gibbs 

aparente (ΔGap) foi calculada pela equação: 

 

𝛥𝐺𝑎𝑝 =  −𝑅𝑇𝑙𝑛𝐾𝐴      (7) 

 

onde, R é a constante dos gases e T a temperatura absoluta. A variação de entropia 

aparente (ΔSap) foi estimada por: 

 

𝛥𝐺𝑎𝑝 =  𝛥𝐻𝑎𝑝 −  𝑇𝛥𝑆𝑎𝑝      (8) 

 

 Ensaios de agregação 

A agregação da LbmtHsp70 diluída em TKP e sob temperatura de 37 ºC foi 

medida por absorbância a 340 nm em intervalos de 10 segundos por cerca de 1 hora. 

O efeito de agregação em função da concentração também foi analisado em amostras 

contando concentrações variáveis da LbmtHsp70 (2 a 15 µmol.L-1) (Dores-Silva et al., 

2016). 
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2.2 Resultados e discussão 

 LbmtHsp70 apresenta alta identidade com a mortalina 

O alinhamento entre as sequências de aminoácidos da LbmtHsp70, mortalina 

e da DnaK de E. coli evidencia alto grau de identidade, sendo de 61% entre 

LbmtHsp70 e mortalina e de 56% entre LbmtHsp70 e DnaK (Figura 3). O alinhamento 

com a Hsp70-1A (Hsp70 citoplasmática induzível de humano) também foi feito (dado 

não mostrado), onde constatou-se identidade de 46% com a LbmtHsp70.  

 

Figura 3: Alinhamento das sequências de aminoácidos da LbmtHsp70, mortalina e DnaK. Os triptofanos 

(W) conservados aparecem destacados em amarelo; o W553 exclusivo da LbmtHsp70 aparece 

destacado em laranja. Em magenta, a sequência linker que apresenta alta conservação. Em azul, os 

resíduos de interação com J proteins. Em verde, resíduos de interação com a co-chaperona GrpE 

(NEF). Circulados em vermelho, os resíduos que afetam a transdução de sinal no sentido PBD  NBD. 

Circulado em azul, o principal resíduo envolvido no sinal NBD  PBD. A estrutura secundária prevista 

para a sequência da LbmtHsp70 é mostrada em paralelo ao alinhamento, sendo as folhas-beta 

representadas pelas setas, as hélices-alfa pelos cilindros e a estrutura randômica pelos segmentos.  

 

Fonte: autoria própria. 

 

A interação das Hsp70 com proteínas-clientes é promíscua e de baixa 

afinidade, sendo a especificidade da interação geralmente dirigida por uma co-

chaperona. Isto é, para que a Hsp70 se ligue efetivamente a uma proteína-cliente é 

necessário que ocorra mudança conformacional para o estado fechado, que possui 

maior afinidade pela proteína-cliente. 
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Essa mudança é provocada pela hidrólise do ATP, cuja taxa de reação é 

estimulada por co-chaperonas como as J proteins. Além disso, as co-chaperonas 

também atuam como carreadoras de proteínas-cliente, o que torna a Hsp70 mais 

próxima de um proteína-cliente específica no momento em que o estímulo da hidrólise 

do ATP ocorre. Outras co-chaperonas (como os NEFs), atuam na recuperação da 

Hsp70 ao seu estado aberto, influenciando o turnover do processo (Kampinga e Craig, 

2010). Dessa forma, o desempenho das Hsp70 para ligar e processar proteína-cliente 

é diretamente influenciado pela interação com co-chaperonas e isto pode ser utilizado 

estrategicamente no desenvolvimento de fármacos que visam modular a atividade das 

Hsp70. 

Os resíduos presentes na interface de interação entre DnaK e co-chaperona 

GrpE, localizados no NBD, afetam a capacidade da chaperona em hidrolisar ATP e 

processar proteínas-cliente. Ou seja, o comprometimento da interação com co-

chaperona afeta diretamente a atividade da chaperona. Esses resíduos descritos 

como interface de interação entre DnaK e suas co-chaperonas apresentam-se 

conservados na LbmtHsp70 e mortalina (Figura 3). No entanto, esses resíduos não 

necessariamente são cruciais para interação da mortalina e LbmtHsp70 com suas 

respectivas co-chaperonas. Ainda deve ser definido se há ou não interação cruzada 

entre co-chaperonas e chaperonas humanas e de L. braziliensis e como ela ocorre. A 

coevolução das co-chaperonas e respectivas Hsp70 dentro de uma espécie criam 

nuances que direcionam a especificidade de interação entre as proteínas e afetam a 

efetividade da chaperona, apesar da conservação estrutural (Veyel et al., 2014).  

A interface de interação com co-chaperonas também integra a região de 

interação entre os domínios. O resíduo D481 (circulado em azul, Figura 3) está 

envolvido em uma rede de ligações de hidrogênio que estabilizam o acoplamento 

entre os domínios. Mutação desse resíduo para alanina prejudica a regulação no 

sentido NBD  PBD, pois a chaperona não se dissocia da proteína-cliente na 

presença de ATP, apesar de apresentar atividade ATPásica aumentada. Por outro 

lado, a regulação no sentido PBD  NBD (resíduos circulados em vermelho, Figura 

3) não afeta dissociação de proteína-cliente, mas afeta a atividade ATPásica (Kityk et 

al., 2015). O sentido de regulação entre os domínios se dá de forma independente, ou 

seja, não envolvem os mesmos resíduos. Além disso, seus efeitos na atividade 

chaperona também são distintos, sendo mais expressivo o efeito deletério causado 

por perturbações na transdução de sinal no sentido NBD  PBD, envolvido com a 

regulação de dissociação das proteínas-cliente (Kityk et al., 2015). 
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A co-chaperona Hep1 tem sido descrita como fundamental para a solubilização 

da mortalina e também influencia sua atividade ATPásica (Blamowska et al., 2012; 

Dores-Silva, Barbosa, et al., 2015).Tal interação ocorre no sítio NBD (Zhai et al., 2008) 

e, como descrito para a Ssc1 (Hsp70 mitocondrial de levedura), é necessária a 

presença do linker VLLL associado a este domínio para que a Hep1 se ligue à 

chaperona (Blamowska et al., 2010). O inserto de quatro aminoácidos presente 

apenas na sequência da DnaK no alinhamento (resíduos 210-213: VDGE, Figura  3) 

não está presente também na sequência da Ssc1 (não mostrada); este inserto tem 

relação com a regulação do linker e também é associado à solubilidade da proteína e 

sua capacidade em ligar-se à Hep1, uma vez que quando expresso em mutante da 

Ssc1, esta torna-se solúvel e não liga-se à Hep1 (Blamowska et al., 2010). A 

sequência do linker é conservada entre mortalina, DnaK e Ssc1, sendo um pouco 

diferente para a LbmtHsp70; porém essa diferença pode não ser significativa. A 

ausência do inserto VDGE na LbmtHsp70 em comparação com a DnaK também indica 

modulação do linker para interação com a co-chaperona e sua solubilidade como 

descrito para a Ssc1.  

Dessa forma, a LbmtHsp70 apresenta várias semelhanças estruturais com as 

demais Hsp70 que refletem em seu funcionamento na interação com co-chaperonas. 

A princípio, essas semelhanças podem não favorecer o argumento de que a Lbmtsp70 

é um alvo interessante para o desenvolvimento de tratamentos contra a Leishmaniose, 

porém não é possível fazer tal afirmação com base apenas em alinhamento e 

comparação estrutural tendo em vista que a relação estrutura-atividade das Hsp70 

não é ainda totalmente elucidada.  

 LbmtHsp70 é obtida na fração solúvel  

A LbmtHsp70 recombinante foi obtida nas frações solúveis e separada da 

LbHep1 na cromatografia de afinidade ao níquel (Figura 4). A co-expressão com a 

LbHep1 foi necessária para que a LbmtHsp70 fosse obtida em sua forma solúvel, do 

contrário tende a formar agregados e permanecer na fração insolúvel do lisado 

bacteriano (Dores-Silva, Beloti, et al., 2015). Após separação da LbHep1, a 

LbmtHsp70 passou por diluições nas cromotografias o que provavelmente favoreceu 

a manutenção de sua solubilidade mesmo na ausência da co-chaperona. A identidade 

estrutural com a mortalina também se reflete nos baixos níveis de rendimento da 

LbmtHsp70 (Dores-Silva, Beloti, et al., 2015), resultando em pequena quantidade de 

proteína disponível para ensaios, por purificação. 
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Figura 4: SDS-PAGE 12% com a expressão da LbmtHsp70. A banda na altura de 66 kDa corresponde 

à LbmtHsp70 e surge apenas após a indução com IPTG. A banda na altura de 25 kDa é correspondente 

à LbHep, que diminui consideravelmente após a afinidade. Frações: 1- não induzido, 2- induzido, 3- 

sobrenadante do lisado, 4- insolúvel do lisado, 5- afinidade, 6- gel filtração. 

 

Fonte: autoria própria. 

 LbmtHsp70 é produzida em estado enovelado 

Quanto à estrutura secundária, o espectro de CD da LbmtHsp70 revela que a 

proteína produzida está enovelada (Figura 5-A) e sua deconvolução pelo Dichroweb 

(CDSSTRB) indica predição de estrutura secundária contendo 32% de hélices-alfa, 

21% de folhas-beta, 18% de turns e 29% de coils. Tanto o espectro de CD como as 

quantidades relativas de estrutura secundária estão de acordo com proteínas Hsp70 

(Borges e Ramos, 2006; Dores-Silva, Barbosa, et al., 2015). 

O desenovelamento térmico por CD (Figura 5-B) evidencia que a proteína foi 

produzida em seu estado enovelado, apresentando duas transições no processo de 

desnaturação térmica sem se desenovelar por completo (não atinge o zero de 

elipticidade molar) como também foi observado para a mortalina (Dores-Silva, 

Barbosa, et al., 2015).  

Nos ensaios de fluorescência foram obtidos espectros de emissão dos 

triptofanos que apresentaram valores médios de λmax = 339 ± 1 nm, em excitação em 

295 nm, e λmax = 340 ± 2 nm em 280 nm (Figura 6-A). Os <λ> obtidos para excitação 

em 295 e 280 nm foram de 346,7 ± 0,5 nm e 345,7 ± 0,7 nm, respectivamente. As 

emissões normalizadas das excitações em 295 e 280 nm mostram que há contribuição 

de emissão de tirosinas, pois em aproximadamente 305 nm a curva de excitação em 

280 nm apresenta maior intensidade (inserto da Figura 6-A). Os espectros de emissão 

de fluorescência da LbmtHsp70 submetida a desenovelamento químico por guanidina 

(excitação de 295 nm) (Figura 6-B) apresentaram supressão da fluorescência emitida 
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e red-shift de aproximadamente 13 nm para o λmax e de 4 nm para o <λ> (inserto da 

Figura 6-B), sugerindo aumento da exposição dos triptofanos ao solvente. Estes 

dados em conjunto indicam que a LbmtHsp70 foi produzida de forma enovelada e com 

assinaturas espectrais compatíveis com outras Hsp70 (Borges & Ramos, 2006; Dores-

Silva et a., 2015). 

 

Figura 5: Espectros de dicroísmo circular da LbmtHsp70. A: espectro proteína em concentração de 3 

μmol.L-1 obtido em cubeta circular de 0,2 mm. B: Desenovelamento térmico da LbmtHsp70. Ajuste 

sigmoidal: Double Boltzmann. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 6: Espectros de emissão de fluorescência intrínseca da LbmtHsp70. A: em comprimentos de 

onda de excitação de 280 e 295 nm. No box, os mesmos espectros normalizados são apresentados. 

Medidas obtidas pelo fluorímetro F-4500 (Hitachi). B: Espectros de emissão de fluorescência intrínseca 

da LbmtHsp70 em excitação de 295 nm. Linha tracejada mostra a emissão da proteína parcialmente 

desnaturada pelo efeito da guanidina. No box, os espectros normalizados, onde observa-se o red-shift. 

Os dados de desnaturação por fluorescência foram obtidos em fluorímetro RF-5301PC (Shimadzu). 

 

Fonte: autoria própria. 
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 LbmtHsp70 é purificada em sistema monodisperso 

Na aSEC, foi obtido pico único em volume de eluição de 13,0 ± 0,2 mL, a partir 

do qual foram calculados o Rs = 39 ± 2 Å, o f/f0 = 1,44 e a MMap = 79 ± 7 kDa (Figura 

7-A).  

 

Figura 7: Perfil hidrodinâmico da LbmtHsp70. A: Perfil de eluição por aSEC; padrões moleculares: 1-

apoferritina (480 kDa, 67 Å), 2-gama-globulina (160 kDa, 48 Å), 3-albumina de soro bovino (BSA) (67 

kDa, 36 Å), 4-anidrase carbônica (29 kDa, 24 Å) e 5-citocromo C (12 kDa, 14 Å). Box: ajuste linear dos 

valores de Rs versus o –logKav1/2; o ponto em vermelho indica a LbmtHsp70. B: Distribuição da 

LbmtHsp70 no ensaio de sedimentação em concentrações variadas. A região onde as curvas se 

concentram determinam o coeficiente de sedimentação (s0
20,w ), que é a relação entre o tamanho da 

partícula e sua velocidade de migração. 

 

Fonte: A: Autoria própria. B: (Dores-Silva et al., 2016). 

 

 Os ensaios de AUC geraram dados determinantes na caracterização estrutural 

da LbmtHsp70, uma vez que a técnica é padrão ouro para determinação parâmetros 

hidrodinâmicos. A partir da velocidade de sedimentação da partícula, a técnica 

possibilita estimar com alta precisão a MM = 67 ± 1 kDa, o s0
20,w = 4,3 ± 0,1 S e o f/f0 

= 1,43 ± 0,02. Para os cálculos foram utilizados dados de densidade (ρ = 1,0) e 

viscosidade do tampão (η = 0,01428) e Vbar = 0,72415 calculados pelo Sednterp. Os 

valores obtidos corroboram os resultados por aSEC e são análogos aos resultados da 

mortalina (Dores-Silva, Barbosa, et al., 2015), porém indicam uma forma mais 

alongada à LbmtHsp70, uma vez que esta apresenta f/f0 = 1,43 contra 1,36 da 

mortalina e s0
20,w menor (LbmtHsp70: 4,3 S; mortalina: 4,8 S). O gráfico da velocidade 

de sedimentação ainda fornece informações sobre a monodispersidade da 

LbmtHsp70, pois nele são observados picos de absorbância da LbmtHsp70 em 

concentrações diferentes, porém com mesmo valor de s20,w. Se outras formas 
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oligoméricas ou agregados estivessem presentes na amostra, haveria outros picos 

com valores de s20,w distintos (Figura 7-B).  

A partir da curva de intensidade de SAXS (Figura 8-A) foi feito o ajuste de 

Guinier, através do qual foram estimados o Rg = 37 ± 2 Å e a MM = 76 ± 2 kDa. 

Segundo o gráfico de p(r) (Figura 8-B) calculado a partir da curva de SAXS, a 

LbmtHsp70 apresenta forma alongada com Dmax = 120 ± 10 Å. Além disso, os dados 

sobre a forma da partícula foram usados para gerar modelos ab initio pelo programa 

DAMMIN, a partir dos quais foi gerado um modelo médio (Figura 9 9) pelo programa 

DAMAVER. 

 

Figura 8: Espalhamento de raios-X da LbmtHsp70. A: Intensidade do espalhamento gerado pela 

amostra em função de q. B: Função p(r) a partir da qual obtém-se o Dmax (120 ± 10 Å) e a forma da 

partícula. O deslocamento do centro de massa da curva para a esquerda em relação à metade da Dmax 

é sugestivo de que a partícula é levemente alongada.  

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 9: Modelo ab initio gerado pelo DAMAVER. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Devido à inexistência de estrutura completa da mortalina humana resolvida por 

cristalografia de raios-X ou NMR, as estruturas da DnaK em estado aberto e fechado 

foram utilizadas na modelagem por homologia da LbmtHsp70. Nos modelos (Erro! 

Autoreferência de indicador não válida.) é possível observar a o W106 no NBD e o 

W553, na extremidade do PBD.  

 

Figura 10: Modelos por homologia da LbmtHsp70 nas conformações aberta e fechada. LbmtHsp70 em 

conformação aberta (A) e fechada (B). Os domínios NBD e PBD são apresentados em branco e preto, 

respectivamente; a alça que conecta a PBD ao NBD está em magenta. Em destaque, os triptofanos da 

LbmtHsp70 na extremidade do PBD em amarelo (W553) e o localizado no NBD em vermelho (W106). 

C: Arquitetura dos domínios da LbmtHsp70 baseado nos modelos sem a His-tag. Figura gerada pelo 

Pymol. 

 

Fonte: autoria própria. 

Os modelos por homologia produzidos foram validados por gráfico de 

Ramachandran, Verify3D, QMEAN e PROCHECK (Tabela 2). O Verify 3D compara o 

modelo 3D com sua estrutura 1D, faz uma análise de resíduos baseada em sua 

localização e ambiente e compara com resultados de estruturas consideradas padrão 

de qualidade. Os valores obtidos para os modelos produzidos foram razoáveis (> 80% 

com score ≥ 0,2 na relação 3D/1D) (Eisenberg et al., 1997). 
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Tabela 2 - Valores obtidos para validação estrutural dos modelos. 

 
Verify3D* 

G-factor 

(PROCHECK%) 

Ramachandran z-score 

(QMEAN)$  PROCHECK%£ RAMPAGE#£ 

2KHO.pdb (fechado) 91% -0,54 91% 95% -0,07 

LbmtHsp70 - modelo 

fechado 
87% -0,12 87% 93% -2,54 

4B9Q.pdb (aberto) 97% 0,17 91% 98% -0,28 

LbmtHsp70 - modelo 

aberto 
93% 0,09 89% 97% 0,22 

* servidor da UCLA 
%servidor da EMBL-EBI 
£resíduos em regiões favoráveis 
#servidor de Cambridge 
$servidor de Swiss-Model 

 

Pelo PROCHECK foram calculados o G-factor e o gráfico de Ramachandran. 

O G-factor avalia o quão comum/incomum uma dada propriedade estereoquímica é. 

Seus cálculos baseiam-se nos valores de torsão calculados para o gráfico de 

Ramachandran e toma como padrão de qualidade 163 estruturas não homólogas 

entre si. Valores baixos para G-factor indicam conformações pouco possíveis de 

ocorrer (Laskowski, 2001). Os valores de G-factor para as estruturas de conformação 

aberta foram aceitáveis, em contrapartida, os valores das estruturas de conformação 

fechada ficaram abaixo do esperado. O modelo de conformação fechada produzido, 

no entanto, apresentou melhor índice do que o a estrutura utilizada como molde 

(2KHO.pdb). Em análise mais detalhada, o 2KHO.pdb apresentou mais erros 

estruturais, com destaque para os ângulos ω (-0,82) e comprimentos de ligação da 

cadeia principal (-1,45). Esses erros foram provavelmente corrigidos com a 

minimização de energia aplicada no modelo de conformação fechada produzido, que 

apresentou o valor mais baixo para ω (-0,59). 

Os gráficos de Ramachandran avaliam os ângulos de torsão dos resíduos entre 

as ligações N-Cα (ângulos Phi, ϕ) e entre as ligações Cα-C (ângulos Psi, ψ) e os 

distribuem em três principais regiões: favorável, permitida e não permitida, onde se 

distinguem regiões para estruturas em hélice-alfa, hélice-alfa orientada à esquerda e 

folhas-beta (Laskowski, 2001; Lovell et al., 2003). Os modelos foram processados 

pelos programas RAMPAGE e PROCHECK para obtenção dos gráficos de 

Ramachandran. A diferença observada entre seus valores deve-se principalmente aos 

aminoácidos que são contabilizados. RAMPAGE apresenta um valor de resíduos 

localizados em regiões favoráveis que leva em consideração as glicinas e as prolinas, 
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enquanto que o PROCHECK considera apenas os resíduos não-glicina e não-prolina. 

Devido a isso, o valor ideal para um bom modelo é variável entre os dois programas. 

Para o RAMPAGE, os resíduos localizados em regiões favoráveis devem ser cerca 

de 98% e para o PROCHECK acima de 90%. Segundo os gráficos de Ramachandran, 

os modelos produzidos apresentaram qualidade abaixo do esperado, no entanto essa 

qualidade reflete a pouca qualidade das estruturas que serviram de molde, 

principalmente a 2KHO.pdb. A baixa qualidade relativa desse modelo deve-se à 

estratégia utilizada para sua obtenção, cujo intuito não foi o de obter alta resolução 

em nível atômico, mas sim o de definir a conformação fechada híbrida a partir de 

estruturas já resolvidas do NBD e do PBD (Bertelsen et al., 2009). 

O QMEAN é o valor médio de z-score de seis descritores estruturais: quatro 

deles ângulos de torsão, solvatação e interações que não formam ligações, os outros 

dois descritores analisam a coerência entre os valores calculados e previstos de 

estrutura secundária e acessibilidade ao solvente. Valores de QMEAN tendendo a 

zero ou maiores que zero indicam boa qualidade do modelo, enquanto que valores 

menores que zero indicam modelos de má qualidade. 

O modelo do estado aberto apresentou um QMEAN com z-score de 0,22, que 

é um bom score, enquanto o modelo do estado fechado apresentou z-score de -2,54, 

onde o pior valor de descritor estrutural apresentado foi dos ângulos de torsão. Os 

modelos foram usados para simulação de comportamento hidrodinâmico da proteína 

monodispersa pelo HydroPro, onde foi observada aproximação com os dados 

experimentais. Portanto o formato global da proteína influencia mais a análise do que 

a qualidade estereoquímica de cada modelo testado. 

Os modelos gerados, incluindo o ab initio, foram submetidos à predição 

hidrodinâmica pelo programa HydroPro, onde foi utilizado o Vbar = 0,72415 calculado 

pelo Sednterp. Os dados obtidos por aSEC, AUC, SAXS foram comparados com a 

predição hidrodinâmica dos modelos pelo HydroPro (Tabela 33). 
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Tabela 3 - Dados hidrodinâmicos. 

 Sednterp@ Experimental HydroPro 

 Monômero Dímero aSEC AUC$ SAXS 
Modelo 

aberto 

Modelo 

fechado 

Modelo 

ab initio 

MM (kDa) 71& 142& 79 ± 7 67 ± 1 76 ± 2 - - - 

s0
20,w (S) 6,0 10,0 - 4,3 ± 0,1 - 4,4 4,2 4,2 

Rs (Å) 27 34 39 ± 2 - - 37 40 40 

f/f0 - - 
1,44 ± 

0,05* 

1,43 ± 

0,02 
- 1,37 1,48 1,48 

Rg (Å) - - - - 37 ± 2# 37 39 35 

Dmax (Å) - - - - 120 ± 10 121 150 142 

@ predição para monômero esférico, a 20°C 
& considerando a His-tag 
$ calculados pelo SedFit, a partir da velocidade de sedimentação 
* calculado a partir do Rs estimado pelo Sednterp 
# calculado a partir do ajuste de Guinier 

 

Os dados hidrodinâmicos indicam que a proteína purificada apresenta forma 

alongada e foi obtida em sua forma monomérica, com todas as características 

esperadas para uma Hsp70 mitocondrial (Dores-Silva, Barbosa, et al., 2015). O 

modelo ab initio apresentou valores hidrodinâmicos mais próximos aos do modelo por 

homologia na conformação fechada, indicando possível deslocamento para essa 

conformação da apoproteína nas condições testadas (Borges et al., 2016) 

 A estabilidade da LbmtHsp70 

Como já mencionado anteriormente, a LbmtHsp70 apresenta propensão à 

agregação, bem como outras Hsp70. Devido a isso, é co-expressa com a co-

chaperona LbHep1 para que seja obtida na fração solúvel. Como observado com a  

mortalina (Dores-Silva et al., 2013), a agregação a LbmtHsp70 também ocorre em 

função da temperatura e concentração da proteína e, consequentemente, sua 

funcionalidade. O ensaio de estabilidade foi conduzido em três caminhos:  

1- Estabilidade da proteína estocada em geladeira e efeito de concentração. 

2- Agregação sob temperatura constante (37 ºC), em função do tempo e 

concentração. 

3- Estabilidade térmica mediante ligação com nucleotídeos. 

O primeiro ensaio foi feito a fim de avaliar a possibilidade de uso da proteína 

em médio e longo prazo e após concentração refrigerada (Figura 11). O 

armazenamento em geladeira apresentou pouca alteração nos espectros de CD, 

sendo as alterações mais significativas a partir de 48 horas, onde observa-se um 
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deslocamento mais pronunciado na altura de 220 nm (Figura 11-A). Além disso, o 

ponto isodicróico (ponto de cruzamento dos espectros) não ocorre no zero do eixo y 

indicando que existem alterações espectrais não decorrentes de diferenças na 

concentração nas amostras de proteínas testas. Essas informações em conjunto 

sugerem alteração da estrutura secundária da LbmtHsp70 em função do tempo, 

mesmo quando refrigerada.  

O armazenamento em geladeira também produziu pequena alteração no perfil 

de eluição da LbmtHsp70 (Figura 11-B), deslocando sensivelmente o pico da curva 

para a esquerda já a partir de 24 horas. A partir disso pode-se interpretar que as 

amostras com maior tempo de estoque migraram mais rapidamente pela coluna. 

Porém, esse resultado não apresenta o perfil que seria esperado para formação de 

agregados, pois nesse caso apresentaria um pico de agregado ou picos de oligômeros 

antes do volume de eluição previsto (a partir de 8 mL, que é o V0 da coluna), como 

ocorre com a mortalina após algumas horas de purificada, mesmo quando estocada 

a 4 ºC (Dores-Silva, Barbosa, et al., 2015). Essa pequena variação pode ser explicada 

pela possível mudança estrutural ou conformacional da LbmtHsp70, porém ainda se 

mantendo solúvel e monodispersa. 

 

Figura 11: Análise de estabilidade em geladeira e mediante concentração. A: Espectros de dicroísmo 

circular (CD) da LbmtHsp70 em concentração de 9 µmol.L-1 após várias horas estocada em geladeira 

(4 ºC). Miniatura: espectro de CD antes e depois de concentração para 5 mg.mL-1 (~70 µmol.L-1). B: 

Curvas de eluição analítica da LbmtHsp70 após várias horas estocada em geladeira (mesma solução 

de padrões utilizada anteriormente). Miniatura: Curva de eluição da LbmtHsp70 antes e após 

concentração.  

 

Fonte: Autoria própria. 
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Já a concentração da proteína para ~70 µmol.L-1 (5 mg.mL-1) a 4 ºC, partindo 

de alíquotas frescas com concentrações iniciais variando entre 7 – 10 µmol.L-1, não 

apresentou sinais de alteração estrutural nos espectros de CD ou deslocamento do 

pico de eluição (Figura 11-inserto). No entanto, quando submetida a diálise overnight, 

a LbmtHsp70 apresentou alterações significativas nos espectros de CD no que diz 

respeito à forma do espectro na faixa de comprimento de onda entre 210 a 220 nm, 

sugerindo alterações na de estrutura secundária (dado não mostrado). O perfil de 

eluição por cromatografia analítica também se mostrou alterado nessas condições, 

apresentando pico mais alargado à direita e um pico adicional entre 16 e 18 mL, 

indicando presença de partículas menores que podem ser produtos de degradação 

(dado não apresentado). 

O fato das alterações em estrutura secundária e monodispersidade em função 

do tempo serem mínimas e também serem diferentes da mortalina, pode criar a 

expectativa de que a LbmtHsp70 seja mais estável que a mortalina e, portanto, suporte 

um tempo maior de estoque e mantenha sua funcionalidade. Entretanto, isso não foi 

observado nos ensaios que utilizaram a proteína armazenada. Tal como a mortalina, 

a LbmtHsp70 deve ser usada o mais prontamente possível após o processo de 

purificação, pois mesmo apresentando essas pequenas alterações sua funcionalidade 

ficou comprometida em poucas horas. E, da mesma forma que a mortalina, esse é o 

“calcanhar de Aquiles” do estudo com a LbmtHsp70, causando uma grande limitação 

à execução de ensaios e obtenção de resultados. 

O ensaio de agregação evidenciou que a LbmtHsp70 apresenta perfis de 

agregação dependentes de concentração e temperatura (Figura 12). A absorbância 

em 340 nm propicia a detecção de formação de agregados; estes espalham a luz 

incidida, que é medida indiretamente como absorbância. A temperatura de 37 ºC é 

interessante por se tratar da temperatura fisiológica média. Este ensaio tem então 

como perspectiva avaliar a estabilidade da LbmtHsp70 em temperatura encontrada 

no hospedeiro humano. Observou-se que com o aumento da concentração a 

LbmtHsp70 apresenta uma maior tendência a formar agregados sob essas condições. 
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Figura 12: Agregação da LbmtHsp70 em concentrações variadas e sob temperatura de 37 ºC. 

 

Fonte: Adaptado de (Dores-Silva et al., 2016) 

 

Como dito anteriormente, o estresse causado ao parasito no hospedeiro 

acarreta aumento de expressão de chaperonas, entre elas a LbmtHsp70. Parece 

então contraditório, pelo menos a princípio, que a proteína forme corpos insolúveis em 

condições cruciais para a adaptação do parasito. No entanto, a LbHep1 favorece a 

solubilização da LbmtHsp70 in vitro mesmo em concentrações subestequiométricas, 

como demonstrado anteriormente (Dores-Silva, Beloti, et al., 2015). Dessa forma, é 

possível inferir que mesmo apresentando tendências para agregar com aumento de 

concentração e temperatura, a LbmtHsp70 pode ter sua funcionalidade preservada 

graças à solubilização pela LbHep1. 

Tendo como modelo a interação da mortalina com os nucleotídeos (Dores-

Silva, Barbosa, et al., 2015), os ensaios para verificar alterações estruturais na 

LbmtHsp70 na presença de ATP e ADP foram feitos também em tampão contendo 

Mg2+. Foram feitos ensaios de fluorescência com adição de ATP ou ADP, ambos em 

concentração de 200 μmol.L-1, na presença de 2 mmol.L-1de MgCl2 e 1,5 a 2 μmol.L-1 

de LbmtHsp70, como descrito para a mortalina (Dores-Silva, Barbosa, et al., 2015), 

no intuito de investigar alterações no ambiente do W106 para os estados aberto e 

fechado da proteína, cujo equilíbrio conformacional é deslocado de acordo com o 

nucleotídeo adicionado. No entanto, não foi observada supressão da intensidade de 

fluorescência nem alteração significativa nos valores de λmax e <λ> nas amostras 

contendo ATP ou ADP (dados não mostrados).  

A adição de nucleotídeos (ATP e ADP) na ausência ou não de cofator MgCl2, 

apresentou alterações muito sutis nos espectros de CD da LbmtHsp70 no que diz 
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respeito à intensidade do sinal entre 205 e 225 nm, mas não na forma dos espectros 

nem no ponto isodicróico (Figura 13-A). Entende-se, a partir disso, que os 

nucleotídeos não operam alterações significativas a nível de estrutura secundária, 

mesmo sabendo que direcionam drásticas mudanças conformacionais que impactam 

na estrutura terciária (Figura 1). 

Já em relação à estabilidade térmica, a adição dos nucleotídeos contribuiu 

significativamente para alterações nos espectros de desenovelamento térmico obtidos 

via CD (Figura 13-B). Consequentemente, os valores estimados para as temperaturas 

de transição (Tm) também foram influenciados pela ligação aos nucleotídeos. Esses 

termogramas não apresentaram boa resolução das transições, portanto foi necessário 

fazer um ajuste matemático (Jelesarov, 2004) que gerou o gráfico da fração 

desenovelada em função da temperatura, e então possibilitou o ajuste sigmoidal 

(Double Boltzmann) para a obtenção das temperaturas de transição (Figura 13-C). De 

modo geral, o perfil de desenovelamento térmico da LbmtHsp70 assemelha-se ao da 

mortalina (Dores-Silva, Barbosa, et al., 2015), apresentando duas transições e 

atingindo um platô. Curiosamente, apesar da elevada temperatura testada, tanto a 

LbmtHsp70 quanto a mortalina não apresentam desenovelamento completo (não 

alcançou o zero da intensidade). Ainda em comparação à mortalina, a primeira 

transição da LbmtHsp70 se deu praticamente na mesma temperatura, ~40 ºC. A 

segunda transição da LbmtHsp70 (~62 ºC), no entanto, ocorreu em temperatura 

inferior à da mortalina (~73 ºC). As duas transições talvez possam ser respectivas a 

cada um dos domínios (PBD e NBD) de ambas proteínas, mas isso não pode ser 

afirmado com os presentes dados e nem seguramente sugerido, uma vez que a 

Hsp70-1A apresenta três transições mesmo tendo dois domínios como a LbmtHsp70 

e a mortalina (Borges e Ramos, 2006; Dores-Silva, Barbosa, et al., 2015). 

A adição dos nucleotídeos altera a primeira transição e elevam a Tm para 44 ±1 

ºC (ATP) e 45 ± 2 ºC (ADP), proporcionando uma maior estabilidade térmica à 

proteína. O mesmo fenômeno é também observado para a mortalina, apenas na 

primeira transição (Dores-Silva et al., 2016). 
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Figura 13: Espectros de dicroísmo circular da LbmtHsp70 e desenovelamento término na presença e 

ausência de nucleotídeos. A: Espectros de dicroísmo circular da LbmtHsp70 em condições variadas 

quanto à adição de ATP, ADP e MgCl2. B: Desenovelamento térmico na presença de nucleotídeos e 

Mg2+. C: Ajuste da fração desenovelada. Ajuste sigmoidal: Double Boltzmann. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Considerando que o ambiente fisiológico possui ATP e ADP disponíveis, é 

pertinente sugerir que nessas condições a LbmtHsp70 terá estabilidade térmica maior 

para a primeira transição, inclusive em temperaturas que caracterizam estado febril. 

É interessante relacionar essas observações e especular as possibilidades in vivo já 

que essa proteína está envolvida no processo adaptativo e de proteção do parasito, 

que desencadeia um processo infeccioso que provoca febre, entre outros mecanismos 

de defesa que o hospedeiro possui.  

 Energias de interação com nucleotídeos  

As interações entre LbmtHsp70 e ADP/ATP foram investigadas por meio de 

titulações calorimétricas dos nucleotídeos na proteína preparada em TKP, a 20 ºC. As 

energias de interação com o ADP foram dirigidas pela entalpia e entropia, como pode 

ser visto na Figura 14-B. A semelhança entre o ΔGapp da LbmtHsp70 (-8,7 kcal.mol-1) 
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e o da mortalina (-7,6 kcal.mol-1) indica afinidade similar pelo ADP. Apesar dessa 

semelhança, as variações de entalpia e entropia foram diferentes entre as duas 

proteínas, sendo a ΔHapp da LbmtHsp70 aproximadamente duas vezes maior do que 

a apresentada pela mortalina e a ΔSapp quase duas vezes menor (Dores-Silva, 

Barbosa, et al., 2015). A variação de energia dessas duas variáveis (ΔHapp = -6,4 ± 

0,1 kcal.mol-1 e ΔSapp = +7,8 ± 0,1 cal.mol-1) indica que a ligação ao ADP é 

possivelmente guiada por interações moleculares com liberação de energia (entalpia 

negativa), como formação de ligações, e aumento da desordem do meio (entropia 

positiva) decorrente da liberação de moléculas de água de solvatação e de alteração 

conformacional da proteína.  

A interação com o ATP apresenta um perfil termodinâmico diferente, com picos 

iniciais endotérmicos (Figura 14-A), indicando absorção de energia pelo sistema 

durante a interação da LbmtHsp70 com o nucleotídeo (ΔHapp = +3,7 ± 0,1 kcal.mol-1), 

que pode ser causada por rompimento de interações fracas ocasionado pela mudança 

conformacional da proteína na presença do ATP. Essa assinatura termodinâmica 

diverge das observadas para as Hsp70 descritas até então e para a mortalina, que 

apresentam curva exotérmica na interação com o ATP. Dessa forma, a interação com 

o ligante é predominantemente guiada pela entropia (ΔSapp = +41 ± 1 cal.mol-1) que 

apresentou valor cerca de duas vezes maior do que o observado para a mortalina  

(Dores-Silva, Barbosa, et al., 2015). A despeito dessas diferenças, o ΔGapp obtido (-

8,2 ± 0,1 kcal.mol-1) é similar ao observado na interação da mortalina com ATP, 

indicando afinidades semelhantes de ambas proteínas em relação a esse nucleotídeo 

(Dores-Silva, Barbosa, et al., 2015). 

As constantes de dissociação (KD) da LbmtHsp70 para os dois nucleotídeos 

(ADP: 0,30 ± 0,02 µmol.L-1, ATP: 0,50 ± 0,05 µmol.L-1) apresentaram valores 

próximos, indicando, portanto, afinidade semelhante para ambos. Em comparação à 

mortalina, que apresenta KD_ADP = 2,2 ± 0,1 µmol.L-1 e KD_ATP  = 0,50 ± 0,05 µmol.L-1 

(Dores-Silva, Barbosa, et al., 2015), pode-se afirmar que a LbmtHsp70 apresenta 

maior afinidade por esses ligantes. 
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Figura 14: Interação da LbmtHsp70 com nucleotídeos. A: Curva de interação da LbmtHsp70 com ATP, 

apresentando perfil endotérmico. B: Curva de interação da LbmtHsp70 com ADP, onde observa-se um 

perfil exotérmico. C: Os valores das energias de interação sugerem diferentes contribuições para que 

a ligação de cada nucleotídeo com a LbmtHsp70 ocorra. A curva endotérmica obtida no ensaio de 

interação com ATP reflete variação de entalpia aparente com valor positivo; dessa forma, a ligação do 

ATP à proteína é guiada pela variação da entropia. Já a interação com o ADP é dirigida tanto pela 

entalpia quanto pela entropia. 

 

Fonte: Dados publicados em (Dores-Silva et al., 2016). 
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Apesar do coeficiente estequiométrico da interação entre LbmtHsp70 e ATP ser 

próximo a 0,5 quando o esperado para o modelo de ligação em um único sítio era de 

valor próximo a 1, como o apresentado na interação com ADP, os valores das energias 

envolvidas na interação com o ATP produzem resultados coerentes com o esperado 

para as Hsp70 e em comparação à mortalina. O baixo valor do coeficiente 

estequiométrico desse ensaio pode ser devido à agregação da LbmtHsp70, resultando 

em quantidade de proteína funcional inferior à estimada. Tal fenômeno também é 

observado em ensaios com a mortalina (Dores-Silva et al., 2013; Dores-Silva, Beloti, 

et al., 2015; Dores-Silva et al., 2016). 

 Atividade ATPásica 

As Hsp70 possuem atividade ATPásica baixa e no caso da LbmtHsp70 isso é 

evidenciado pelos baixos valores de Vmax = 0,42 ± 0,01 µmol.L-1 e kcat = 0,183 ± 0,005 

min-1 (Figura 15), isto é, apenas pequena quantidade de fosfato inorgânico é formada 

por unidade de tempo. Enquanto as Hsp70 apresentam dados cinéticos na ordem de 

minutos, as enzimas em geral apresentam atividade em segundos (Berg Jm, 2002). 

Além disso, o baixo valor de KM = 30 ± 1 µmol.L-1 sugere maior afinidade da 

LbmtHsp70 pelo substrato nucleotídeo em comparação à mortalina (KM = 190 ± 20 

µmol.L-1) (Dores-Silva, Barbosa, et al., 2015).  

 

Figura 15: Dados cinéticos da atividade ATPásica calculada por ajuste de Michaelis Menten. 

 

Fonte: Dado publicado em (Dores-Silva et al., 2016). 

 



34 
 

 

Como demonstrado recentemente por nosso grupo de pesquisa, a LbHep1 

contribui também para o incremento da atividade ATPásica em cerca de 300% além 

de promover a solubilização da LbmtHsp70 (Dores-Silva et al., 2016). Isso também 

corrobora a importância das co-chaperonas para modular a atividade das Hsp70. A 

importância dessa regulação no que diz respeito à atividade ATPásica é de suma 

importância, tendo em vista que as alterações conformacionais que definem os 

estados de afinidade às proteínas-cliente são mediadas pela interação com os 

nucleotídeos.  
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3 CONCLUSÃO 

A LbmtHsp70, bem como as demais Hsp70, integra um grupo de proteínas 

extremamente relevante para o funcionamento adequado de todas as células, desde 

organismos unicelulares simples a formas de vidas pluricelulares complexas. As 

chaperonas moleculares evoluíram de forma a desempenharem funções 

indispensáveis à vida, ainda assim intrigantes e com mecanismos não totalmente 

elucidados até hoje. As chaperonas moleculares tem papel na adaptação e 

transformação de protozoários causadores de Leishmaniose, com destaque para as 

Hsp70. Apesar de sua importância, as Hsp70, sobretudo as mitocondriais, ainda não 

são bem descritas pois oferecem diversos desafios para sua produção e aplicação em 

ensaios.  

Como demonstrado neste trabalho, a LbmtHsp70, bem como as demais Hsp70, 

apresenta uma estrutura formada de dois domínios principais conectados por um 

linker, resultando em uma estrutura dinâmica e flexível. Essa flexibilidade resulta em 

baixa resistência a temperaturas e na tendência em se agregar. Esses empecilhos 

ocasionam uma série de dificuldades em manejar a proteína de forma a mantê-la 

funcional para obtenção de dados que possam vir a elucidar seu funcionamento e sua 

estrutura.  

Como regra geral, todas as Hsp70 têm suas funções celulares moduladas por 

co-chaperonas e essas interações também podem ser interessantes para entender 

melhor seu funcionamento ou para desenvolver tratamentos. Neste trabalho a co-

chaperona LbHep1 foi utilizada para obtenção da LbmtHsp70 em fração solúvel e 

possibilitar seu estudo. Dessa forma a LbmtHsp70 pôde ser purificada em forma 

enovelada, apresentando estrutura coerente com o modelo teórico e funcional. 

Sua alta identidade com a mortalina influencia suas características estruturais 

e funcionais. Devido a isso, em vários ensaios foram obtidos resultados semelhantes 

aos da mortalina. O ensaio de agregação demonstrou que a LbmtHsp70 apresenta 

tendência a formar agregados em função da concentração, tal como observado para 

a mortalina. A atividade ATPásica também apresentou resultados muito próximos aos 

da mortalina e demais Hsp70. Diferenças também foram notadas. A primeira delas 

sendo a menor tendência à formação de agregados sob refrigeração. Isso não 

significa, porém, que a LbmtHsp70 seja mais estável que a mortalina. Na verdade, ela 

se mostrou igualmente “rebelde” quando empregada em ensaios funcionais tais como 

ITC e atividade ATPásica, apresentando agregação em temperaturas mais elevadas. 
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A segunda diferença é acerca das interações da LbmtHsp70 com os nucleotídeos de 

adenosina: a interação com o ATP é guiada pela entropia enquanto que a com o ADP 

é guiada tanto pela entropia quanto pela entalpia. Dessa forma, a assinatura 

termodinâmica da LbmtHsp70 é bastante diferente das demais Hsp70. 

Diante do exposto, pode-se afirmar que a LbmtHsp70 produzida apresenta 

todas as características de uma Hsp70, tendo como referência mais próxima a 

mortalina. Ainda assim, apresenta algumas particularidades que podem ser melhor 

elucidadas no futuro. 
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