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“A mente que se abre a uma nova ideia 

jamais voltará ao seu tamanho original.” 

Albert Einstein  



RESUMO 

A malária é a doença parasitária mais comum no mundo e é causada por protozoários 

do gênero Plasmodium spp., sendo transmitida por dípteros do gênero Anopheles spp. para 

hospedeiros vertebrados. Há casos em que espécies de parasitos e vetores adquiriram resistência 

aos tratamentos e medidas profiláticas, respectivamente, indicando a necessidade de novas 

formas de controle. Chaperonas moleculares e co-chaperonas são interessantes alvos de estudo 

para desenvolvimento de terapias mais eficazes, uma vez que estas biomoléculas desempenham 

papel importante no processo de adaptação e sobrevivência do protozoário. As chaperonas da 

família Hsp90 participam de vários processos fisiológicos, que não somente auxiliar o 

enovelamento de proteínas cliente. Cada protômero da Hsp90 é composto por três domínios 

denominados N, M e C, e a proteína se organiza na forma de homodímeros flexíveis. As co-

chaperonas são proteínas auxiliares, essenciais para modulação do ciclo funcional da Hsp90. A 

co-chaperona Aha1 (do inglês Activator of the Hsp90-ATPase activity 1) estabiliza a Hsp90 em 

um estado conformacional intermediário e estimula a atividade ATPásica da mesma. Neste 

contexto, é usual a busca por inibidores potenciais diretos e indiretos para Hsp90 e por respostas 

sobre seu mecanismo de inibição. O objetivo deste trabalho foi a obtenção e caracterização 

bioquímica e biofísica da proteína Hsp90 recombinante de Plasmodium falciparum (PfHsp90) 

e construções PfHsp90NM e PfHsp90M, além do mapeamento da interação com a co-

chaperona Aha4 de P. falciparum (PfAha4). Os experimentos de caracterização estrutural 

revelam que o domínio N é menos estável termicamente do que o domínio M e também é o 

mais rico em estrutura secundária do tipo hélice α. A PfHsp90 comporta-se majoritariamente 

como homodímero alongado e flexível em solução, sendo o domínio C essencial para a 

dimerização, todavia as construções PfHsp90NM e PfHsp90M comportam-se como 

monômeros. Ensaios de fluorescência revelaram que as construções exibem diferenças na 

estabilidade química e que possuem estrutura terciária local com seus triptofanos parcialmente 

expostos ao solvente. A atividade ATPásica da PfHsp90 foi estimulada por PfAha4, e a 

interação entre elas foi resolvida com estequiometria de duas moléculas de PfAha4 por dímero 

de PfHsp90. Tal interação foi entalpicamente dirigida, ocorrendo liberação de moléculas de 

água, com interação mediada principalmente por contatos hidrofóbicos. O mapeamento das 

regiões de contato sugere que o cerne da interação ocorra entre a PfAha4 e o domínio M da 

PfHsp90. As diferenças exibidas pela PfHsp90 com relação as propriedades de proteínas 

ortólogas podem ter relação com os resíduos de aminoácidos que conectam os domínios N e M 

em sua estrutura, devido a sua flexibilidade, tamanho e composição. 



ABSTRACT 

Malaria is the most common parasitic disease in the world and is caused by protozoa of 

the genus Plasmodium spp., and transmitted by dipterans of the genus Anopheles spp. for 

vertebrate hosts. There are cases in which species of parasites and vectors acquired resistance 

to treatments and prophylactic measures, respectively, indicating the need for new forms of 

control. Molecular chaperones and co-chaperones are interesting targets for the development of 

more effective therapies, since these biomolecules play an important role in the process of 

adaptation and survival of the protozoan. The chaperones of the Hsp90 family participate in 

several physiological processes, which not only aid in the folding of client proteins. Each Hsp90 

protomer have three domains called N, M and C, and the protein is organized as flexible 

homodimers. Co-chaperones are assistant proteins, they are essential for modulating the 

functional cycle of Hsp90. The Aha1 (Activator of the Hsp90-ATPase activity 1) co-chaperone 

stabilizes Hsp90 in an intermediate conformational state and stimulates the ATPase activity 

thereof. In this context, it is usual the search for direct and indirect potential inhibitors for Hsp90 

and for responses about its inhibition mechanism. The objective of this work was the 

biochemical and biophysical characterization of the Hsp90 recombinant protein of Plasmodium 

falciparum (PfHsp90) and PfHsp90NM and PfHsp90M constructions, as well as to map 

interactions with the Aha4 co-chaperone of P falciparum (PfAha4). Structural characterization 

experiments show that the N domain is less thermally stable than the M domain and is also the 

richest in α-helix secondary structure. PfHsp90 behaves mostly as elongated and flexible 

homodimer in solution, domain C is essential for dimerization, on the other hand the constructs 

PfHsp90NM and PfHsp90M behave as monomers. Fluorescence assays revealed that the 

constructs exhibit differences in chemical stability and have local tertiary structure with their 

tryptophans partially exposed to the solvent. The ATPase activity of PfHsp90 was stimulated 

by PfAha4, and the interaction between them was solved with stoichiometry of two molecules 

of PfAha4 by PfHsp90 dimer. Such interaction was enthalpically driven, releasing water 

molecules, with interaction mediated mainly by hydrophobic contacts. The mapping of contact 

regions suggests that the core of the interaction occurs between PfAha4 and the M domain of 

PfHsp90. The differences exhibited by PfHsp90 concerning the properties of orthologous 

proteins may be related to the amino acid residues that connect the N and M domains in its 

structure, due to its flexibility, size and composition. 
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1. INTRODUÇÃO 

As proteínas são as macromoléculas mais abundantes e que exibem grande diversidade 

de funções biológicas, sendo assim, estão envolvidas no controle de quase todos os processos 

que ocorrem nas células, portanto são essenciais à vida. Dentre os papéis desempenhados por 

essa classe de moléculas pode-se citar a sinalização celular, transporte, catálise reacional e 

componente estrutural (Nelson e Cox, 2014). 

Após serem sintetizadas pelos ribossomos, grande parte das proteínas necessita adquirir 

estrutura tridimensional para tornarem-se funcionais, portanto o enovelamento é um aspecto 

importante para a fisiologia celular. Tal processo deve ocorrer de maneira espontânea ou com 

o auxílio de proteínas denominadas chaperonas moleculares, em que a auto-organização 

estrutural é ditada pela própria sequência de resíduos de aminoácidos (Ramos e Ferreira, 2005; 

Stravopodis et al., 2007; Batista et al., 2015b; Seraphim et al., 2015). 

A homeostase proteica é sustentada por três processos essenciais: síntese, enovelamento 

e degradação. A etapa de enovelamento ocorre em ambiente onde estão dispersas outras 

macromoléculas diversas e por vezes em condições de estresse, então é possível que o processo 

não seja eficaz, ocasionando o incorreto enovelamento proteico e/ou formação de agregados 

(Bozaykut et al., 2014). As chaperonas moleculares interagem com os estados não nativos de 

outras proteínas e dão subsídios para que alcancem a conformação adequada e funcional. 

Eventuais falhas neste sistema podem acarretar a formação de agregados proteicos que estão 

relacionados ao envelhecimento e ao desenvolvimento de doenças degenerativas humanas, tais 

como: Parkinson, Alzheimer, diabetes e câncer (Batista et al., 2015b; Smith et al., 2015). Desta 

forma, as chaperonas moleculares atuam no controle de qualidade das proteínas, 

desempenhando papel fundamental para a manutenção da homeostase, evitando a agregação e 

mal enovelamento. Adicionalmente, quando o enovelamento não é eficaz e a agregação ocorre, 

algumas chaperonas moleculares podem atuar dissolvendo agregados proteicos e reenovelando 

as proteínas ou encaminhado-as para proteólise. 

 

1.1  Chaperonas moleculares 

Dentre as chaperonas moleculares, existem as proteínas de choque térmico, do inglês 

heat shock proteins (Hsp), que são assim denominadas devido ao aumento na sua produção sob 

condição de estresse térmico (Wang et al., 2006). Essa classe de proteínas tem a capacidade de 

interagir e auxiliar outras proteínas, denominadas clientes, na obtenção de sua forma nativa, 
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garantindo que alterações sejam controladas. A chaperona dissocia-se prontamente após a 

formação da estrutura funcionalmente ativa da proteína cliente (Schopf et al., 2017).  

As Hsp são divididas em cinco famílias principais, sendo que a classificação é feita de 

acordo com a massa molecular, identidade da sequência de aminoácidos e função exibida pela 

proteína. As famílias são: Hsp100, Hsp90, Hsp70, Hsp60 e small Hsp (smHsp). O 

reconhecimento e ligação de proteínas parcial ou totalmente desenoveladas à superfície 

hidrofóbica das chaperonas moleculares são características comuns à todas as famílias de 

chaperonas moleculares citadas (Batista et al., 2015b). 

 

1.2  Família das Hsp90 

As Hsp90 são chaperonas que exibem massa molecular entre 82-96 kDa, 

estruturalmente são proteínas diméricas e flexíveis. Cada monômero é composto de três 

domínios altamente conservados, que diferem especialmente em termos de função, devido as 

diferenças estruturais entre eles (Krukenberg et al., 2011; Li et al., 2012; Li e Buchner, 2013; 

Schopf et al., 2017). Variados processos fisiológicos, não somente assistir e auxiliar o 

enovelamento de proteínas cliente, são mediados pela ação de chaperonas Hsp90, tais como a 

transdução de sinal, transporte intracelular e encaminhamento de proteínas cliente para a 

degradação. Dentre as proteínas cliente de Hsp90 pode-se citar algumas quinases, fatores de 

transcrição e receptores hormonais esteroides (Picard, 2002; Zhao et al., 2005; Borges et al., 

2006; Mcclellan et al., 2007). 

Cada monômero da Hsp90 é composto por três domínios: amino-terminal (N), 

intermediário (M) e carboxi-terminal (C). O domínio N interage com nucleotídeos adenosina 

(ATP e ADP), o M é responsável pela hidrólise de ATP e tem sido indicado como o principal 

sítio de interação com proteínas cliente, e o C é responsável pela dimerização (Prodromou et 

al., 1997; Buchner, 1999; Scheufler et al., 2000; Harris et al., 2004; Meyer et al., 2004; Ratzke 

et al., 2010). Em eucariotos, os domínios N e M da Hsp90 são conectados por um linker, região 

extensa, desprovida de estrutura secundária e composta principalmente por resíduos de 

aminoácidos carregados negativamente (Hainzl el al., 2009; Tsutsumi et al., 2012). A 

disposição dos domínios e regiões citadas anteriormente está exemplificada na Figura 1. 
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Figura 1. Representação da organização dos domínios em um dímero de Hsp90. 

 

Fonte: Adaptado de (Dollins et al., 2007) 

 

Uma característica estrutural importante é observada no domínio N, na região de ligação 

de ATP há um loop contendo resíduos de aminoácidos conservados que formam uma “tampa” 

(do inglês, lid) responsável por fechar-se sobre o bolsão de ligação de ATP. O lid apresenta-se 

aberto durante o estado ligado a ADP (Shiau et al., 2006; Schopf et al., 2017). 

Na ausência de ATP, a Hsp90 se mostra num equilíbrio conformacional 

majoritariamente em conformação aberta em forma de “V” (Figura 1) (Shiau et al., 2006; 

Dollins et al., 2007). O ciclo da Hsp90 é iniciado pela ligação de ATP, que desencadeia uma 

série de alterações e rearranjos conformacionais, em seguida o lid fecha-se sobre o sítio de 

ligação, no estado ligado a ATP, direcionando a proteína a estados intermediários. Rearranjos 

subsequentes promovem a interação e dimerização dos domínios N, que posteriormente 

acoplam-se aos M, formando o estado fechado (Schopf et al., 2017). Este último estado 

contempla a hidrólise de ATP, subsequentemente os domínio N se dissociam, ADP e fosfato 

inorgânico (Pi) são liberados e a Hsp90 retorna ao início do ciclo, em conformação aberta 

(Meyer et al., 2003; Cunningham et al., 2008; Hessling et al., 2009; Hellenkamp et al., 2017). 

De maneira geral, Hsp90 é o componente central de uma maquinaria bastante 

importante, responsável pelo efeito tamponante contra possíveis alterações em proteínas 

cliente, das quais, grande parte está envolvida em importantes vias celulares (Buchner, 1999; 

Weikl et al., 1999; Young et al., 2001; Powers e Workman, 2007; Schopf et al., 2017). Esta 

maquinaria é regulada, e compreende grande número de cofatores proteicos que se ligam 

reversivelmente à Hsp90, denominados co-chaperonas. Além disso, a chaperona pode sofrer 

modificações pós-traducionais, tais como fosforilação e acetilação, que proporcionam outro 

nível de regulação e influenciam no ciclo de alterações conformacionais, na interação com co-
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chaperonas, na comunicação entre os domínios e maturação de proteínas cliente (Mollapour e 

Neckers, 2012; Li e Buchner, 2013; Schopf et al., 2017). 

O sítio de ligação de ATP no domínio N acopla-se ao domínio M ocasionando a 

hidrólise do nucleotídeo. Todavia, a Hsp90 possui baixa atividade enzimática para esta 

transformação, ou seja, a chaperona hidrolisa cerca de 0,1 ATP.min-1 em humanos e em 

levedura (Prodromou et al., 1997; Scheibel et al., 1997; Stebbins et al., 1997; Richter et al., 

2001; Mclaughlin et al., 2002; Richter et al., 2008). O direcionamento do ciclo funcional da 

Hsp90 é impulsionado pela hidrólise de ATP, entretanto, com a evolução as Hsp90 tornaram-

se menos dependentes de nucleotídeos e mais dependentes de co-chaperonas, devido à 

necessidade de aprimorar a regulação do ciclo funcional, esta característica é comumente 

requerida para proteínas que exercem variadas funções (Mickler et al., 2009; Ratzke et al., 

2014). 

 

1.3  A co-chaperona ativadora da atividade ATPásica 

As co-chaperonas são uma classe de proteínas especializadas em regular a atividade de 

chaperonas moleculares. Dentre as variadas funções que podem apresentar, uma delas é a 

atuação como inibidor ou estimulador da atividade ATPásica, que por consequência influencia 

no enovelamento da proteína cliente (Batista et al., 2015b). Dentre elas pode-se citar a Aha1 

(Activator of Hsp90 ATPase activity 1), que é uma proteína ativadora que desempenha papel 

relevante na estabilização do intermediário no ciclo da Hsp90 (Li et al., 2013; Seraphim et al., 

2013; Woodford et al., 2016).  

As proteínas Aha1 humana e de levedura são monoméricas e apresentam dois domínios 

canônicos independentes: N-terminal (N) e C-terminal (C) que são unidos por um linker. A 

interação da Aha1 com a Hsp90 é estabelecida entre os domínios N e M da chaperona e os N e 

C da co-chaperona através de interações fracas, tais como: interações hidrofóbicas, iônicas, 

ligações de hidrogênio e dipolos com moléculas de água (Meyer et al., 2004; Schopf et al., 

2017). A aceleração das mudanças conformacionais da Hsp90 é uma característica do 

mecanismo de ativação de Aha1, a qual seria responsável por estabilizar o estado fechado 1, 

intermediário do ciclo da Hsp90 que apresenta os domínios N dos protômeros interagindo um 

com o outro, tornando o complexo competente para a hidrólise do ATP (Li et al., 2013). Além 

disso, a Aha1 atua com a Hsp90 na maturação de proteínas quinases e diminui a afinidade da 

chaperona por inibidores (Chua et al., 2012; Singh et al., 2014). A Figura 2 representa o papel 

da Aha1 no ciclo da Hsp90 atuando em sinergismo com outras co-chaperonas. 
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Figura 2. Ciclo da Hsp90 com co-chaperonas em levedura. (1) Ocorre ligação de ATP nos sítios presentes nos 

domínios N de cada protômero da Hsp90, inicialmente em conformação aberta, posteriormente a Sti1 (denominada 

HOP em eucariotos superiores) é responsável por ocupar um sítio receptor TPR e tem papel importante na 

estabilização da conformação aberta da Hsp90 e recrutamento de proteínas cliente por Hsp70/Hsp40. (2) A PPIase 

ocupa o sítio receptor TPR disponível no outro protômero, formando um complexo assimétrico, apto para transferir 

e ligar a proteína cliente. (3) O efeito sinérgico de Aha1, PPIase e nucleotídeo condiz com a saída de Sti1. A Aha1 

acelera a transição para o estado fechado 1 da Hsp90, em que ocorre dimerização dos domínios N e estimula a 

atividade ATPásica, (4) a Hsp90 passa por espécies transitórias entre os estados fechados 1 e 2, onde a Aha1 é 

dissociada e o estado totalmente fechado é formado para a associação da p23. (5) A ligação de p23 estabiliza o 

estado fechado 2 da Hsp90 após expulsar Aha1. (6) Após hidrólise de ATP é liberada a p23, juntamente com a 

proteína cliente maturada, PPIase, ADP e fosfato inorgânico, e a Hsp90 retorna à conformação inicial. 

 

Fonte: Adaptado de (Li et al. 2013b) 

 

1.4  Malária  

A malária é a doença parasitária que acomete maior número de pessoas ao redor do 

mundo, e exibe alto índice de mortalidade: em 2015 foram estimadas entre 438.000 e 631.000 

mortes pela doença, comparado ao número de 167.000 mortes em conflitos armados (Gething 

et al., 2016; Malaria, U.S. Armed Forces 2016, 2017; Phillips et al., 2017). Devido à 

propagação de casos graves, especialmente aqueles relacionados à espécie P. falciparum, faz-

se necessário o uso de medidas preventivas e terapêuticas. Entretanto, existem adversidades, 

pois além da doença ser causada por 5 espécies de protozoários do gênero Plasmodium e 

disseminada por mais de 40 espécies de dípteros do gênero Anopheles com alto índice de 

difusão, também há casos de resistência por parte de ambos os organismos citados. Há relatos 

de resistência a agentes químicos por parte do vetor, os insetos gradualmente voltam a popular 
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as áreas tratadas com inseticidas, sendo que cerca de 77% das regiões tratadas apresentaram 

este tipo de resistência. Além disso, foram registrados casos de resistência do parasito por 

fármacos já utilizados em terapias comuns, havendo relatos de pacientes tratados com 

artemisinina que não reagiram ao tratamento (Phillips et al., 2017). 

O ciclo de vida do parasito é complexo, sendo observadas 28 fases. A Figura 3 sintetiza 

o ciclo de vida do Plasmodium.  

Figura 3. Ciclo de vida do protozoário Plasmodium spp. (1) A infecção do hospedeiro mamífero ocorre com a 

transferência da forma esporozoíto do parasito através da picada do díptero fêmea do gênero Anopheles sp. (2) 

Após a infecção estes esporozoítos migram para as células do fígado, (3) e se replicam na forma esquizonte. (4) 

Os merozoítos são então liberados na corrente sanguínea e invadem os eritrócitos, (5) se transformando nas formas 

trofozoítos imaturos (forma em anel) e (6) trofozoítos. (7) Ocorre nova formação de esquizontes e liberação de 

merozoítos na corrente sanguínea para (8a) infectar eritrócitos adicionais. (8b) Alguns merozoítos se diferenciam 

na forma sexuada em gametócitos, que podem ser ingeridos pele fêmea do mosquito Anopheles sp. e (9) gerar 

novos esporozoítos. 

 

Adaptado de (Seraphim et al., 2014) 

 

Em humanos, o ciclo de vida tem início quando o vetor infectado pica e transfere, 

através da saliva, o protozoário na forma esporozoíta para o hospedeiro, e nesta forma os 

parasitos invadem células do fígado, onde se replicam de maneira assexuada e dividem-se como 

merozoítos, este estágio é denominado exoeritrocítico. Na sequência os hepatócitos são 

rompidos e liberam os parasitos na corrente sanguínea para infectar hemácias, iniciando o 

estágio intraeritrocítico. Nos eritrócitos, os merozoítos se diferenciam em trofozoítos imaturos 

e a transformação continua para a forma de trofozoítos maduros, fase em que o parasito está 

mais ativo metabolicamente e então são replicados para formar esquizontes. A forma madura 
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esquizonte contém muitos merozoítos, e quando rompida libera-os na corrente sanguínea para 

infecção de outras hemácias. Esta é a etapa sintomática da doença em que o hospedeiro tem 

picos de febre, o intervalo ocorre entre 36-72 horas, em cada episódio os eritrócitos infectados 

liberam não somente merozoítos como também grande quantidade de endotoxinas. Uma 

pequena parte dos merozoítos desenvolve-se de maneira sexuada, eles são diferenciados em 

gametócitos que são transmitidos para o vetor no momento da picada. No intestino do inseto 

ocorre a fusão dos gametócitos feminino e masculino para formação de um zigoto diploide, que 

dá origem a oocinetos capazes de penetrar o epitélio do intestino e gerar oocistos que se dividem 

para formar inúmeros esporozoítos. Estes, por sua vez, movem-se do abdômen para as glândulas 

salivares do mosquito, e assim o ciclo se completa (Seraphim et al., 2014; Phillips et al., 2017). 

O ciclo de vida do Plasmodium spp. depende da expressão de inúmeras proteínas 

próprias e do hospedeiro, as quais determinam sua sobrevivência intracelular e extracelular, a 

invasão de vários tipos celulares e a evasão das respostas imunológicas (Gomes et al., 2011). 

Sabe-se que a Hsp90 está relacionada a vários processos e que interage com numerosos e 

diversos grupos de proteínas, ao menos 10% de todas as proteínas produzidas por uma célula 

interagem com a chaperona citada (Welch e Feramisco, 1982). 

O complexo da Hsp90 está associado à muitas doenças humanas comuns, ou seja, 

aquelas que exibem mais de 1 milhão de casos por ano no país, dentre as quais estão incluídas 

as infecções por vírus e protozoários, doenças neurodegenerativas e câncer (Luo et al., 2010; 

Barrott e Haystead, 2013). Para a malária, a Hsp90 está diretamente relacionada ao 

desenvolvimento e sobrevivência do protozoário, visto que, ela é responsável pela manutenção 

da homeostase proteica, sobretudo em condições de estresse, que são comuns ao ciclo de 

desenvolvimento do parasito e aos sintomas causados ao hospedeiro pela infecção. É comum 

que em resposta a mudanças de pH, temperatura, espécies reativas de oxigênio e degradação 

enzimática, o parasito produza proteínas Hsps para permitir então a diferenciação celular e 

consequentemente a adaptação. O genoma de P. falciparum revelou a presença de genes de 

todas as famílias de chaperonas, sendo que as Hsp90 e Hsp70 são superexpressas sobretudo 

após a infecção do hospedeiro mamífero e durante episódios de febre (Pavithra et al., 2007; 

Seraphim et al., 2014). 

Dentre todas as formas que o parasito pode se apresentar, o trofozoíto é a forma mais 

ativa, que se alimenta e reproduz, esta fase representa a maturidade do protozoário e também 

sua forma mais resistente, e é justamente nela em que a PfHsp90 e outras chaperonas estão 

superexpressas (Pavithra et al., 2007). O papel central do complexo da Hsp90, que inclui 

chaperona e co-chaperonas, na sobrevivência do protozoário e em especial na sua fase de maior 
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resistência a fármacos, coloca estas proteínas como alvos de estudo para o desenvolvimento de 

terapias para a doença. A produção de proteínas funcionais e necessárias para o parasito, mesmo 

em condições adversas, é permitida devido ao tamponamento das mesmas pela Hsp90, esta 

família de chaperonas é altamente conservada, o que implica em interações pouco seletivas com 

inibidores, e justifica também o estudo e mapeamento da interação com co-chaperonas como 

ponto chave para a regulação (Rutherford e Lindquist, 1998).  

Atualmente, têm sido desenvolvidos estudos a respeito de inibidores potenciais diretos 

(ligam-se a chaperona) e indiretos (ligam-se a co-chaperonas ou complexo) para Hsp90, e 

respostas sobre seu mecanismo de inibição. Foram identificadas moléculas que inibem 

seletivamente HsHsp90α, isoforma α da Hsp90 humana, frente a PfHsp90, resultado que sugere 

a existência de diferenças estruturais entre as duas proteínas apesar do alto percentual de 

identidade entre elas, cerca de 70%, todavia não aponta um potencial fármaco para o tratamento 

de malária, demonstrando que estudos nesta área ainda precisam ser desenvolvidos (Garg et al., 

2016; Posfai et al., 2018). 

 

1.5 Hsp90 e Aha4 de Plasmodium falciparum  

A Hsp86 de P. falciparum, mencionada como PfHsp90, é uma proteína da família das 

Hsp90 de 86 kDa (Corbett & Berger, 2010; Silva et al., 2018), sendo a única da família 

encontrada no citoplasma do protozoário. Além disso, o genoma de P. falciparum codifica ainda 

três proteínas parálogas da Hsp90, que são a PfGrp94, PfTrap-1 e PfTrap, que estão localizadas 

no retículo endoplasmático, mitocôndria e superfície do esporozoíto, respectivamente (Frey et 

al., 2007; Pavithra et al., 2007; Pihlajamaa et al., 2013). A PfHsp90 exibe diferenças 

pronunciadas com relação ao linker que conecta os domínios N e M de cada protômero, a região 

é mais alongada e carregada do que em proteínas ortólogas e parálogas. Apesar desta conexão 

entre domínios não influenciar na viabilidade dos organismos, tem especial importância na 

flexibilidade necessária para os rearranjos entre os domínios, atividade chaperona, interação 

com proteínas cliente, desempenho do mecanismo de ação de co-chaperonas, além de 

influenciarem na dimerização dos domínios N e por consequência na atividade ATPásica. 

Estudos revelam que yHsp90wt exibe diferentes propriedades quando tem o linker substituído 

pelo da PfHsp90, a proteína mutante exibe maior sensibilidade a temperatura, menor interação 

com proteínas cliente e atividade ATPásica menos eficiente, estas características exprimem que 

a proteína de P. falciparum se diferencia das proteínas ortólogas pois contém uma região com 
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propriedades exclusivas, responsável por controlar a maquinaria da chaperona (Hainzl et al., 

2009; Tsutsumi et al., 2012). 

A forma canônina PfHsp90 e duas construções (PfHsp90NM e PfHsp90M) foram alvos 

de estudo deste projeto de pesquisa como via de analisar os domínios como regiões autônomas 

e com relação à função e à interação com outras proteínas. 

O genoma de P. falciparum apresenta genes que expressam diversas co-chaperonas, as 

quais podem ser estudadas com relação à interação com a Hsp90, pois são responsáveis pela 

regulação do ciclo funcional. O P. falciparum não apresenta um gene para a forma canônica da 

Aha1. Entretanto, o gene de uma co-chaperona ativadora da atividade ATPásica de PfHsp90 é 

encontrado no genoma de P. falciparum (denominada aqui como PfAha2). A estrutura desta 

proteína já se encontra elucidada e depositada no PDB (código 3N72) e indica a presença de 

dois domínios N-terminais canônicos, um localizado na extremidade N-terminal e outro na 

extremidade C-terminal, conectados por uma região de linker. Além da Aha1 canônica e da 

Aha2, outros organismos apresentam a Aha3 (também chamada de Hch1), que corresponde 

somente ao domínio N-terminal e a Aha4 correspondente ao C-terminal canônico (Figura 4). 

Interessantemente, o genoma de P. falciparum apresenta um gene para a Aha4 (aqui 

denominada de PfAha4) que também tem estrutura tridimensional depositada no PDB sob o 

código 3NI8. Apesar da PfAha2 e PfAha4 terem suas estruturas tridimensionais determinadas 

e depositadas no PDB, não existem dados da caracterização funcional e da interação destas 

proteínas com a PfHsp90. 

Figura 4. Nomenclatura de AHAs. Esquema baseado em proteínas de levedura (yAha1 e yAha3) e de P. 

falciparum (PfAha2 e PfAha4) com respectivos códigos PDB. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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1.6  Objetivos 

Este trabalho de dissertação de mestrado teve como objetivos caracterizar 

estruturalmente a PfHsp90 e duas construções contendo seus domínios NM e M. Também foi 

objetivo compreender os mecanismos de interação das duas construções da PfHsp90 com a 

PfAha4 além do efeito desta sobre a atividade ATPásica da PfHsp90. 

1.6.1 Objetivos específicos 

A.  Identificação e análise das sequências de aminoácidos de PfHsp90 e das construções 

PfHsp90M e PfHsp90NM; 

B. Subclonagem de PfHsp90NM em vetor de expressão pET28a; 

C. Produção e purificação das proteínas PfAha4, PfHsp90M, PfHsp90NM e PfHsp90 

recombinantes; 

D.  Caracterização de elementos de estrutura secundária e terciária da PfHsp90M, 

PfHsp90NM e PfHsp90; 

E. Avaliação do estado oligomérico da PfHsp90M, PfHsp90NM e PfHsp90; 

F. Caracterização da estabilidade química e térmica da PfHsp90M, PfHsp90NM e PfHsp90; 

G.  Determinação da estrutura em baixa resolução da PfHsp90, PfHsp90M e PfHsp90NM e 

a dinâmica dos domínios em solução; 

H. Avaliação da funcionalidade de PfAha4 na estimulação da atividade ATPásica de 

PfHsp90; 

I. Avaliação da interação de PfHsp90M e PfHsp90NM com a co-chaperona PfAha4;  
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Material e Métodos 

2.1.1 Clonagem 

A identificação das sequências de nucleotídeos relativas às construções PfHsp90M e 

PfHsp90NM foi realizada com o auxílio do banco de dados GenBank do NCBI (National Center 

for Biotechnology Information) e do programa que identifica as regiões correspondentes aos 

domínios Smart Protein (http://smart.embl-heidelberg.de/). Adicionalmente foi realizado o 

alinhamento global via ClustalW2 (http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/). A proteína 

completa PfHsp90, denominada Heat Shock Protein 86, tem código de acesso XP_001348998.1 

no banco de dados do NCBI. O plasmídeo pET28a::PfHsp90 (Silva et al., 2018) foi utilizado 

como molde para as construções pET28a::PfHsp90M e pET28a::PfHsp90NM.  

O vetor de expressão pET28a::PfHsp90M foi obtido previamente por ex-integrantes do 

grupo (Dr. Thiago Vargas Seraphim e Srta. Marina de Matteu Alves). O vetor 

pET28a::PfHsp90NM foi obtido por subclonagem, sendo que a sequência de 1698 pb foi 

amplificada por PCR (do inglês, Polymerase Chain Reaction) a partir do vetor 

pET28a::PfHsp90 pelo uso de oligonucleotídeos iniciadores específicos, denominados primers. 

O primer direto foi o T7 Promoter (Invitrogen), pois na sequência do DNA molde já existia um 

sítio de reconhecimento para Nde I. O primer reverso foi desenhado com sítio de 

reconhecimento para a enzima de restrição Sac I. Os oligonucleotídeos foram: 

T7_Pro (F): 5’ TAATACGACTCACTATAGGG 3’ 

PfHsp90M_C (R) (SacI): 5’ CATCAATATGAGCTCATTCTTTGGTAC 3’ 

(*) A região em destaque é referente aos nucleotídeos do sítio de restrição. 

Para a PCR foi utilizado Phusion High Fidelity PCR Master Mix 2x (Thermo Scientific). 

Os reagentes foram combinados de modo a garantir concentrações finais de 200 pg.μL-1 para o 

DNA molde (pET28a::PfHsp90), 0,5 μmol.L-1 de cada primer, 1,5 mmol.L-1 de MgCl2, 200 

μmol.L-1 de cada dNTP e 1 U de Phusion High Fidelity DNA polymerase. A reação aconteceu 

à 98 °C por 30”, depois foram 35 ciclos de: 98 °C por 10” (desnaturação), 51 °C por 30” 

(anelamento) e 72 °C por 45” (extensão), ao final dos ciclos foi feita uma única etapa de 72 °C 

por 10’.  

Ao produto de PCR foi adicionado 6x Gel Loading Dye (Fermentas) e este foi analisado 

em gel de agarose 0,8% (m/v) preparado em tampão TAE (Tris-Acetato 40 mmol.L-1 e EDTA 

mmol.L-1, pH 8,0). O gel foi corado em solução de EtBr (Brometo de Etídio), o padrão utilizado 
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foi o GeneRuler 1 kb (Thermo Scientific). A sequência amplificada foi purificada utilizando 

QIAquick PCR Purification Kit (Quiagen) e posteriormente inserida em pET28a, sendo que o 

vetor e o fragmento de DNA foram previamente digeridos com as enzimas de restrição Nde I e 

Sac I, e ligados empregando T4 DNA ligase (Thermo Scientific) a 26 °C por 1 hora. 

Após a clonagem foram realizadas as análises de restrição, PCR de colônia e 

sequenciamento para o plasmídeo pET28a::PfHsp90NM, visando averiguar a fidelidade e 

sucesso do procedimento de clonagem. As construções para PfHsp90M e PfHsp90NM resultam 

em proteínas de 256 e 566 resíduos de aminoácidos, respectivamente. 

2.1.2 Soluções-tampão 

As soluções-tampão empregadas, para obtenção e caracterização das proteínas, foram 

identificadas e organizadas em composição e propósito na Tabela 1. 

Tabela 1. Identificação de soluções-tampão utilizadas em procedimentos experimentais. 

Solução-tampão Composição Propósito de uso 

A 
Fosfato de Sódio 25 mM (pH 7,4), NaCl 500 mM, 

Imidazol 20 mM, EDTA 1 mM 
Lise bacteriana 

B 
Fosfato de Sódio 25 mM (pH 7,4), NaCl 500 mM, 

Imidazol 20 mM 

Lavagem da coluna na 

cromatografia de afinidade 

C 
Fosfato de Sódio 25 mM (pH 7,4), NaCl 500 mM, 

Imidazol 500 mM 

Eluição das proteínas na 

cromatografia de afinidade 

D 
Tris-HCl 25 mM (pH 7,5), KCl 100 mM β-mercaptoetanol 

1 mM, EDTA 1 mM 

Cromatografia de exclusão 

molecular 

E 
Tris-HCl 25 mM (pH 7,5), KCl 500 mM β-mercaptoetanol 

1 mM 

Cromatografia de exclusão 

molecular analítica 

F HEPES 40 mM (pH 7,5), KCl 100 mM 
Ensaios de Atividade 

ATPásica 

G HEPES 40 mM (pH 7,5), KCl 5 mM 
Ensaios de interação por 

ITC 

2.1.3 Expressão e purificação de proteínas  

As proteínas PfHsp90, PfHsp90NM, PfHsp90M e PfAha4 recombinantes foram 

expressas em E. coli BL21(DE3), sendo que a PfHsp90 foi produzida conforme descrito em 

(Silva et al., 2018). Resumidamente, as células foram transformadas via choque térmico e 

cultivadas em meio LB (Lysogeny broth) suplementado com ágar (5 g.L-1 de extrato de 

levedura, 10 g.L-1 de peptona e 10 g.L-1 de NaCl com pH 7,0), e as placas foram incubadas a 

37 °C durante 16-18hrs. O pré-inóculo foi preparado pelo inóculo de uma colônia das células 

transformadas em 25 mL de meio LB contendo o antibiótico canamicina em concentração de 

30 µmol.L-1, esta preparação foi incubada entre 16-18 horas a 37 °C. Posteriormente, o pré-

inóculo foi diluído em meio a 5% (v/v), considerando o volume final de 500 mL de meio LB. 

Esta cultura foi incubada a 37 °C até o crescimento bacteriano atingir DO600nm ≈ 0,6. A indução 
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da expressão ocorreu pela adição de IPTG em concentração de 0,4 mmol.L-1, a temperatura de 

30 °C durante 4 horas para PfHsp90M e também para PfAha4, e 20 °C por 18 horas para a 

PfHsp90 e para a PfHsp90NM. Ao fim deste período as células foram colhidas por 

centrifugação (13600 x g, 4 °C, 15 min) e posteriormente foram ressuspendidas em 30 mL de 

tampão A com adição de 0,01 mg mL−1 lisozima e 5 unidades de DNase, a mistura foi submetida 

à sonicação em banho de gelo para obtenção do lisado celular (amplitude de 35%, pulsos de 6 

s intervalados por 1 min). O lisado celular foi então centrifugado a 43200 x g, 4 °C por 40 min, 

e o sobrenadante foi filtrado em membrana 0,45 μm (Millipore).  

A purificação das proteínas ocorreu em duas etapas, primeiramente foi empregada a 

cromatografia de afinidade ao níquel em coluna HisTrap Chelating HP 5mL (GE Healthcare 

Lifesciences) equilibrada em tampão B, com eluição de proteínas em tampão C. A PfAha4 teve 

cauda His-tag clivada com trombina (Sigma) em tampão B, sob diálise overnight a 4°C, 

posteriormente foi realizada etapa adicional de cromatografia de afinidade ao níquel, em que a 

proteína PfAha4 sem cauda foi eluída em tampão A, o processo foi monitorado em AKTA 

Prime. Para a segunda etapa de purificação foi utilizada a cromatografia de exclusão molecular 

preparativa empregando a coluna Superdex 200 16/60 ou 26/60 (GE Healthcare Lifesciences) 

equilibrada em tampão D. A eficiência e o grau de pureza das amostras foram confirmados por 

meio de análises eletroforéticas em condições desnaturantes em géis de poliacrilamida (SDS-

PAGE) de 10 a 15% mediante massa molecular da proteína, conforme descrito por Laemmli 

(1970). As proteínas foram reveladas com Coomassie Brilliant Blue R.  

2.1.4 Propriedades físico-químicas das proteínas 

Foram calculados os parâmetros físico-químicos das proteínas PfHsp90, PfHsp90NM, 

PfHsp90M e PfAha4 a partir das sequências de aminoácidos pelo programa Sednterp (Tabela 

2). 
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Tabela 2. Propriedades físico-químicas das proteínas. 

Proteína 

ε280nm 

(mol-1.L.cm-1) 

Edelhoch 

ε280nm 

(mol-1.L.cm-1) 

Pace 

MM 

(kDa) 
pI 

N° de 

aminoácidos 
W* Y* C* 

PfHsp90#£ 64150 66810 88,3 5,30 765 7 19 7 

PfHsp90NM# 50210 53830 68,1 5,21 586 5 17 5 

PfHsp90M# 29870 31400 32,5 7,68 276 3 10 4 

PfAha4 24750 25440 16,4 7,22 143 3 6 2 

#Os valores calculados para PfHsp90, PfHsp90NM e PfHsp90M consideram proteína com His6-tag (20 aa ≈ 2,2 kDa) 
*Referente ao número de resíduos de triptofano (W), tirosina (Y) e cisteína (C). 
£Ensaios com PfHsp90 descritos na literatura por uma integrante do grupo (Silva et al., 2018) 

Fonte: Autoria própria. 
 

2.1.5 Quantificação de proteínas 

A quantificação das proteínas foi determinada por espectroscopia de absorção molecular 

em condições desnaturantes, para eliminar interferências na absorção de luz pelos triptofanos e 

tirosinas, devido ao ambiente em que se encontram na estrutura compacta da proteína 

enovelada. A proteína foi diluída 5 vezes em solução de cloridrato de guanidina 7,5 mol.L-1 e 

fosfato de sódio 25 mmol.L-1 (pH 6,5), e incubada durante 30 minutos antes da leitura 

(Edelhoch, 1967). O espectro de absorbância foi coletado entre os comprimentos de onda 320 

a 250 nm, e para cálculo da concentração foi aplicada a lei de Lambert-Beer a 280 nm (Equação 

1). 

𝐴 = 𝐶 × 𝑙 × 𝜀    Equação 1 

Na equação 𝐴 é a absorbância em unidades arbitrárias, 𝐶 é a concentração (mol.L-1), 𝑙 é 

o caminho óptico (cm), e 𝜀 é o coeficiente de extinção molar em (mol-1.L.cm-1) (Tabela 2).  

2.1.6 Espectropolarimetria de dicroísmo circular  

Os experimentos de CD foram realizados utilizando o espectropolarímetro Jasco J-815 

acoplado a um peltier e banho térmico para controle de temperatura. Para investigação da 

estrutura secundária foram obtidos os espectros da PfHsp90, PfHsp90NM e PfHsp90M em 

concentrações que variaram de 2,5 a 15 μmol.L-1, dependendo da intensidade de sinal obtida. 

As diluições foram realizadas em tampão D e as leituras foram feitas em cubeta com caminho 

óptico de 0,1 cm.  
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Para todas as análises o sinal de CD foi convertido para Elipticidade Molar Residual 

([𝜃]𝐸𝑀𝑅) mediante Equação 2: 

[𝜃]𝐸𝑀𝑅 =
𝜃(𝜆)

10.[𝑐].𝑙.𝑛𝑅
       Equação 2 

onde, 𝜃(𝜆) é o sinal de CD em elipicidade, 𝑛𝑅 é o número de resíduos de aminoácidos da 

proteína, [𝑐] é a concentração de proteína em mol.L-1, e 𝑙 é o caminho óptico em cm. 

Posteriormente foi feita a deconvolução do espectro normalizado pelo uso do software 

CDNN Deconvolution, como via de estimar a percentagem relativa de estruturas secundárias 

presentes nas proteínas (Böhm et al., 1992). 

2.1.7 Fluorescência intrínseca do triptofano  

Nos ensaios de espectroscopia de fluorescência, resíduos de triptofano (Trp) foram 

utilizados como sondas intrínsecas. Os espectros de fluorescência foram coletados de 298-420 

nm e 305-420 nm empregando comprimentos de onda de excitação de 280 e 295 nm, 

respectivamente. O equipamento utilizado foi o Fluorímetro F-4500 (Hitachi), e para todas as 

preparações as proteínas estavam em concentração de 5 µmol.L-1 em tampão D, sendo 

analisadas em duas condições: na presença e na ausência de desnaturante, neste caso, cloridrato 

de guanidina a 6 mol.L-1 (GndCl). 

A estabilidade química das proteínas foi avaliada utilizando concentração fixa de 5 

μmol.L-1 de PfHsp90, e 10 μmol.L-1 de PfHsp90NM e PfHsp90M. Os ensaios foram realizados 

individualmente para cada proteína, empregando concentrações crescentes de ureia. As 

amostras foram preparadas em tampão D em placa Microlon 96 poços (Greiner), incubadas 

durante 1 hora a temperatura ambiente e excitadas a 295nm; os espectros foram coletados em 

equipamento VarioskanTM LUX 3020-197 (Thermo Fisher Scientific). Após a coleta, os dados 

foram tratados para obtenção do centro de massa espectral (< 𝜆 >) (Equação 3). 

< 𝜆 > =  
∑ 𝜆𝑖.𝐹𝑖

∑ 𝐹𝑖
       Equação 3 

onde, λi é o comprimento de onda e Fi  a intensidade de fluorescência neste ponto. O < 𝜆 > foi 

calculado para a faixa espectral entre aproximadamente 300 e 420 nm, como previamente 

descrito em (Seraphim et al., 2013). Os ensaios foram realizados em triplicata experimental e 

repetidos para replicatas biológicas. Os ajustes para os experimentos de desenovelamento 

químico foram realizados pelo programa OriginPro 2016 empregando a função de Boltzmann, 

para uma única transição, ou Double Boltzmann, no caso de duas transições, e assim foi obtido 

o valor de Cm, referente a concentração de agente desnaturante no ponto médio da transição. 
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2.1.8 Cromatografia de exclusão molecular analítica 

A cromatografia de exclusão molecular analítica (aSEC) foi realizada segundo (Silva et 

al., 2013). Foi empregada coluna Superdex 200 10/300 GL (GE Healthcare Lifesciences) 

equilibrada com o tampão E, e acoplada a um Äkta Prime Plus (GE Healthcare Lifesciences), 

as proteínas PfHsp90, PfHsp90NM e PfHsp90M foram injetadas individualmente em 

concentração de 5 μmol.L-1. Como padrão foi empregada uma mistura de proteínas globulares 

com raios de Stokes (RS) e MM conhecidas, em concentração de aproximadamente 1 mg.mL-1 

cada. As proteínas empregadas na mistura foram: Apoferritina (480 kDa – Rs 67 Å), γ-globulina 

(160 kDa – Rs 48 Å), Albumina Sérica Bovina - BSA (67 kDa – Rs 36 Å), Anidrase Carbônica 

(30 kDa – Rs 24 Å) e Citocromo C (12,3 kDa – Rs 14 Å) (Sigma–Aldrich). O volume da fase 

móvel (V0) da coluna foi determinado pela eluição de blue dextran 1 mg.mL-1 (Sigma). 

O tratamento dos dados é baseado em cálculos simples e modelos matemáticos de 

regressão linear, a partir dos volumes de eluição pode-se calcular o coeficiente de partição (Kav) 

utilizando a Equação 4, e a identificação dos volumes ocorre a partir da análise do perfil 

cromatográfico das proteínas. 

𝐾𝑎𝑣 =
𝑉𝑒− 𝑉0

𝑉𝑡−𝑉0
      Equação 4 

onde, Ve é o volume de eluição da proteína, V0 é o volume da fase móvel e Vt é o volume total 

da coluna (24 mL). 

A determinação da massa molecular aparente (MMapp) é proveniente do gráfico Kav 

versus log(MMpadrão), e o valor de Rs a partir do gráfico Rs vesus −𝑙𝑜𝑔𝐾𝑎𝑣1 2⁄ . Pode-se ainda 

determinar a razão friccional (f/f0) para cada proteína a partir da Equação 5. 

𝑓

𝑓0
=  

𝑅𝑠

𝑅0
      Equação 5 

Onde, Rs é o valor experimental e R0 é o valor teórico fornecido pelo Software Sedenterp. 

Para obtenção da constante de dissociação do dímero de PfHsp90 (KDapp) foram 

realizados ensaios de aSEC conforme reportando em (Silva et al., 2013), empregando diferentes 

concentrações da proteína, de 0,1 a 12 µmol.L-1, com posterior avaliação dos cromatogramas 

com relação ao volume de eluição. Para determinação de KDapp foi empregado o modelo 

DoseResp, representado pela equação 6. 

𝑡𝑅 =  𝐴1 + 
𝐴2−𝐴1

1+10
(𝑙𝑜𝑔𝐾𝐷𝑎𝑝𝑝).𝑝

     Equação 6 

Onde, tR é o tempo de retenção em minutos, A1 é a assíntota inferior, A2 é a assíntota 

superior, logKDapp é o centro, e p é o parâmetro que indica a inclinação da curva. 
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2.1.9 Crosslinking químico  

Os ensaios de crosslinking químico foram procedidos com utilização do crosslinker 

disuccinimidil suberato (DSS), agente responsável pela formação de ligações cruzadas que 

permitem verificar a dimerização das proteínas, segundo Coto et al. (2018). As proteínas 

PfHsp90, PfHsp90NM e PfHsp90M foram preparadas a 10 μmol.L-1 em tampão fosfato de 

sódio 25 mmol.L-1 (pH 7,4) contendo NaCl 100 mmol.L-1 e β-mercaptoetanol 1 mmol.L-1. As 

proteínas foram incubadas com 50x de excesso molar de DSS nos tempos de 5, 15 e 30 min, as 

reações foram interrompidas pela adição de tampão Tris-HCl (pH 8,0) em concentração final 

de 50 mmol.L-1. Após 15 min, as amostras foram coradas e submetidas a SDS-PAGE a 12%. 

2.1.10 Calorimetria de varredura diferencial (DSC) 

Os experimentos de DSC foram realizados utilizando o calorímetro Nano DSC (TA 

Instruments), a técnica permite estimar transições conformacionais e analisar a estabilidade 

térmica das proteínas (Gill et al., 2010). Os principais parâmetros que podem ser determinados 

são:  temperatura de melting (Tm), a variação da entalpia de desnaturação (∆H) e também a 

variação da capacidade calorífica (∆Cp). 

Foi avaliada a estabilidade térmica das proteínas na ausência e na presença de 

nucleotídeos (ATP e ADP) a 5 mmol.L-1, incluindo ou não MgCl2 a 2 mmol.L-1. As proteínas 

foram preparadas em tampão D, e dialisadas exaustivamente a 4 °C em tampão sem β-

mercaptoetanol, as concentrações utilizadas foram de 1 mg.mL-1 para PfHsp90, PfHsp90NM e 

PfHsp90M. Ensaios adicionais com HsHsp90β e HsHsp90βN foram realizados para comparar 

a estabilidade do domínio N entre diversos organismos, estas proteínas foram expressas e 

purificadas no laboratório de acordo com (Minari, 2018). A faixa de temperatura utilizada foi 

de 20 a 90 °C com taxa de aumento da temperatura de 1 °C/min, todos os experimentos foram 

realizados em duas etapas, aquecimento e resfriamento, para avaliar se o processo é reversível 

(Batista et al., 2015a). Os termogramas foram registrados no software DSC Run (Ta 

Instruments) e os dados foram analisados pelo software Launch NanoAnalyse.  

2.1.11 Espalhamento de raios-X a baixo ângulo (SAXS) 

Os experimentos de espalhamento de raios-X a baixo ângulo (SAXS) foram realizadas 

na linha SAXS1, no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS – CNPEM, Campinas-SP). 

Utilizando-se feixe monocromático de raios-X (λ = 1,488 Å) e distância detector-amostra de, 

1000 mm. As amostras foram medidas em célula com janela de mica com 1 mm de caminho 
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óptico. Os padrões de espalhamento foram coletados por um detector MarCCD durante 300 

segundos para PfHsp90, PfHsp90NM e PfHsp90M, e as concentrações empregadas para cada 

proteínas foram de aproximadamente 1,0 mg.mL-1, 2,0 mg.mL-1 e 3,0 mg.mL-1, sendo que as 

mesmas haviam sido purificadas e dialisadas em tampão D. 

As curvas de SAXS foram normalizadas pelas concentrações de proteína e a qualidade 

dos dados foi avaliada manualmente e pelo programa Primus (Konarev et al, 2003). Baseando-

se na aproximação da lei de Guinier foram determinados os valores de raio de giro (Rg), e as 

massas moleculares (MMs) foram estimadas pelo programa SAXSMoW (Fischer et al, 2010). 

Para o cálculo das funções de distribuição das distâncias da partícula (PDDF) o programa 

GNOM foi utilizado (Svergun, 1992). Os modelos ab initio das proteínas foram gerados pelo 

programa DAMMIN (Svergun, 1999), que usa o método de simulated annealing para 

posicionar átomos-modelo espacialmente de forma a refletir a curva experimental de SAXS.  

Os experimentos de SAXS foram realizados sob coordenação do Dr. Paulo Roberto das 

Dores da Silva e os dados foram analisados pela Dr. Thiago Vargas Seraphim. 

2.1.12 Atividade ATPásica 

O efeito de PfAha4 sobre a atividade enzimática da PfHsp90 foi avaliado por meio de 

ensaios empregando o kit colorimétrico PiColorLock Gold™ (Innova Biosciences), que detecta 

fosfato inorgânico (Pi) liberado como produto da hidrólise de ATP. O kit baseia-se na alteração 

da absorbância do corante verde malaquita na presença de complexos de fosfomolibdato, 

permitindo a quantificação de fosfato total liberado (Silva et al., 2018). 

Os testes foram realizados em microplacas de 96 poços Greiner UV-Star® (Sigma), e as 

amostras foram preparadas em tampão F na presença de 2 mmol.L-1 de MgCl2. Foram 

procedidos os seguintes experimentos: (i) aumento crescente da concentração de PfAha4 (0 a 

20 µmol.L-1) empregando concentrações fixas de PfHsp90 (1 µmol.L-1 de dímero) e ATP (1 

mmol.L-1), e (ii) aumento crescente da concentração de ATP (0 a 2 mmol.L-1) empregando 

concentrações fixas de PfHsp90 (1 µmol.L-1 de dímero) e PfAha4 (10 µmol.L-1). As placas 

foram incubadas por 20 minutos a 37 °C, a reação foi interrompida pela adição de Gold mix, 

após 5 minutos foi adicionado o estabilizador, e posteriormente realizada a leitura, em 

comprimentos de onda entre 590 e 650 nm no leitor de placas VarioskanTM LUX 3020-197 

(Thermo Fisher Scientific). 

Os experimentos foram realizados em quintuplicata, e a partir dos dados de estimulação 

da atividade (A) foi calculado o percentual de estímulo e o valor de EC50, empregando uma 

curva com ajuste dose-resposta por meio do software OriginPro 2016. 
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A partir da curva de v0 (velocidade inicial), concentração de Pi pelo tempo, em função 

da concentração de substrato (ATP) (B) obteve-se os parâmetros cinéticos da interação de 

PfHsp90 com PfAha4, empregando o ajuste de Michaelis-Menten (Equação 7) por meio do 

software OriginPro 2016. 

𝑣0 =
𝑉𝑚á𝑥[𝑆]

𝐾𝑀+ [𝑆]
                Equação 7 

Na equação 7, v0 é a velocidade (taxa de fosfato liberado por minuto), Vmáx é a 

velocidade máxima, KM é a constante de Michaelis-Menten e [S] é a concentração de substrato 

(ATP). 

2.1.13 Calorimetria de titulação isotérmica (ITC) 

Os experimentos de ITC foram realizados empregando calorímetro iTC200 (GE 

Healthcare Lifesciences). As proteínas foram dialisadas por 16 horas a 4 °C em tampão G. As 

construções da chaperona (PfHsp90NM e PfHsp90M) foram utilizadas na célula em 

concentrações de 10 a 20 µmol.L-1 de monômeros, e a PfAha4 foi empregada na seringa, em 

concentrações de 100 a 200 µmol.L-1. O regime variou em torno de 2 μL a cada nova injeção, 

dependendo da intensidade de sinal observado nas titulações. Os ensaios foram realizados nas 

temperaturas de 20, 25 e 30 °C, da mesma forma descrita para os experimentos de interação de 

PfHsp90 e PfAha4, realizados por outra integrante do grupo como parte do seu projeto de 

doutorado (Minari, 2018, p.79). 

A análise dos dados foi realizada conforme descrito por Seraphim (2015, p. 39), o calor 

da interação (Q) foi determinado a partir da integração das áreas dos picos a cada injeção (μcal 

seg-1), as quais são proporcionais ao volume da célula (Vcel), concentração de ligante ([L]) e 

ΔH. O calor de diluição do titulante e do titulado foi calculado a partir da linha de base ao final 

da titulação, em condições onde todos os sítios foram saturados, e foi subtraído do calor de 

interação determinado. O Q obtido por mol de ligante injetado foi analisado em função da razão 

molar entre titulante/titulado e os valores de ΔHapp, n e KA foram estimados pelo ajuste dos 

dados, realizado com auxílio do programa Origin Microcal segundo a equação abaixo (Equação 

8): 

Q = (
n[M]∆HVcel

2
) {1 +

[L]

(n[M])
+

1

(nKA[M])
− √[(1 +

[L]

(n[M])
+

1

(nKA[M])
)

2

−
4[L]

(n[M])
]}    Equação 8 

onde, [M] é a concentração molar do titulado e ΔHapp é a variação de entalpia, em cal mol-1. 

Neste procedimento, o programa Origin Microcal supôs, inicialmente, valores de n, KA e ΔHapp, 
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calculando a variação do calor (ΔQ) em cada injeção e comparando-os com o calor medido 

experimentalmente em cada injeção. Os valores de n, KA e ΔHapp foram otimizados 

progressivamente até melhoras significativas nestes valores não fossem mais observadas 

(Leavitt & Freire, 2001; Pierce et al., 1999). 

A variação de entropia aparente (ΔSapp) e variação de energia livre de Gibbs aparente 

(ΔGapp) foram calculadas segundo a equação 9. 

∆Gapp = −RTln KA = ∆Happ − T∆Sapp   Equação 9 

Onde, R é a constante dos gases em cal.K-1.mol.L-1, e T é a temperatura absoluta em K. 

A variação da capacidade calorífica aparente da interação (ΔCpapp) foi calculada pela 

dependência da ΔHapp em função da temperatura, segundo a equação 10. 

∆Cpapp =
∆∆Happ

∆T
   Equação 10 

2.2 Resultados e Discussão 

2.2.1 Análise Bioinformática   

A proteína Hsp90 em sua forma canônica é organizada em três domínios, conforme 

descrito no item 1.2 da Introdução.  

A Figura 5 representa o alinhamento da sequência de aminoácidos da PfHsp90 com as 

proteínas homólogas de Leishmania braziliensis (LbHsp90), Gallus gallus domesticus 

(GgHsp90α), Sus scrofa domesticus (SsHsp90α), as duas isoformas humanas (HsHsp90α e 

HsHsp90β) e a paráloga PfGrp94, encontrada no retículo endoplasmático de células de P. 

falciparum. A paráloga PfTrap não foi apresentada no alinhamento, pois possui relativamente 

baixa identidade na sequência de aminoácidos com as outras proteínas dispostas, tornando as 

sequências fragmentadas e de difícil visualização. 
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Figura 5. Alinhamento das sequências completas de Hsp90 homólogas. Os símbolos (*), (-), (:) e (.) 

representam aminoácidos idênticos, ausentes, estruturalmente similares e pouco similares, respectivamente. O 

início dos domínios para a proteína alvo PfHsp90 estão indicados na sequência com setas coloridas. A seta 

vermelha é referente ao início do N-teminal (domínio N), a verde referente ao domínio intermediário (M) e a azul 

referente ao C-terminal (domínio C). A sequência referente ao linker foi delimitada pela faixa em verde, e a porção 

adicional característica da PfHsp90, foi destacada em amarelo. Os resíduos de triptofano foram destacados em 

azul. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 5 mostra como os domínios são delimitados para a PfHsp90 em relação as 

proteínas ortólogas. Nota-se que a PfHsp90 tem linker entre os domínios N e M mais extenso 

do que as outras proteínas, região entre os resíduos 235 e 267, e esta característica 

PfHsp90       -----------------------------------------------------------------------MSTETFAFNADIRQLMSLIINTFYSNKEIFLRELISNASDALDKIRYES 49 

LbHsp90       ------------------------------------------------------------------------MTETFAFQAEINQLMSLIINTFYSNKEIFLRELISNASDACDKIRYQS 48 

HsHsp90α      ---------------------------------------------------------MPEETQTQDQPMEEEEVETFAFQAEIAQLMSLIINTFYSNKEIFLRELISNSSDALDKIRYES 63 

HsHsp90β      ---------------------------------------------------------MPEEV-----HHGEEEVETFAFQAEIAQLMSLIINTFYSNKEIFLRELISNASDALDKIRYES 58 

GgHsp90α      ---------------------------------------------------------MPEAVQTQDQPMEE-EVETFAFQAEIAQLMSLIINTFYSNKEIFLRELISNSSDALDKIRYES 62 

SsHsp90α      ---------------------------------------------------------MPEETQTQDQPMEEEEVETFAFQAEIAQLMSLIINTFYSNKEIFLRELISNSSDALDKIRYES 63 

PfGrp94       MKLNNIYSFFFLFFVLCVIQENVRRVLCDSSVEGDKGPSDDVSDSSGEKKEVKRDRDTLEEIEEG--EKPTESMESHQYQTEVTRLMDIIVNSLYTQKEVFLRELISNAADALEKIRFLS 118 

                                                                                        *:. ::::: :**.:*:*::*::**:********::** :***: * 

 

PfHsp90       ITDTQKLSAEPEFFIRIIPDKTNNTLTIEDSGIGMTKNDLINNLGTIARSGTKAFMEAIQ-ASGDISMIGQFGVGFYSAYLVADHVVVISKNNDDEQYVWESAAGGSFTVTKDETNEKLG 168 

LbHsp90       LTDPSVLGEETHLRVRVVPDKANKTLTVEDNGIGMTKADLVNNLGTIARSGTKAFMEALE-AGGDMSMIGQFGVGFYSAYLVADRVTVVSKNNSDEAYVWESSAGGTFTITSV-PESDMK 166 

HsHsp90α      LTDPSKLDSGKELHINLIPNKQDRTLTIVDTGIGMTKADLINNLGTIAKSGTKAFMEALQ-AGADISMIGQFGVGFYSAYLVAEKVTVITKHNDDEQYAWESSAGGSFTVRTD-TGEPMG 181 

HsHsp90β      LTDPSKLDSGKELKIDIIPNPQERTLTLVDTGIGMTKADLINNLGTIAKSGTKAFMEALQ-AGADISMIGQFGVGFYSAYLVAEKVVVITKHNDDEQYAWESSAGGSFTVRAD-HGEPIG 176 

GgHsp90α      LTDPSKLDSGKDLKINLIPNKHDRTLTIVDTGIGMTKADLVNNLGTIAKSGTKAFMEALQ-AGADISMIGQFGVGSYSAYLVAEKVTVITKHNDDEQYAWESSAGGSFTVRLD-NGEPLG 180 

SsHsp90α      LTDPSKLDSGKELHINLIPNKQDRTLTIVDTGIGMTKADLINNLGTIAKSGTKAFMEALQ-AGADISMIGQFGVGFYSAYLVAEKVTVITKHNDDEQYAWESSAGGSFTVRTD-TGEPMG 181 

PfGrp94       LSDESVLGEEKKLEIRISANKEKNILSITDTGIGMTKVDLINNLGTIAKSGTSNFLEAISKSGGDMSLIGQFGVGFYSAFLVADKVIVYTKNNDDEQYIWESTADAKFTIYKDPRGATLK 238 

              ::* . *.   .: : :  :  .. *:: *.****** **:*******:***. *:**:. :..*:*:******* ***:***::* * :*:*.** * ***:*...**:        : 

                                                       _____________________________________Linker____________________________________    

PfHsp90       RGTKIILHLKEDQLEYLEEKRIKDLVKKHSEFISFPIKLYCERQNEKEITASEEEEGEGEGEREGEEEEEKKKKTGEDKNADESKEENEDEEKKEDNEEDDNKTDHPKVEDVTEELENAE 288 

LbHsp90       RGTRITLHLKEDQQEYLEERRVKELIKKHSEFIGYDIELMVEKTAEKEVTDEDEEEDESKKKSC-------------------------------------GDEGEPKVEEVTEG----- 244 

HsHsp90α      RGTKVILHLKEDQTEYLEERRIKEIVKKHSQFIGYPITLFVEKERDKEVSDDEAEEKEDKEEEKEKE--------------------------------EKESEDKPEIEDVGSDEEE-E 268 

HsHsp90β      RGTKVILHLKEDQTEYLEERRVKEVVKKHSQFIGYPITLYLEKEREKEISDDEAEEEKGE---KEEE--------------------------------DKDDEEKPKIEDVGSDEEDDS 261 

GgHsp90α      RGTKVILHLKEDQTEYLEERRIKEIVKKHSQFIGYPIRLFVEKERDKEVSDDEAEEKEEE---KEEK--------------------------------EEKTEDKPEIEDVGSDEEE-E 264 

SsHsp90α      RGTKVILHLKEDQTEYLEERRIKEIVKKHSQFIGYPITLFVEKERDKEVSDDEAEEKEDKEEEKEKE--------------------------------EKESEDKPEIEDVGSDEEEEE 269 

PfGrp94       RGTRISLHLKEDATNLLNDKKLMDLISKYSQFIQFPIYLLHENVYTEEVLADIAKDM----------------------------------------------VNDPNYDSVKV-----E 307 

              ***:: ******  : *::::: :::.*:*:** : * *  *.   :*:  .  ::                                                 .*: :.*         

 

              _____Linker______     

PfHsp90       K-KKKEKRKKKIHTVEHEWEELNKQKPLWMRKPEEVTNEEYASFYKSLTNDWEDHLAVKHFSVEGQLEFKALLFIPKRAPFDMFENRKKRNNIKLYVRRVFIMDDCEEIIPEWLNFVKGV 407 

LbHsp90       -GEDKKKKTKKVKEVTKTYEVQNKHKPLWTRDPKDVTKEEYAAFYKAISNDWEDPAATKHFSVEGQLEFRAIAFVPKRAPFDMFEPNKKRNNIKLYVRRVFIMDNCEDLCPDWLGFVKGV 363 

HsHsp90α      KKDGDKKKKKKIKEKYIDQEELNKTKPIWTRNPDDITNEEYGEFYKSLTNDWEDHLAVKHFSVEGQLEFRALLFVPRRAPFDLFENRKKKNNIKLYVRRVFIMDNCEELIPEYLNFIRGV 388 

HsHsp90β      GKD-KKKKTKKIKEKYIDQEELNKTKPIWTRNPDDITQEEYGEFYKSLTNDWEDHLAVKHFSVEGQLEFRALLFIPRRAPFDLFENKKKKNNIKLYVRRVFIMDSCDELIPEYLNFIRGV 380 

GgHsp90α      KKDGDKKKKKKIKEKYIDEEELNKTKPIWTRNPDDITNEEYGEFYKSLTNDWEDHLAVKHFSVEGQLEFRALLFVPRRAPFDLFENRKKKNNIKLYVRRVFIMDNCEELIPEYLNFMRGV 384 

SsHsp90α      KKDGDKKKKKKIKEKYIDQEELNKTKPIWTRNPDDITNEEYGEFYKSLTNDWEDHLAVKHFSVEGQLEFRALLFVPRRAPFDLFENRKKKNNIKLYVRRVFIMDNCEELIPEYLNFIRGV 389 

PfGrp94       ETDDPNKKTRTVEKKVKKWTLMNEQRPIWLRSPKELKDEDYKQFFSVLSGYNDQPLYHIHFFAEGEIEFKCLIYIPSKAPSMNDQLYSKQNSLKLYVRRVLVADEFVEFLPRYMSFVKGV 427 

                .  :*:.:.:.         *: :*:* *.*.::..*:*  *:. ::.  ::     ** .**::**:.: ::* :**    :  .*:*.:*******:: *.  :: * ::.*::** 

 

PfHsp90       VDSEDLPLNISRESLQQNKILKVIKKNLIKKCLDMFSELAEN------------------------------KENYKKFYEQFSKNLKLGIHEDNANRTKITELLRFQTSKSGDEMIGLK 497 

LbHsp90       VDSEDLPLNISRENLQQNKILKVIRKNIVKKCLELFEEIAEN------------------------------KEDYKQFYEQFGKNIKLGIHEDTANRKKLMELLRFYSTESGEEMTTLK 453 

HsHsp90α      VDSEDLPLNISREMLQQSKILKVIRKNLVKKCLELFTELAED------------------------------KENYKKFYEQFSKNIKLGIHEDSQNRKKLSELLRYYTSASGDEMVSLK 478 

HsHsp90β      VDSEDLPLNISREMLQQSKILKVIRKNIVKKCLELFSELAED------------------------------KENYKKFYEAFSKNLKLGIHEDSTNRRRLSELLRYHTSQSGDEMTSLS 470 

GgHsp90α      VDSEDLPLNISREMLQQSKILKVIRKNLVKKCLELFTELAED------------------------------KENYKKFYEQFSKNIKLGIHEDSQNRKKLSELLRYYTSASGDEMVSLK 474 

SsHsp90α      VDSEDLPLNISREMLQQSKILKVIRKNLVKKCLELFTELAED------------------------------KENYKKFYEQFSKNIKLGIHEDSQNRKKLSELLRYYTSASGDEMVSLK 479 

PfGrp94       VDSDDLPLNVSREQLQQNKILKAVSKRIVRKILDTFHKLYKEGKKNKETLRSELENETDEEKKKEITKKLSEPSTYKLIYKEYRKFLKSGCYEDDINRNKIAKLLLFKTMQY-PKSISLD 546 

              ***:*****:*** ***.****.: *.:::* *: * :: ::                               . ** :*: : * :* * :**  ** :: :** : :     :   *. 

 

 

PfHsp90       EYVDRMKENQKDIYYITGESINAVSNSPFLEALTKKGFEVIYMVDPIDEYAVQQLKDFDGKKLKCCTKEGLDIDDSEEAKKDFETLKAEYEGLCKVIKDVLHEKVEKVVVGQRITDSPCV 617 

LbHsp90       DYVTRMKPEQKSIYYITGDSKKKLESSPFIEKARRCGLEVLFMTEPIDEYVMQQVKDFEDKKFACLTKEGVHFEESEEEKKQREEKKAACEKLCKTMKEVLGDKVEKVTVSERLSTSPCI 573 

HsHsp90α      DYCTRMKENQKHIYYITGETKDQVANSAFVERLRKHGLEVIYMIEPIDEYCVQQLKEFEGKTLVSVTKEGLELPEDEEEKKKQEEKKTKFENLCKIMKDILEKKVEKVVVSNRLVTSPCC 598 

HsHsp90β      EYVSRMKETQKSIYYITGESKEQVANSAFVERVRKRGFEVVYMTEPIDEYCVQQLKEFDGKSLVSVTKEGLELPEDEEEKKKMEESKAKFENLCKLMKEILDKKVEKVTISNRLVSSPCC 590 

GgHsp90α      DYCTRMKENQKHVYYITGETKDQVANSAFVERLRKHGLEVIYMIEPIDEYCVQQLKEFEGKTLVSVTKEGLELPEDEEEKKKQEEKKAKFENLCKIMKDILEKKVEKVVVSNRLVTSPCC 594 

SsHsp90α      DYCTRMKENQKHIYYITGETKDQVANSAFVERLRKHGLEVIYMIEPIDEYCVQQLKEFEGKTLVSVTKEGLELPEDEEEKKKQEEKKTKFENLCKIMKDILEKKVEKVVVSNRLVTSPCC 599 

PfGrp94       TYIEHMKPDQKFIYYASGDSYEYLAKIPQLQIFKKKNIDVLFLTESVDESCIQRVQEYEGKKFKSIQKGEISFELTEEEKKKEQQMQKMYKALIDVISDTLKNQIFKVEISRRLVDAPCA 666 

               *  :**  ** :** :*:: . : .   ::   : .::*::: : :**  :*::::::.*.: .  *  : :   ** **. :  :   : * . :.: * .:: ** :..*:  :** 

 

PfHsp90       LVTSEFGWSANMERIMKAQALRDNSMTSYMLSKKIMEINARHPIISALKQKADADKSDKTVKDLIWLLFDTSLLTSGFALEEPTTFSKRIHRMIKLGLSIDEEENND--------IDLPP 729 

LbHsp90       LVTSEFGWSAHMEQIMRNQALRDSSMAQYMVSKKTMEVNPDHPIIKELRRRVEADENDKAVKDLVFLLFDTSLLTSGFQLDDPTGYAERINRMIKLGLSLDEEDEEVAEAPP---AEAAP 690 

HsHsp90α      IVTSTYGWTANMERIMKAQALRDNSTMGYMAAKKHLEINPDHSIIETLRQKAEADKNDKSVKDLVILLYETALLSSGFSLEDPQTHANRIYRMIKLGLGIDEDDPTADDTSAAVTEEMPP 718 

HsHsp90β      IVTSTYGWTANMERIMKAQALRDNSTMGYMMAKKHLEINPDHPIVETLRQKAEADKNDKAVKDLVVLLFETALLSSGFSLEDPQTHSNRIYRMIKLGLGIDEDEVAAEEPNAAVPDEIPP 710 

GgHsp90α      IVTSTYGWTANMERIMKAQALRDNSTMGYMAAKKHLEINPDHSIIETLRQKAEADKNDKSVKDLVILLYETALLSSGFSLEDPQTHANRIYRMIKLGLGIDEDDTAAEEASPAVTEEMPP 714 

SsHsp90α      IVTSTYGWTANMERIMKAQALRDNSTMGYMAAKKHLEINPDHSIIETLRQKAEADKNDKSVKDLVILLYETALLSSGFSLEDPQTHANRIYRMIKLGLGIDEDDPTADDSSAAVTEEMPP 719 

PfGrp94       VVSTEWGLSGQMEKLMKMNVS-NSDQIKAMSGQKILEINPNHPIMIDLLKRSVTNPKDLELTNSIKIMYQSAKLASGFDLEDTADLAQIVYDHINQKLGVDNNLKIDDLDPSIFET--KK 783 

              :*:: :* :.:**::*: :.  :..    * .:* :*:*  * *:  * ::  :: .*  :.: : :::::: *:*** *::    :: :   *:  *.:*::                  

 

PfHsp90       LEETVDATDSKMEEVD------------------------ 745 

LbHsp90       A--EVTAGTSSMEQVD------------------------ 704 

HsHsp90α      LEGDD--DTSRMEEVD------------------------ 732 

HsHsp90β      LEGDE--DASRMEEVD------------------------ 724 

GgHsp90α      LEGDD--DTSRMEEVD------------------------ 728 

SsHsp90α      LEGDD--DTSRMEEVD------------------------ 733 

PfGrp94       IED--ENDSSKFEEEINIDDEIQKKDNNVDNESNDKSDEL 821 

 

Domínio N 

Domínio M 

Domínio C 
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possivelmente confere maior flexibilidade entre os domínios citados anteriormente, pois se trata 

de uma região fortemente carregada e de essencial importância para que a Hsp90 exerça sua 

função (Borges et al., 2016; Seraphim et al., 2017). 

Os percentuais de identidade entre as estruturas primárias das Hsp90 alinhadas estão 

dispostos na Tabela 3, mediante análise das sequências utilizando ClustalW2. Nota-se que a 

PfHsp90 tem maior identidade com proteínas citoplasmáticas de outros organismos (LbHsp90, 

HsHsp90α, HsHsp90β, GgHsp90α e SsHsp90α) do que com as parálogas, localizadas em 

diferentes organelas (PfGrp94 e PfTrap), destacando que estas apresentam sequência de 

endereçamento e retenção. 

Tabela 3. Identidade de sequências entre as Hsp90 homólogas. Foram destacados os percentuais de identidade 

entre PfHsp90 e proteínas ortólogas, de L. braziliensis, S. scrofa domesticus,  G. gallus domesticus e isoformas α 

e β humamas, e as proteínas parálogas Grp94 e Trap. 

Proteína PfHsp90 LbHsp90 HsHsp90α HsHsp90β GgHsp90α SsHsp90α PfGrp94 PfTrap 

PfHsp90 100% - - - - - - - 

LbHsp90 65% 100% - - - - - - 

HsHsp90α 68% 65% 100% - - - - - 

HsHsp90β 68% 64% 87% 100% - - - - 

GgHsp90α 68% 65% 96% 86% 100% - - - 

SsHsp90α 68% 65% 99% 87% 96% 100% - - 

PfGrp94 41% 40% 41% 41% 40% 41% 100% - 

PfTrap 22% 23% 23% 23% 24% 23% 20% 100% 

Fonte: Autoria própria. 

 

Além disso, quando são alinhadas as sequências que correspondem a cada domínio 

individualmente, observa-se que o domínio N, na ausência do linker, é o mais conservado entre 

as proteínas, nesta região a PfHsp90 exibe entre 72 e 75% de identidade com proteínas 

ortólogas, 56% com a PfGrp94 e 24% com a PfTrap. Neste sentido, o domínio N é mais 

conservado do que o M (PfHsp90 exibe entre 69 e 75% de identidade com proteínas ortólogas, 

42% com a PfGrp94 e 22% com PfTrap), e este por sua vez, mais conservado do que o C (cerca 

de 60% de identidade com o de proteínas ortólogas, 29% com a PfGrp94 e 18% com PfTrap). 

Sendo assim, a região de menor similaridade e com maior variação da composição é o linker 

que conecta os domínios N e M. Os percentuais de identidade entre o linker de PfHsp90 e 

homólogas, composição em termos de aminoácidos carregados, carga líquida em pH neutro, pI 

da região e pI das proteínas completas, foram dispostos na Tabela 4, os valores foram obtidos 

pelos programas Sednterp e ClustalW2.  
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Tabela 4. Caracterização dos linkers de Hsp90 homólogas. Os linkers foram comparados com relação à 

identidade de sequência com PfHsp90_CL e em função da composição, tamanho e carga. 

Proteína 
Identidade com 

PfHsp90_CL* 

Composição Número de 

resíduos 

Carga a 

pH 7,0 

pI 

linker 

pI 

proteína 
R H K D E 

PfHsp90_CL 100% 3 3 19 8 33 95 -19 4,78 5,17 

LbHsp90_CL 42% 0 0 14 5 15 53 -6 4,95 5,30 

HsHsp90α_CL 37% 1 0 18 9 22 63 -12 4,78 5,17 

HsHsp90β_CL 42% 1 0 16 10 18 60 -11 4,76 5,19 

GgHsp90α_CL 39% 1 0 17 8 21 60 -11 4,79 5,24 

SsHsp90α_CL 37% 1 0 18 9 23 64 -13 4,74 5,16 

PfGrp94_CL 25% 1 0 7 6 6 45 -4 4,87 5,53 

PfTrap_CL 17% 2 0 2 5 9 48 -10 4,21 5,21 

* CL é referente a região do linker, do inglês: Charged Linker. 

Obs: R = Arginina, H = Histidina, K = Lisina, D = Aspartato e E = Glutamato. 

Fonte: Autoria própria. 

 

O linker de PfHsp90 exibe características exclusivas, é o mais longo e mais carregado 

negativamente dentre os analisados, é composto por 95 resíduos de aminoácidos, frente ao de 

PfGrp94 com apenas 45 resíduos, esta é a proteína da família com maior identidade sequencial 

em P. falciparum (cerca de 41% entre as proteínas completas e 25% entre as regiões de linker). 

Além disso, enquanto o linker da proteína HsHsp90α, com 63 resíduos, apresenta carga residual 

negativa de -12 em pH neutro, a PfHsp90 aumenta a carga líquida da proteína em -19, na mesma 

condição. Observa-se, mediante análise da Tabela 4, que o linker é composto majoritariamente 

por resíduos de aminoácidos carregados, e a carga residual negativa é oriunda do balanço de 

cargas na proteína. No caso da PfHsp90 a carga residual negativa, superior aos valores 

encontrados para proteínas parálogas e ortólogas, tem relação direta com o conteúdo de resíduos 

de aminoácidos carregados negativamente, são 33 resíduos de glutamato, 10 a mais do que para 

a SsHsp90α. 

No geral, as características que diferenciam a PfHsp90 de proteínas homólogas, tornam 

esta proteína interessante do ponto de vista estrutural e funcional, especialmente no estudo 

comparativo do acoplamento entre os domínios N e M em decorrência da hidrólise de ATP, e 

da interação com co-chaperonas, que são eventos essenciais para o funcionamento do ciclo da 

Hsp90. 
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2.2.2 Subclonagem de PfHsp90NM 

O laboratório já detinha o DNA codante da PfHsp90 clonado em vetor pET28a assim 

como a construção correspondente ao domínio M da PfHsp90 clonado no mesmo vetor de 

expressão. Porém, para completar os experimentos, foi necessário obter a construção 

PfHsp90NM clonada em vetor pET28a. Cabe mencionar que a construção correspondente ao 

domínio N da PfHsp90 não gerou proteína factível de purificação no estado solúvel 

inviabilizado o seu estudo funcional e estrutural (dados não publicados).  

A amplificação do DNA codificante para PfHsp90NM por PCR foi realizada mediante 

metodologia descrita no item 2.1.1. A Figura 6A mostra os fragmentos de DNA referentes a 

PCR anterior a subclonagem, e a Figura 6B mostra os fragmentos da PCR de colônias 

recombinantes, após a subclonagem em vetor de expressão pET28a. Para todos os casos, as 

bandas referentes aos fragmentos amplificados foram visualizadas entre 1500 e 2000 pb. 

Figura 6. Gel de agarose 0,8% (A) PCR: Amplificação de fragmento de DNA alvo (B) PCR de colônias: 

amplificação de fragmento de DNA em teste de verificação da clonagem. PM: Padrão de massa em pares de 

base nucleotídicas (pb). (A) Anterior a subclonagem (1): Produto de PCR é o fragmento do DNA alvo que codifica 

PfHsp90NM (B) Após subclonagem (1-7): Produto de PCR proveniente de 7 colônias, após transformação com a 

construção pET28a::PfHsp90NM. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

As bandas foram visualizadas com mais de 1500 bp, o que condiz com o resultado 

esperado (>1698 pb). O fragmento na canaleta 1 da Figura 6A é referente ao DNA alvo que 

posteriormente foi excisado do gel e purificado por QIAquick PCR Purification Kit (Quiagen) 

e inserido em pET28a. Tanto o vetor quanto o fragmento foram previamente digeridos com as 

enzimas de restrição Nde I e Sac I. 
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O vetor obtido, pET28a::PfHsp90NM, foi inserido em células competentes de E. coli 

BL21(DE3). As colônias resultantes da transformação foram testadas para conferir a eficiência 

da clonagem, foram escolhidas 7 colônias recombinantes para realizar novas reações de PCR 

nas mesmas condições da inicial. A Figura 6B é o resultado dos ensaios de PCR de colônia, e 

sua análise infere que todas as colônias em estudo continham o DNA de interesse que pôde ser 

isolado e purificado para novas transformações.  

Para realizar a análise de restrição, foram extraídos os DNA das colônias 1, 3 e 4 

utilizando Wizard Plus SV Minipreps DNA Purification System (Promega), para cada uma das 

colônias escolhidas foram realizadas 4 preparações: (1) pET28a::PfHsp90NM em tampão, (2) 

pET28a::PfHsp90NM incubado com a enzima Nde I, (3) pET28a::PfHsp90NM incubado com 

a enzima Sac I, e (4) pET28a::PfHsp90NM incubado com as enzimas Nde I e Sac I. Mediante 

análise da Figura 7, é possível observar a liberação de fragmentos maiores de que 1500 pb 

quando o DNA foi incubado com ambas as enzimas (caneletas 1d, 2d, 3d). A detecção da 

imagem do gel de agarose (Figura 7) foi obtida por Gel DocTM EZ Imager (Bio-Rad) e tratada 

empregando o software Image Lab. 

Figura 7. Análise de restrição do vetor pET28a::PfHsp90NM. Gel de agarose 0,8%. MM: Marcador Molecular 

em pb. As canaletas de número 1 são referentes a análise de restrição da colônia 1, as canaletas 2 são referentes a 

colônia 3, e as canaletas 3 são referentes a colônia 4, todas proveniente da PCR de colônias. O gel representa as 

quatro condições de análise do DNA (a-d) para as três colônias analisadas. A condição (a) é referente ao tubo 

contendo DNA em tampão (controle negativo da digestão); (b) DNA com Nde I; (c) DNA com Sac I, e (d) DNA 

com Nde I e Sac I. Todas as preparações foram incubadas por 8 horas a 37°C. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

O DNA plasmidial das colônias 1, 3 e 4 foram sequenciados pelo método de terminação 

de cadeia automático, confirmando que a clonagem foi realizada com sucesso e sem mutações 

nas sequências codificantes (dados não mostrados). 
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2.2.3 Obtenção de PfHsp90, PfHsp90NM e PfHsp90M 

As proteínas PfHsp90NM e PfHsp90M são referentes aos domínios NM e M da forma 

canônica da PfHsp90, respectivamente (Silva et al., 2013). Os domínios podem ser observados 

na Figura 8A. O estudo da Hsp90 de protozoários tem importância, sobretudo em relação a 

estrutura, função e propriedades inibitórias, visto que, esta chaperona desempenha papel 

fundamental no desenvolvimento e sobrevivência de espécies causadoras de doenças 

parasitárias (Pavithra et al., 2007; Seraphim et al., 2014; Posfai et al., 2018).  

As proteínas PfHsp90, PfHsp90NM e a PfHsp90M foram obtidas fusionadas à His-tag 

até o final das etapas de purificação e assim utilizadas para os testes subsequentes. As etapas 

de purificação foram monitoradas por SDS-PAGE 10% para as proteínas com massas de 88,3 

e 68,1 kDa, referentes à PfHsp90 e PfHsp90NM, respectivamente (Figura 8B-C), e SDS-PAGE 

15% para a proteína com massa de 32,5 kDa, referente à PfHsp90M (Figura 8D). As proteínas 

foram obtidas com grau de pureza superior a 95% (ImageJ) e o rendimento para o processo de 

purificação foi satisfatório, com obtenção de aproximadamente 10 mg de proteína por litro de 

meio de cultura, para PfHsp90, PfHsp90NM e PfHsp90M.  
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Figura 8. Monitoramento das etapas de expressão e purificação de PfHsp90, PfHsp90NM e PfHsp90M em 

SDS-PAGE. (A) Esquema ilustrativo da organização dos domínios para cada uma das proteínas (B) PfHsp90, (C) 

PfHsp90NM e (D) PfHsp90M. As amostras foram analisadas em gel de poliacrilamida em placa empregando (A) 

e (B) 10% e (C) 15% de acrilamida. As bandas proteicas foram reveladas com Coomassie Brilliant Blue R. Padrão: 

marcador de massa molecular pré-corado (kDa). As frações coletadas são referentes a amostras de (1) proteínas 

totais da cultura não induzida; (2) proteínas totais da cultura induzida; (3) fração solúvel de proteínas totais da 

cultura induzida; (4) proteína eluída após etapa de purificação por afinidade e (5) proteína eluída da exclusão 

molecular. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

As etapas de purificação de PfAha4 foram monitoradas em SDS-PAGE 15%, a proteína 

apresenta MM de 16,4 kDa, após clivagem da His-tag com trombina (Figura 9), e foi obtida 

com grau de pureza superior a 95% e rendimento de aproximadamente 30 mg.L-1 de meio de 

cultura. A caracterização estrutural da PfAha4 foi realizada por (Minari, 2018). 
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Figura 9. Monitoramento das etapas de expressão e purificação de PfAha4 em SDS-PAGE 15%. Foram 

coletadas frações referentes as etapas de purificação e as bandas proteicas foram reveladas com Coomassie 

Brilliant Blue R As etapas são referente a amostra de: (1) proteínas totais da cultura não induzida; (2) proteínas 

totais da cultura induzida; (3) fração insolúvel de proteínas totais da cultura induzida; (4) fração solúvel de 

proteínas totais da cultura induzida; (5) proteína eluída após etapa de purificação por afinidade; (6) proteína, após 

clivagem da His-tag, eluída da exclusão molecular. MM: marcador de massa molecular pré-corado (kDa). 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

2.2.4 Caracterização da estrutura secundária  

Para verificar se as proteínas recombinantes foram obtidas enoveladas, foram realizados 

experimentos de CD, que mostraram que PfHsp90, PfHsp90NM e PfHsp90M têm como 

elementos de estrutura secundária hélice α e folha β. Os espectros de CD normalizados para 

elipticidade molar residual para as proteínas recombinantes são apresentados na Figura 10 

indicando que não existiu efeito concentração dependente.  
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Figura 10. Caracterização da estrutura secundária por espectropolarimetria de dicroísmo circular. (A) 

Espectros de PfHsp90 em concentrações de 2.5, 5 e 10 μmol.L-1, (B) PfHsp90NM em concentrações de 2.5, 5 e 

10 μmol.L-1, (C) PfHsp90M a 5, 10 e 15 μmol.L-1 e (D) Sobreposição dos espectros de CD. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Foi calculado o conteúdo percentual de estrutura secundária para as proteínas a partir da 

deconvolução do sinal de CD, empregando o programa CDNN 2.1, os dados foram organizados 

na Tabela 5.  

Tabela 5. Conteúdo de estrutura secundária de PfHsp90, PfHsp90NM e PfHsp90M. 

Proteína 
Tipo de estrutura secundária 

Hélice α (%) Folha β (%) Outras (%) Total (%) 

PfHsp90 27 21 52 100 

PfHsp90NM 30 19 51 100 

PfHsp90M 26 22 52 100 

Fonte: Autoria própria. 

Os espectros nas diferentes concentrações analisadas coincidiram em [θ]EMR, o que 

sugere que não há ganhos em estrutura secundária com aumento da concentração de proteína. 
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Como resultado da investigação estrutural pode-se inferir que as proteínas foram obtidas 

enoveladas.  

A PfHsp90NM apresentou maior conteúdo de hélice α do que a PfHsp90M e do que a 

proteína completa, indicativo de que o domínio N é mais rico neste tipo de estrutura secundária 

do que o domínio M e C. O domínio N-terminal de PfHsp90, na ausência do linker, tem 

estrutura elucidada e depositada no PDB (cód. 3K60) e apresenta 37% de hélice α e 23% de 

Folha β, confirmando a presença de maior conteúdo de estrutura helicoidal neste domínio 

(Corbett & Berger, 2010).  

O conteúdo de estrutura secundária de proteínas depositadas no PDB pode ser atribuído 

pelo programa STRIDE, que emprega coordenadas atômicas na predição da estrutura (Frishman 

& Argos, 1995). Sendo assim, foram selecionados três modelos depositados no PDB, com 

códigos 5FWK, 3PRY e 3K60, referentes a proteínas que exibem alta identidade estrutural com 

a PfHsp90 e construções, e suas informações, percentual de identidade e conteúdo de estrutura 

secundária foram dispostos na Tabela 6. 

Tabela 6. Informações e conteúdo de estrutura secundária, empregando método STRIDE, para proteínas 

com modelo estrutural depositado no PDB. 

Proteína PDB ID N° de resíduos 
Estrutura secundária  

Identidade 

Hélice α (%) Folha β (%) 

HsHsp90β 5FWK 727 33 16 68% com PfHsp90 

HsHsp90β_NM§ 5FWK 576 31 22 70% com PfHsp90NM# 

HsHsp90β_M 3PRY 268 37 18 75% com PfHsp90M 

PfHsp90N* 3K60 223 36 25 100% com PfHsp90NM# 

*PfHsp90N é referente ao domínio N de PfHsp90 na ausência do linker. 

# PfHsp90NM tem 586 resíduos de aminoácidos, não tem o domínio C, portanto corresponde a parte da estrutura 

de HsHsp90β, e PfHsp90N é parte de sua estrutura. 
§ Dados parciais, referente a parte da estrutura depositada no PDB. 

Fonte: Autoria própria. 

A estrutura depositada com código 3K60 (PfHsp90N*), é a que apresenta maior 

identidade com a PfHsp90NM quando comparada a outras estruturas disponíveis no PDB. A 

PfHsp90N é composta por 223 resíduos de aminoácidos que representam parte da estrutura de 

PfHsp90NM, e mediante o programa STRIDE, apresenta 36% de hélice α e 25% folha β, estes 

valores são condizentes com os dados e discussão reportados por CD anteriormente.  

Nota-se que o conteúdo de estrutura secundária obtido para a PfHsp90 é similar ao 

obtido para a HsHsp90β, quando é excluído o domínio C, com aproximadamente 30% de hélice 

α e 20% de folha β. Apesar da alta identidade estrutural entre as proteínas completas e os 
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domínios M de HsHsp90β e PfHsp90, existe notável discrepância com relação ao percentual de 

estrutura secundária. No geral a proteína humana exibe maior percentual de hélice α e menor 

de folha β, o fato se deve à prováveis diferenças estruturais localizadas nos domínios M e C 

que são características de cada organismo. 

2.2.5 Fluorescência intrínseca do triptofano  

Com o intuito de investigar a estrutura terciária local das proteínas foram realizados 

ensaios de fluorescência utilizando sondas intrínsecas, ou seja, os próprios resíduos de 

aminoácidos aromáticos presentes na estrutura de PfHsp90, PfHsp90NM e PfHsp90M. Os 

ensaios foram realizados a 280 e 295 nm, no primeiro comprimento de onda os triptofanos (W) 

e tirosinas (Y) foram excitados, e no segundo comprimento de onda somente W, por este motivo 

a intensidade de fluorescência apresentou-se maior quando a proteína foi excitada a 280 nm 

(Eftink, 1994). Além disso, foram experimentadas duas condições: proteína nativa e na 

presença de 6 mol.L-1 de GndCl, para todos os casos o desnaturante gerou supressão da 

fluorescência e deslocamento do comprimento de onda máximo (λmáx) para comprimentos de 

onda menos energéticos (Figura 11). Portanto confirmou-se a obtenção das proteínas 

enoveladas. 

Figura 11. Espectros de fluorescência intrínseca do triptofano de PfHsp90, PfHsp90NM e PfHsp90M. As 

amostras foram excitadas a (A) 280 nm e (B) 295 nm, na ausência e presença de desnaturante (GndCl 6 mol.L-1). 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Os valores calculados de λmáx e <λ> para PfHsp90, PfHsp90NM e PfHsp90M quando 

excitadas a 295 nm foram organizados na Tabela 7. 

A B
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Tabela 7. Parâmetros espectroscópicos de PfHsp90, PfHsp90NM e PfHsp90M. 

Parâmetro 
Proteína 

PfHsp90 PfHsp90NM PfHsp90M 

λmáx. (nm) 338 ± 1 331 ± 1 331 ± 1 

λmáx. 6M GndCl (nm) 346 ± 1 348 ± 1 351 ± 1 

<λ> (nm) 347,6 ± 0,1 343,6 ± 0,1 344,6 ± 0,1 

<λ> 6M GndCl (nm) 358,7 ± 0,1 360,6 ± 0,1 360,5 ± 0,1 

Fonte: Autoria própria 

 

Nota-se que a PfHsp90 exibe maior intensidade de fluorescência que a PfHsp90NM e a 

PfHsp90M, respectivamente. Este resultado corrobora com fato de que quanto maior a proteína 

ou construção, maior é o número de triptofanos e tirosinas presentes na estrutura, conforme 

observado na Tabela 2.  

A partir da análise das propriedades espectroscópicas dispostas na Tabela 7, que se 

referem exclusivamente a fluorescência emitida por triptofanos, pode-se estabelecer uma 

relação entre o λmáx e <λ> com o ambiente em que os resíduos de aminoácidos se encontram. 

Os resíduos de triptofano funcionam como sonda para avaliar a presença de estrutura terciária 

local. Quando a proteína está enovelada parte dos triptofanos se encontram no cerne 

hidrofóbico, entretanto, em condição desnaturante os resíduos tornam-se expostos à agua. Neste 

sentido, a polaridade do solvente implica em deslocamento do espectro de emissão para 

comprimentos de onda menos energéticos, devido a reorganização de dipolos elétricos 

(Lakowicz, 2006).  Sendo assim, a análise dos espectros de emissão, na ausência e na presença 

de desnaturante, conferem uma avaliação geral de enovelamento, que deve refletir a média dos 

ambientes dos triptofanos, (Lakowicz, 2006). 

A PfHsp90NM exibe 5 triptofanos que fluorescem com λmáx de 331 ± 1 nm, e esta 

propriedade indica que em média os aminoácidos estão parcialmente expostos ao solvente, na 

presença de GndCl foram promovidas mudanças conformacionais que culminaram no 

desenovelamento proteico e tornaram os triptofanos mais expostos ao solvente, exibindo λmáx 

de 348 ± 1 nm. O mesmo raciocínio se aplica para a PfHsp90M, com 3 triptofanos que na média 

estão parcialmente expostos ao solvente, e na presença do agente desnaturante tornam-se 

também mais expostos. Entretanto, a PfHsp90 tem 7 triptofanos que fluorescem com λmáx de 

338 ± 1 nm, indicativo de que no geral a proteína completa apresenta estes resíduos mais 

expostos ao solvente do que nas construções citadas anteriormente, e esta característica 

possivelmente foi conferida pela localização dos 2 triptofanos presentes no domínio C-terminal, 

que devem estar expostos ao solvente. 
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2.2.6 Caracterização hidrodinâmica e investigação do estado oligomérico  

Como via de analisar o estado oligomérico e forma das proteínas, foram determinadas 

as propriedades hidrodinâmicas da proteína completa e das construções da PfHsp90 por aSEC. 

A PfHsp90NM eluiu em volume de aproximadamente 13,2 mL, entre aos padrões de 160 e 67 

kDa, e a PfHsp90M eluiu em 16,2 mL, próxima ao padrão de 30 kDa (Figura 12). A PfHsp90 

apresentou volume de eluição de 10,9 mL, correspondente a uma proteína globular de 

aproximadamente 400 kDa. A partir do volume de eluição das proteínas padrão, blue dextran e 

das proteínas em estudo, foi possível determinar os parâmetros Rs e f/f0 para cada uma delas. 

Figura 12. Cromatografia de exclusão molecular analítica de PfHsp90, PfHsp90NM e PfHsp90M. (A) As 

amostras foram aplicadas em coluna Superdex 200 10/300 GL e detectadas por absorbância à 280 nm. Os perfis 

cromatográficos das proteínas em estudo foram identificados por cores diferentes, e as massas moleculares 

referentes as proteínas padrão estão indicadas pelas linhas tracejadas. (B) Estimativa do Raio de Stokes de 

PfHsp90, PfHsp90NM e PfHsp90M como uma função dos valores de –(logKav)1/2. 

 
Fonte: Autoria própria 

 

A partir da equação descrita no item 2.1.8, foi possível estimar a MMapp para a 

construção PfHsp90M em 29 kDa e Rs de 24 ± 1 Å, indicando um f/f0 de 1,1 ± 0,1. Os resultados 

para a PfHsp90NM indicaram MMapp 125 kDa e Rs de 42 ± 1 Å, resultando num f/f0 1,5 ± 0,1. 

Para a PfHsp90, a MMapp estimada foi de 350 kDa e o Rs de 62 ± 1 Å, indicando um f/f0 de 1,7 

± 0,1, para a forma dimérica.  

Deve-se considerar que os volumes de eluição para as proteínas mais alongadas são 

superiores aos valores esperados para proteínas globulares de mesma MM (Batista et al., 

2015b), que é o caso da PfHsp90 e PfHsp90NM quando observados os valores de f/f0 obtidos, 

considerando a proteína completa como dímero e a PfHsp90NM como monômero. 

Comportamento similar foi descrito para a proteína Hsp90 e construção Hsp90NM de L. 

A B
480 kDa 160 kDa 67 kDa 30 kDa 12,3 kDa



45 

 

brasiliensis, que exibiram f/f0 de 1,6 e 1,4, respectivamente. A LbHsp90 apresentou Rs de 59 Å, 

que equivale a uma proteína globular de aproximadamente 300 kDa (Silva et al., 2013). Sendo 

assim, os resultados indicam que a Hsp90 de P. falciparum aparenta ter forma mais alongada 

do que a de L. brasiliensis. 

Estudos estruturais envolvendo Hsp90 de diversos organismos, mostram que a proteína 

completa se apresenta na forma de dímero (Nemoto et al., 1995; Richter et al., 2001; Wayne & 

Bolon, 2007; Silva et al., 2013; Mayer et al., 2015), sendo assim, como via de atestar o estado 

oligomérico de cada uma das proteínas em estudo, foram realizados ensaios de crosslinking 

químico (Figura 13). 

Figura 13. Crosslinking químico em SDS-PAGE 12%. As amostras de proteína foram incubadas com DSS por 

5, 15 e 30 minutos, posteriormente foram resolvidas em SDS-PAGE 12%, e as bandas foram reveladas com corante 

Coomassie Brilliant Blue. No gel, as proteínas foram identificadas logo acima das condições empregadas: (C) 

controle (proteína na ausência de DSS) e tempos de reação de 5, 15 e 30 minutos. As bandas que se referem a 

PfHsp90 na forma de dímero e monômero, foram indicadas por setas. MM: marcador molecular (kDa). 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Como resultado do experimento pode-se observar que todas as proteínas, na ausência 

de DSS e em condição desnaturante, apresentaram-se na forma monomérica (Figura 13, 

canaletas referentes aos controles). Na presença de DSS, houve o aparecimento de bandas que 

correspondem a formação de PfHsp90 em estado dimérico por meio de ligações cruzadas, 

quando empregados os tempos de 5, 15 e 30 minutos de reação (Figura 13). Contudo, a 

formação de dímeros não foi observada para as construções PfHsp90M e PfHsp90NM, devido 

à ausência do sítio de dimerização localizado no C-terminal, que é responsável por estabilizar 

o dímero por meio de interações eletrostáticas e contatos hidrofóbicos entre resíduos 
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corretamente orientados (Nemoto et al., 1995; Garnier et al., 2002). Desta forma, o resultado 

confirma a tendência natural de organização da proteína e construções.  

Adicionalmente, nota-se a presença de bandas menos intensas logo acima daquelas que 

se referem a forma monomérica das proteínas PfHsp90NM e PfHsp90 (Figura 13). Estas bandas 

são provenientes de reações espúrias e possivelmente estão relacionadas a formação de espécies 

entre domínios por crosslinking interno, esta formação é responsável por alterar o padrão de 

migração eletroforética das proteínas em SDS-PAGE (Fioramonte et al., 2012). 

Baseando-se em estudos estruturais que envolvem as Hsp90 (Wayne & Bolon, 2007; 

Mayer & Breton 2015; Shopf et al., 2017) e no experimento exposto acima, empregando 

crosslinker químico, pode-se afirmar que há formação dimérica de PfHsp90. Como via de 

determinar a constante de equilíbrio aparente, da dissociação de dímero em monômero, (KDapp) 

para PfHsp90, foram avaliados os cromatogramas quando empregadas diferentes concentrações 

de proteína (0,1 a 12 µmol.L-1), implicando em um fator de diluição de 7 vezes que é 

característico da coluna utilizada (Richter et al., 2001). 

Nota-se que mediante diminuição da concentração de proteína há deslocamento do pico 

para maiores volumes de eluição, e este assume perfil menos simétrico e com base mais larga, 

indicando a presença de diferentes espécies em análise (Figura 14A). Os valores de 

concentração da proteína em função do tempo de retenção fornecem o valor de KDapp pelo uso 

do ajuste DoseResp (Figura 14B). 

Figura 14. Cromatografia de exclusão molecular analítica de PfHsp90 em função da concentração de 

proteína. (A) Sobreposição de cromatogramas de PfHsp90 em diferentes concentrações da proteína. (B) 

Concentração de PfHsp90 em função do tempo de retenção, para obtenção da KDapp = 110 ± 10 nmol.L-1 

empregando ajuste DoseResp 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A
Modelo: DoseResp

A1 = 20,03183  0,01331

A2 = 22,27959  0,06646

p = - 1,70359  0,07711

LOGx0 = 2,02884  0,02212 

χ2 = 0,08106

R2 = 0,99914

B
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Em todas as condições empregadas, nota-se um único pico nos cromatogramas (Figura 

14A), sendo assim, assume-se o equilíbrio monômero-dímero da Hsp90 em qualquer 

concentração da proteína, e a partir do modelo foi obtida a KDapp para a PfHsp90 de 110 ± 10 

nmol.L-1, este valor é similar ao encontrado para LbHsp90 de 80 ± 10 nmol.L-1 (Silva et al., 

2013), e para yHsp82 de 60 ± 12 nmol.L-1 (Richter et al., 2001). O resultado indica que a 

PfHsp90 tem equilíbrio um pouco mais deslocado para o estado monomérico do que as 

proteínas ortólogas, e para ambos os casos se observa formação majoritária de dímeros em 

maiores concentrações de proteína. Sabe-se ainda, que há equilíbrio entre as formações para as 

proteínas humanas, as espécies de HsHsp90α apresentam-se majoritariamente como 

homodímeros e as de HsHsp90β como monômeros, quando analisadas em gel nativo (Nemoto 

et al., 1995). 

2.2.7 Estrutura em baixa resolução 

O estudo estrutural de proteínas modulares e flexíveis, como as Hsp90, é um desafio 

devido a diversas conformações possíveis e dependência de ligantes. SAXS é uma excelente 

técnica para o estudo deste tipo de proteínas, pois permite analisá-las em solução e em diversas 

condições experimentais (Borges et al., 2016). Os resultados de SAXS já reportados para Hsp90 

ortólogas como a LbHsp90 é uma demonstração do potencial desta técnica (Seraphim et al., 

2017). Os dados foram coletados para obtenção das curvas de espalhamento (Figura 15A) e, 

mediante observação da região de Guinier nota-se que não houve agregação aparente das 

amostras analisadas, independentemente da concentração e do tempo de exposição aos feixes 

de raios-X.  

A partir da função de distribuição de distâncias p(r), foram obtidos os valores de Dmáx, 

Rg e o perfil da curva forneceu informações sobre a estrutura das construções (Figura 15B). Os 

parâmetros obtidos estão dispostos na Tabela 8. A PfHsp90, PfHsp90NM e PfHsp90M 

exibiram Dmáx de 190, 140 e 80 Å, e Rg de 57, 40 e 24 Å, respectivamente. A PfHsp90 e a 

construção PfHsp90NM exibiram decaimento sutil e característico de proteínas alongadas e 

flexíveis (Borges et al., 2016; Seraphim et al., 2017), entretanto a PfHsp90M exibiu perfil mais 

simétrico, sugerindo que o domínio seja levemente alongado e com menor flexibilidade. Os 

dados apresentados estão de acordo com o esperado, visto que, PfHsp90M representa um 

domínio isolado da PfHsp90, na ausência do linker alongado entre os domínios N e M. 
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Figura 15. Análise dos dados de SAXS da PfHsp90 e domínios. (A) Curvas de espalhamento de SAXS da 

PfHsp90, PfHsp90NM e PfHsp90M (símbolos abertos) sobrepostas com as curvas calculadas pelo programa 

GNOM (linha). (B) Curvas p(r) obtidas para a PfHsp90 e domínios nas condições analizadas. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Tabela 8. Dimensões da PfHsp90 e das construções a partir dos experimentos de SAXS. 

Parâmetro 
Proteína 

PfHsp90* PfHsp90NM PfHsp90M 

Rg (Å) 57 40 24 

Dmáx (Å) 190 140 80 

MM (kDa) 186 ± 10 90 ± 2 40 ± 1 

(*) PfHsp90 é dimérica. 

Fonte: Autoria própria. 

 

As MM para PfHsp90 e construções, foram estimadas pelo programa SAXS MoW a 

partir de curvas em diferentes concentrações de proteína. Todavia, a técnica exibe um erro, que 

varia de 10 a 20%, na determinação da MM, além de erros sistemáticos que podem ser 

conferidos pela determinação da concentração de proteína. Desta forma, a partir dos valores de 

MM, dispostos na Tabela 8, além do perfil das curvas de SAXS em diferentes concentrações 

de proteína, em conjunto com outra técnica hidrodinâmica (aSEC) e ensaios de crosslinking, 

pode-se inferir que a PfHsp90 é dimérica, e a PfHsp90NM e PfHsp90M são monoméricas. 

Além da determinação de parâmetros hidrodinâmicos, as análises de SAXS foram 

empregadas para obtenção dos modelos estruturais em baixa resolução das proteínas PfHsp90, 

PfHsp90NM e PfHsp90M. O modelo ab initio foi baseado em ajustes de curvas simuladas pelo 

software DAMMIN, desta forma, foram obtidos os envelopes para cada uma das proteínas em 

solução. A PfHsp90 encontra-se monodispersa e majoritariamente em seu estado oligomérico, 

como dímero. Por outro lado, as construções PfHsp90NM e PfHsp90M, como já mencionado 

anteriormente, apresentam-se como monômeros em solução. Cada protômero de PfHsp90 exibe 

BA
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forma alongada e flexível, e as regiões de contato para formação do dímero parecem estar 

localizados nos domínios N e C (Figura 16). 

Figura 16. Modelo ab initio gerado a partir das curvas de SAXS para a PfHsp90 e construções. A proteína 

completa comporta-se como dímero em solução, e as contruções como monômeros. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

2.2.8 Avaliação da estabilidade química e térmica 

Os ensaios de estabilidade térmica e química foram realizados com o objetivo de 

entender a estrutura e organização de domínios nas proteínas. A estabilidade química das 

proteínas foi monitorada por fluorescência intrínseca do triptofano em concentrações crescentes 

de ureia.  

Os espectros de fluorescência para PfHsp90, PfHsp90NM e PfHsp90M exibiram dois 

eventos progressivos, mediante aumento da concentração de desnaturante, que foram: 

deslocamento para comprimentos de onda menos energéticos e supressão da fluorescência 

(Figuras 17A-C). O desenovelamento químico, tanto para a proteína como para as construções 

citadas, acontece em duas transições (Figura 17D). Contudo, para PfHsp90M foram observadas 

transições mais sutis, e para PfHsp90 e PfHsp90NM transições mais acentuadas, que são 

características de eventos cooperativos (Bennion & Dagget, 2003; Myers, 2014). Além disso, 

nota-se que a curva de PfHsp90 é iniciada em maior valor de <λ>, o fato está relacionado à 

PfHsp90

PfHsp90-NM

PfHsp90-M

90°

90°

90°
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localização dos triptofanos no C-terminal, que é exclusivo para a proteína completa com relação 

as construções analisadas. Os valores de Cm foram dispostos na Tabela 9. 

Figura 17. Estabilidade química de PfHsp90, PfHsp90NM e PfHsp90M. Espectros de fluorescência 

monitorados de 0 a 7 mol.L-1 de ureia para (A) 5 µmol.L-1 de PfHsp90, (B) 10 µmol.L-1 de PfHsp90NM e (C) 10 

µmol.L-1 de PfHsp90M. (D) Perfil de desenovelamento químico para as proteínas e obteção dos valores de Cm 

empregando o ajuste DoubleBoltzmann. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 9. Parâmetros de estabilidade química obtidos por fluorescência: valores de Cm de PfHsp90, 

PfHsp90NM e PfHsp90M, determinados por desenovelmento químico em duas transições definidas. 

Transição 
Proteína 

PfHsp90 PfHsp90NM PfHsp90M 

Cm1 (mol.L-1) 2,3 ± 0,2 2,2 ± 0,1 2,7 ± 0,2 

Cm2 (mol.L-1) 4,8 ± 0,2 5,4 ± 0,1 5,2 ±  0,1 

Fonte: Autoria própria. 

 

PfHsp90

PfHsp90M

PfHsp90NMA B

C D
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Os dados apresentados sugerem que PfHsp90M, referente a um único domínio 

estrutural, desenovela-se em pelo menos dois estágios com transições discretas, exibindo Cm 

de 2,7 e 5,2 mol.L-1, respectivamente, este comportamento já foi descrito para outras chaperonas 

(Borges e Ramos, 2006; Dores-Silva et al., 2015). Em contrapartida, a construção PfHsp90NM 

tem perda estrutural mais proeminente do que PfHsp90M, observada especialmente na primeira 

transição (Figura 17D) com Cm1 = 2,2 ± 0,1 mol.L-1, esta característica possivelmente está 

relacionada a estabilidade do domínio N-terminal. A PfHsp90 exibe transição mais acentuada 

no segundo estágio com Cm2 = 4,8 ± 0,2 mol.L-1. 

A estabilidade térmica das proteínas foi avaliada por DSC e a análise conjunta dos 

termogramas de PfHsp90, PfHsp90NM e PfHsp90M, fornece informações sobre a estabilidade 

dos domínios, incluindo investigação na presença de nucleotídeos ATP e ADP (Figura 18). Os 

parâmetros obtidos pelo software NanoAnalyse empregando o modelo gaussiano foram 

dispostos na Tabela 10. 
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Figura 18. Estabilidade térmica por DSC. Termogramas na ausência e presença de 5 mmol.L-1 de ATP e ADP 

de (A) PfHsp90, (B) PfHsp90NM e (C) PfHsp90M. (D) Sobreposição de termogramas da PfHsp90 e construções 

NM e M no estado APO. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 10. Parâmetros de estabilidade térmica obtidos por DSC: Valores de Tm e ΔHapp obtidos para PfHsp90 

e construções, HsHsp90β completa  e domínio N (HsHsp90β_N). 

Proteína Condição 
Parâmetro 

Tm1 (°C) Tm2 (°C) ΔHapp1 (kJ/mol) ΔHapp2 (kJ/mol) 

PfHsp90 

APO 40,1 ± 0,5 54,1 ± 0,3 70 ± 10 160 ± 10 

Mg2+ 40,7 ± 0,5 54,4 ± 0,4 60 ± 10 150 ± 10 

ATP 41,1 ± 0,5 52,9 ± 0,3 70 ± 10 120 ± 10 

ADP 41,2 ± 0,4 52,7 ± 0,3 70 ± 10 120 ± 10 

ATP + Mg2+ 44,2 ± 0,2  53,0 ± 0,4 70 ± 10 80 ± 10 

ADP + Mg2+ 45,3 ± 0,2  53,2 ± 0,1  90 ± 10 70 ± 10 

PfHsp90NM 

APO 42,2 ± 0,3 52,3 ± 0,3 90 ± 10 100 ± 10 

Mg2+ 42,8 ± 0,4 52,5 ± 0,5 80 ± 10 90 ± 10 

ATP 43,2 ± 0,4 52,3 ± 0,3 60 ± 10 80 ± 10 

ADP 43,0 ± 0,4 52,0 ± 0,5 60 ± 10 80 ± 10 

ATP + Mg2+ 44,2 ± 0,4 52,7 ± 0,5 80 ± 10 60 ± 10 

ADP + Mg2+ 46,1 ± 0,2 53,5 ± 0,5 80 ± 10 40 ± 10 

PfHsp90M* 

APO - 55,6 ± 0,6 - 60 ± 10 

Mg2+ - 55,6 ± 0,5 - 60 ± 10 

ATP - 54,3 ± 0,5 - 60 ± 10 

ADP - 54,6 ± 0,7 - 60 ± 10 

ATP + Mg2+ - 53,7 ± 0,5 - 60 ± 10 

ADP + Mg2+ - 53,3 ± 0,4 - 70 ± 10 

HsHsp90β 

APO 49,3 ± 0,3 62,9 ± 0,5 50 ± 10 90 ± 10 

ATP 50,8 ± 0,3 63,5 ± 0,4 60 ± 10 110 ± 10 

ADP 51,3 ± 0,4 63,9 ± 0,3 60 ± 10 110 ± 10 

ATP + Mg2+ 51,1 ± 0,2 60,9 ± 0,4 70 ± 10 40 ± 10 

ADP + Mg2+ 54,2 ± 0,2 60,7 ± 0,3 80 ± 10 50 ± 10 

HsHsp90β_N* 

APO 48,1 ± 0,3 - 100 ± 10 - 

ATP 49,4 ± 0,1 - 70 ± 10 - 

ADP 50,1 ± 0,3 - 70  ± 10 - 

ATP + Mg2+ 49,0 ± 0,2 - 70 ± 10 - 

ADP + Mg2+ 52,1 ± 0,1  - 80 ± 10 - 

LbHsp90_N 

(Silva et al., 2013) 
APO 45,5 NA NA NA 

SsHsp90α 

(Garnier et al., 2002) 
APO 53,7 60,5 NA NA 

ATP 55,6 63,4 NA NA 

GgHsp90α_N 

(Garnier et al., 2002) 
APO 48,0  NA NA NA 

ATP 49,7 NA NA NA 

N.A.: Não aplicável 

(*) PfHsp90M e HsHsp90β_N exibem única transição 

Fonte: Autoria própria. 

 

Como via de simplificar a análise dos dados dispostos na Tabela 10, foram organizados 

os valores de variação da temperatura (Tm) entre a forma APO das proteínas e as formas ligadas 

a nucleotídeos, na ausência e presença de íons magnésio bivalentes (Mg2+) (Figura 19). 
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Figura 19. Variação da Tm das proteínas em função da condição experimentada por DSC. Foram avaliadas 

as proteínas PfHsp90, PfHsp90NM, PfHsp90M, HsHsp90β e HsHsp90β_N quando incubadas com os nucleotídeos 

ATP e ADP, na ausência e presença de Mg2+. As transições referentes a desnaturação térmica foram classificadas 

em T1 (transição 1) e T2 (transição 2) de acordo com os valores de Tm obtidos. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Quando analisado o perfil de desenovelamento térmico de PfHsp90 nota-se que há duas 

transições claras, bem como para a PfHsp90NM (Figura 18A e 18B), e transição única para 

PfHsp90M, desta forma, cada uma das transições pode ser atribuída a um domínio da proteína. 

A segunda transição de PfHsp90 e PfHsp90NM com Tm de 54,1 ± 0,3 °C e 52,3 ± 0,3 °C, 

respectivamente, são referentes ao domínio M, visto que a PfHsp90M exibe transição única 

com valor de Tm = 55,6 ± 0,6 °C. Nota-se, que o domínio M isoladamente apresenta maior 

estabilidade térmica do que a proteína completa, que por sua vez, é mais estável do que 

construção NM, o fato provavelmente está relacionado ao aumento da liberdade 

conformacional e flexibilidade fornecida pelo linker entre os domínios N e M, resultando em 

desestabilização da estrutura proteica.  

Neste sentido, a primeira transição de PfHsp90 foi atribuída ao domínio N, pois exibe 

Tm = 40,1 ± 0,5 °C, assim como para a PfHsp90NM com Tm = 42,2 ± 0,3 °C. O domínio N de 

PfHsp90 apresenta estabilidade térmica substancialmente inferior a de outras Hsp90, por 

exemplo, a LbHsp90N, que exibe 64% de identidade com o domínio N de PfHsp90, apresenta 

Tm de 45,5 °C (Silva et al., 2013), e a HsHsp90β_N, com 74% de identidade, exibe Tm de 48,1 
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± 0,3 °C, além da GgHsp90α_N com Tm de 48,0 °C (Garnier et al., 2002). Adicionalmente, o 

perfil da PfHsp90 sugere que o domínio C tenha estabilidade térmica igual ou similar ao 

domínio M, pois observou-se um aumento substancial na ∆H de desnaturação da 2º transição 

na condição APO (Figura 18D). 

Os ensaios indicam que as proteínas interagem com nucleotídeos de adenosina. 

Observou-se para as proteínas PfHsp90, PfHsp90NM, HsHsp90β que na presença de 

nucleotídeos há estabilização da primeira transição, referente justamente ao domínio N em que 

é reportado o sítio de interação (Prodromou et al., 1997; Richter et al., 2002; Shopf et al., 2017). 

Adicionalmente é observada maior estabilização do domínio N na condição em que as 

proteínas foram incubadas com ADP e Mg2+ (Figura 19), o resultado corrobora com o fato de 

que o ADP mantém a Hsp90 no estado inativo, com maior rigidez conformacional na região de 

“lid” e proximidades, em contraposição ao ATP que se liga para formação da Hsp90 ativa, com 

ocorrência de alterações conformacionais. Neste sentido, alguns estudos sugerem que o ADP 

se liga com maior afinidade a Hsp90 do que o ATP e análogos (Kawaguchi et al., 2015; Zhang 

et al., 2015). 

Além disso, o íon magnésio é essencial para a formação do complexo 

proteína:nucleotídeo:Mg2+ e desempenha papel importante no fortalecimento da interação entre 

proteína e nucleotídeo (Garnier et al., 2002; McLaughlin et al., 2004). 

 

2.2.9 Estimulação da atividade ATPásica de PfHsp90 pela PfAha4 

As Ahas, como co-chaperonas da Hsp90, têm participação na ativação e modulação de 

estados conformacionais da chaperona, e, portanto, são fundamentais para manutenção do ciclo 

funcional. O efeito da PfAha4 sobre a atividade ATPásica de PfHsp90 foi avaliado por meio de 

ensaios enzimáticos. Concentrações crescentes de PfAha4 foram incubadas com PfHsp90 em 

condição saturante de ATP, e observou-se um estímulo da atividade ATPásica basal em torno 

de 4 vezes (percentual de estímulo de Vmáx = 396 ± 6 %), a curva de atividade enzimática foi 

ajustada pelo modelo de Michaelis-Menten, pois não apresentou perfil sigmoidal que é 

característico de mecanismos cooperativos (Figura 20A). A curva de estimulação, empregando 

escala logarítmica para a concentração da co-chaperona, foi ajustada pelo modelo Dose-

Resposta e obtido o valor de EC50 de 2,2 ± 0,5 µmol.L-1 (Figura 20B). Também foram realizados 

experimentos de controle, confirmando que a proteína PfAha4 não exibe atividade ATPásica, 

e a PfHsp90 apresenta Km de 0,086 ± 0,004 mmol.L-1 e kcat de 0,48 ± 0,02 min-1 (Figura 20C), 

que estão de acordo com dados já publicados pelo grupo para a PfHsp90 (Silva et al., 2018). 
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Entretanto, quando incubadas ambas as proteínas com aumento crescente de substrato, a 

PfHsp90 apresenta Km de 0,090 ± 0,003 mmol.L-1 e kcat de 2,01 ± 0,03 min-1 (Figura 20D), este 

resultado está de acordo com os experimentos de controle realizados, pois na presença de 

PfAha4, há manutenção da Km e aumento de aproximadamente 4 vezes no valor de kcat da 

PfHsp90 

Figura 20. Estimulação da atividade ATPásica de PfHsp90 por PfAha4. (A) Curva de estimulação em 

concentração fixa de ATP (1 mmol.L-1) e de dímero de PfHsp90 (1 µmol.L-1), o gráfico exibe concentração de 

Aha4 em função do percentual relativo de atividade ATPásica empregando ajuste Michaelis-Menten. (B) 

Concentração de PfAha4 em função da atividade ATPásica relativa, para obtenção da EC50 empregando ajuste 

DoseResp. (C) Atividade ATPásica controle de PfHsp90 a 2 µmol.L-1 e de PfAha4 a 10 µmol.L-1. (D) Curva de 

estimulação em concentração fixa de PfAha4 (10 µmol.L-1) e de monômero de PfHsp90 (2 µmol.L-1), o gráfico 

exibe concentração de substrato (ATP) em função da taxa de liberação de Pi empregando ajuste Michaelis-Menten. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Deve-se mencionar que a dimerização do C-terminal é importante para a ocorrência da 

dimerização no N-terminal e expressão da atividade ATPásica, sendo assim, a proteína 

completa é requerida para desempenhar função biológica (Prodromou et al., 2000).  

A

EC50 = 2,2 µmol.L-1 Modelo: DoseResp

A1 = 44,86134  30,32731

A2 = 377,69583  20,58495

p = 1,24576  0,27186

LOGx0 = 0,34159  0,05617 

χ2 = 0,2064

R2 = 0,99422

B

C

Modelo: Michaelis Menten

Vmáx = 0,95806  0,02011 µmol.L-1.min-1

Km = 0,08645  0,0038 mmol.L-1

kcat = 0,48  0,02 min-1

χ2 = 0,60537

R2 = 0,99711

D

Modelo: Michaelis Menten

Vmáx = 4,0239  0,06604 µmol.L-1.min-1

Km = 0,09027  0,00318 mmol.L-1

kcat = 2,01  0,03 min-1

χ2 = 0,2131

R2 = 0,99962
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A atividade ATPásica de proteínas ortólogas exibem diferentes taxas de conversão 

associadas à ligeiras diferenças no ciclo de ação. Os parâmetros cinéticos kcat e KM são 

comumente utilizados para comparar diferentes enzimas. Portanto, a eficiência catalítica é 

avaliada por meio da constante de especificidade (kcat/KM), e quanto maior esta constante 

maior é a capacidade de conversão de substrato em produto pela enzima. Os valores do número 

de renovação (kcat) determinados para LbHsp90 (Silva et al., 2013) e para PfHsp90 foram 0,32 

e 0,48 min-1, respectivamente, e as constantes de especificidade (kcat/KM) corresponderam a 

0,7 e 5,6 L.mmol-1.min-1, respectivamente. Estes resultados demonstraram, portanto, que a 

PfHsp90 é cerca de 8 vezes mais eficiente na conversão de substrato em produto do que a 

LbHsp90, na ausência de co-chaperona. 

2.2.10 Análise termodinâmica da interação entre PfAha4 e as construções de PfHsp90 

A caracterização termodinâmica da interação molecular entre a PfAha4 e a PfHsp90 foi 

realizada por meio da técnica de ITC. A PfAha4 foi titulada nas construções PfHsp90NM e 

PfHsp90M, os ensaios foram realizados em triplicatas ou mais. Os isotermogramas empregando 

as temperaturas de 20, 25 e 30 °C para cada uma das construções foram exemplificados na 

Figura 21. De maneira geral, os dados sugerem a estequiometria de 1:1 (uma molécula de Aha4 

interage com um monômero de Hsp90NM ou Hsp90M, e a interação exibe perfil exotérmico 

com ΔHapp a 25 °C de -6,0 kcal.mol-1 e -8,7 kcal.mol-1 para PfHsp90NM e PfHsp90M, 

respectivamente. Os parâmetros termodinâmicos diretos e indiretos foram calculados pelas 

equações citadas na seção 2.1.12, estão dispostos na Tabela 11.   
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Figura 21. Interação de PfAha4 com as construções de PfHsp90 por ITC. Isotermogramas e ajustes dos dados 

das interações da PfAha4 com: (A) a construção PfHsp90NM, e (B) PfHsp90M. Para ambos os casos, foram 

empregadas as temperaturas de 20, 25 e 30 °C, respectivamente.  

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 22. Variação dos parâmetros termodinâmicos (ΔHapp, TΔSapp e ΔGapp) em função da temperatura. 

(A) PfHsp90NM e (B) PfHsp90M. E determinação de ΔCpapp = -110 ± 30 cal.mol-1.K-1 e -120 ± 40 cal.mol-1.K-1 

para as contruções NM e M, respectivamente. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 11. Parâmetros termodinâmicos da interação de PfAha4 com PfHsp90NM e PfHsp90M. 

PfHsp90NM# e PfAha4 

Parâmetros 20 °C 25 °C 30 °C 

N 0,95 ± 0,05 0,94 ± 0,07 0,92 ± 0,09 

Kd (µmol.L-1) 1,8 ± 0,2 2,4 ± 0,2 2,6 ± 0,2 

ΔHapp (kcal.mol-1) -5,5 ± 0,3 -6,0 ± 0,2 -6,6 ± 0,1 

ΔSapp (cal.mol-1 K-1) 7,5 ± 1,1 5,6 ± 0,7 3,9 ± 0,4 

ΔGapp (kcal.mol-1) -7,71 ± 0,05 -7,67 ± 0,06 -7,75 ± 0,03 

PfHsp90M# e PfAha4 

Parâmetros 20 °C 25 °C 30 °C 

N 0,86 ± 0,09 0,94 ± 0,06 0,89 ± 0,06 

Kd (µmol.L-1) 1,9 ± 0,2 2,1 ± 0,2 2,7 ± 0,2 

ΔHapp (kcal.mol-1) -8,3 ± 0,1 -8,7 ± 0,3 -9,5 ± 0,3 

ΔSapp (cal.mol-1 K-1) -2,0 ± 0,6 -3,2 ± 0,9 -5,8 ± 1,0 

ΔGapp (kcal.mol-1) -7,67 ± 0,05 -7,75 ± 0,06 -7,72 ± 0,05 

# Consideradas como monômeros 

Fonte: Autoria própria. 

 

BA PfHsp90MPfHsp90NM
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Figura 23. Assinatura termodinâmica da interação entre PfHsp90 e construções, com a PfAha4, em 25 ºC. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os parâmetros termodinâmicos da interação entre a proteína PfHsp90 e a co-chaperona 

PfAha4, foram previamente determinados por outro integrante do grupo, empregando as 

mesmas condições (Minari, 2018). A 25 °C a KD foi de 1,1 ± 0,1 μmol.L-1, indicando que há 

maior afinidade da PfAha4 pela proteína completa e funcional, na forma de dímero. O valor de 

ΔGapp foi de -8,00 ± 0,02 kcal.mol-1, ΔHapp = -14,0 ± 0,7 kcal.mol-1, ΔSapp = -20 ± 2 cal.mol-

1.K-1 e ΔCpapp = -290 ± 90 cal.mol-1.K-1. 

A estequiometria da interação com a proteína completa é de 2:1, ou seja, duas moléculas 

de Aha4 interagem com um dímero de Hsp90 (Minari, 2018, p. 80). Neste caso, mediante os 

dados observados na Tabela 11, a estequiometria é 1:1 (uma molécula de Aha4 interage com 

um monômero de Hsp90NM ou Hsp90M). Mediante análise da assinatura termodinâmica 

(Figura 23), nota-se que para ambos os casos a interação é dirigida entalpicamente (ΔHapp < 0), 

contudo a PfHsp90M apresenta um custo entrópico (ΔSapp < 0), e a PfHsp90NM é dirigida 

entropicamente também, pois tem interação favorecida pela entropia (ΔSapp > 0) em todas as 

temperaturas testadas. A proteína completa apresenta maior ΔHapp, indicando que há maior 

liberação de calor quando o complexo real PfHsp90:PfAha4 é formado (Minari, 2018). É 

esperado que sejam adicionadas diminuições nos graus de liberdade com a ligação de Aha4, 

visto que, a Hsp90 inicialmente pode experimentar diversos estados conformacionais e por 

advento da interação a estrutura fica restrita a menor número de conformações, como observado 

para a Hsp90M. Entretanto, a Hsp90NM tem variação positiva da entropia, possivelmente 

relacionada ao fato de que esta estrutura apresenta dois domínios conectados por um linker 

alongado, conferindo flexibilidade e autonomia entre as regiões, e quando observados os 
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valores de KD e ΔHapp nota-se que a interação está localizada com maior afinidade no domínio 

M, isto implica em maior liberdade conformacional do domínio N.  

Segundo a literatura, a interação ocorre pelo contato dos domínios N e C de Aha1, com 

os domínios N e M de Hsp90 por meio de interações fracas. Existe um motivo estrutural RKXK, 

sendo R um resíduo de arginina, K de lisina e X de um aminoácido qualquer, presente no 

domínio N de Aha1 que parece estar relacionado ao mecanismo de estimulação da Hsp90, em 

levedura este motivo tem a função de liberar Arg380 de interações intermoleculares no domínio 

M da Hsp90 e direcioná-lo para o N de Aha1, como resultado a função catalítica da co-

chaperona é executada (Meyer et al., 2004; Horvat et al., 2014). Como já citado na seção de 

Introdução, a Aha4 é uma proteína de P. falciparum referente ao domínio canônico C-terminal, 

portanto não apresenta o motivo estrutural e não obedece o mecanismo mencionado, a não ser 

pela localização da interação no domínio M da Hsp90 que ocorre pelo contato do domínio C-

terminal canônico, e não do domínio N-terminal canônico, da Aha1, que é a forma canônica e 

não existente neste parasito. 

Houve um aumento do valor da KD juntamente com a temperatura para ambas as 

construções, e o ΔGapp permaneceu constante, em torno de 7,7 kcal.mol-1 para todos os casos 

apresentados, este resultado indica que há compensação entalpia-entropia mediante alterações 

térmicas. A partir dos valores de ΔHapp nas três temperaturas pode-se calcular o ΔCpapp, sendo 

ΔCpapp = -110 ± 30 cal.mol-1.K-1 e -120 ± 40 cal.mol-1.K-1 para as construções NM e M, 

respectivamente (Figura 22), a variação da capacidade calorífica fornece informações sobre a 

natureza das interações que conduzem a formação do complexo, neste caso, o valor negativo 

indica que há dessolvatação de moléculas de água superficiais, em decorrência da ligação, 

sugerindo que a interação ocorra majoritariamente por contatos hidrofóbicos, de maneira 

contrária ao observado para a interação de Aha1 com Hsp90 de outros organismos, que envolve 

interações eletrostáticas e ligações de hidrogênio (Meyer et al., 2004; Velazquez-Campoy et 

al., 2004; Seraphim et al., 2013). 
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3. CONCLUSÕES 

A clonagem de PfHsp90NM foi realizada com êxito, os testes de verificação 

confirmaram a identidade do vetor de expressão pET28a::PfHsp90NM. 

As proteínas PfHsp90, PfHsp90NM e PfHsp90M foram produzidas e obtidas com grau 

de pureza adequado, homogêneas em solução e com rendimento satisfatório. 

As proteínas foram obtidas estruturadas, a PfHsp90NM possui maior conteúdo de hélice 

α do que a PfHsp90M, indicando que o domínio N é mais rico neste tipo de estrutura. 

Os triptofanos estão parcialmente expostos ao solvente em PfHsp90NM e PfHsp90M, 

todavia, devido à localização dos triptofanos no C-terminal, PfHsp90 exibe maior valor de λmáx 

do que as construções, indicando maior exposição dos triptofanos ao solvente. 

O perfil de eluição das proteínas por aSEC em conjunto com o resultado do experimento 

de crosslinking químico e SAXS, sugerem que PfHsp90NM e PfHsp90M permanecem no 

estado monomérico em solução e mostram que a PfHsp90 tende a se organizar majoritariamente 

como dímero; neste caso há um equilíbrio entre as espécies monômero e dímero, portanto a 

oligomerização é um processo concentração-dependente. Para todas as proteínas em estudo foi 

observada uma tendência com relação à forma, quanto maior o número de domínios mais 

alongada e flexível é a estrutura. A partir das curvas de SAXS foram obtidos os envelopes, da 

proteína e construções em solução, empregando o modelo ab initio. 

Em termos de estabilidade química foram observados dois estágios de desenovelamento 

para todas as proteínas. A PfHsp90M, referente a um único domínio, apresentou transições 

discretas, entretanto a PfHsp90NM e PfHsp90 exibiram perda estrutural mais pronunciada, 

possivelmente relacionada ao efeito de cooperatividade entre os domínios. 

A partir da estabilidade térmica foi possível notar que o domínio N da PfHsp90 é menos 

estável do que o domínio M, e também menos estável do que o domínio N de proteínas 

ortólogas. A PfHsp90 e PfHsp90NM demostraram afinidade por nucleotídeos adenosina, sendo 

que ambas tiveram o domínio N estabilizado quando ligadas a ATP e ADP. 

A proteína PfHsp90 foi obtida funcional com baixa atividade ATPásica, e teve sua 

atividade estimulada em cerca de 4 vezes por PfAha4. 

A estequiometria da interação de PfAha4 com PfHsp90NM ou PfHsp90M foi de 1:1, e 

a constante de afinidade de baixa concentração micromolar, o mecanismo de interação foi 

dirigido entalpicamente em ambos os casos, com custo entrópico para a PfHsp90M. O cerne da 

associação ocorre entre PfAha4 e o domínio M de PfHsp90 por meio de interações hidrofóbicas 

com liberação de moléculas de água. 
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