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 RESUMO 

 

 

BASSO, L. G. M. Interações com membranas de peptídeos de fusão da 

glicoproteína S do SARS-CoV. 2014. 163 p. Tese (Doutorado em Ciências) - 

Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014. 
 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral a consolidação dos esforços iniciados 

anteriormente em nosso grupo para a utilização de marcação de spin sítio dirigida aliada à 

técnica de ressonância magnética eletrônica pulsada, em particular, ressonância dupla elétron-

elétron (DEER), para medidas de distâncias entre sondas inseridas em moléculas biológicas. 

Como objetivo específico, interessa-nos a obtenção de informações estruturais de dois 

peptídeos pertencentes ao domínio de fusão da glicoproteína spike do coronavírus causador da 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) quando de sua ligação em modelos de 

membranas biológicas. Valemos-nos de uma abordagem conjunta envolvendo técnicas 

espectroscópicas, calorimétricas e computacionais para monitorarmos mudanças 

conformacionais nos peptídeos, suas conformações mais representativas e seus efeitos sobre a 

estrutura das membranas modelo. Os experimentos de calorimetria mostraram que os 

peptídeos perturbam fortemente o comportamento termotrópico de vesículas constituídas por 

fosfolipídios zwiteriônicos e negativamente carregados, sendo o efeito mais significativo na 

presença de lipídios negativos. Não somente a carga, mas também a estrutura da cabeça polar 

dos lipídios parece ter contribuição importante para a energética da interação. Os 

experimentos de dicroísmo circular mostraram que os peptídeos possuem alta flexibilidade 

conformacional, adotando diferentes estruturas secundárias em ambientes diversos. Uma 

mistura de conformações do SARSFP coexiste em solução aquosa e nos modelos de 

membranas, sugerindo alta plasticidade estrutural. Este peptídeo possui, ainda, alta 

capacidade de auto-associação e forma estruturas β e/ou agregados β regulares. Já o peptídeo 

SARSIFP adquire estrutura predominantemente α-helicoidal em micelas, estruturas β em 

lipossomos e conformações irregulares em água. Em particular, este peptídeo parece se ligar 

às membranas na forma de α-hélices, mas adquirir estruturas β em alta concentração. A 

flexibilidade conformacional dos peptídeos também foi estudada por dinâmica molecular 

(DM). Hélices, estruturas β, voltas, dobras e estruturas irregulares são visitadas durante as 

trajetórias dos dois peptídeos, mas o SARSIFP apresenta menor flexibilidade estrutural. O 



perfil de energia livre apresentado consiste de uma superfície plana, larga e rasa, sem grandes 

barreiras energéticas separando os diferentes estados conformacionais. A energia térmica à 

300 K é suficiente para visitar boa parte do espaço conformacional acessível aos peptídeos ao 

longo dos parâmetros de ordem escolhidos. Por fim, obtivemos informações estruturais de 

análogos paramagnéticos dos peptídeos duplamente marcados com radicais nitróxidos quando 

em diferentes solventes e miméticos de membranas, além de estudarmos a oligomerização de 

derivados unicamente marcados. As distribuições de distâncias recuperadas dos sinais de 

DEER mostram que o SARSIFP adota primariamente α-hélices na presença dos miméticos, 

com provável formação de estruturas β na presença de micelas negativas. Para o SARSFP, uma 

larga distribuição de distâncias foi encontrada em todos os miméticos de membranas, 

refletindo a coexistência de conformações provavelmente bem compactas. Análogos 

unicamente marcados dos peptídeos ainda revelaram alta capacidade de formação de 

oligômeros em SDS-d25. Os resultados obtidos com esse conjunto de técnicas permitiram 

avanços consideráveis sobre as conformações adotadas pelos peptídeos nas diversas situações, 

o que pode revelar informações importantes acerca dos passos iniciais do mecanismo de fusão 

com membranas da glicoproteína Spike do coronavírus causador da SARS. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Peptídeos de fusão. DEER. Membranas. Ressonância Magnética Eletrônica. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

BASSO, L. G. M. Interaction of fusion peptides from SARS-CoV S 

glycoprotein with membranes. 2014. 163 p. Tese (Doutorado em Ciências) - 

Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014. 

 

 

 
This thesis has the general goal of consolidating in our group the use of site directed spin 

labeling along with pulsed electron spin resonance, in particular double electron-electron 

resonance (DEER), for distance measurements in biological molecules. Our specific goal is to 

obtain structural information on two peptides belonging to the fusion domain of the spike 

glycoprotein from the SARS coronavirus when in the presence of membrane model systems. 

We used a joint approach involving spectroscopic, calorimetric, and computational techniques 

to monitor conformational changes in the peptides, their most representative conformations 

and their effects on the structure of model membranes. Calorimetric results showed that the 

peptides strongly perturb the thermotropic behavior of zwitterionic and negatively-charged 

lipid vesicles, with the largest effects seen with the later. Not only the charge, but also the 

lipid headgroup structure seems to be relevant for the energetics of the interaction. Circular 

dichroism experiments showed that the peptides present high conformational flexibility, 

assuming different secondary structures in diverse environments. A mixture of conformation 

of SARSFP coexists in aqueous solutions and in the membrane models, suggesting large 

structural plasticity. This peptide also showed high auto-association tendency forming β 

structures and/or regular β aggregates. On the other hand, the SARSIFP peptide is 

predominantly an α-helix when in micelles, β structures in lipossomes, and assumes irregular 

conformations in water. In particular, this peptide seems to bind to membranes as an α-helix, 

transitioning to β structures in high concentrations. The conformational flexibility of the 

peptides was also studied by molecular dynamics (MD). Helices, β structures, turns, hairpins 

and irregular structures are visited during the trajectories of both peptides, but SARSIFP 

presents less structural flexibility. The free energy profile is consistent with that of a plane, 

broad and shallow surface, without large energetic barriers separating the different 

conformational states. The thermal energy at 300 K is sufficient to make the peptides visit 

most of the conformational space accessible for a certain choice of order parameters. Lastly, 

we obtained structural information from paramagnetic analogs of the peptides, which were 



doubly-labeled with nitroxide radicals, in different solvents and membrane mimetics. We also 

studied the oligomerization process of singly-labeled analogs. The distance distributions 

determined from the DEER traces showed that SARSIFP adopts a primarily α-helix 

conformation in the presence of the mimetics, with the formation of β structures in the 

presence of negative micelles. DEER results for SARSFP showed a broad distribution of 

distances in all membrane mimetics, thus reflecting the coexistence of compact 

conformations. Singly-labeled analogs revealed the high tendency of formation of oligomers 

in SDS-d25. Our results allowed us to make considerable progress in understanding the 

conformations of the peptides in the conditions under investigation, which contributed with 

relevant information on the early steps of the membrane fusion mechanism carried out by the 

spike glycoprotein from the SARS coronavirus. 

  

 

Keywords: Fusion peptides. DEER. Membranes. Electron Spin Resonance. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1  Síndrome Respiratória Aguda Grave  
 

No final de 2002, o aparecimento de uma nova doença respiratória, denominada 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), na província de Guangdong, na China se 

espalhou rapidamente pelo mundo até se transformar, em 2003, na primeira epidemia mundial 

do século XXI. Entre março e julho daquele ano, a eclosão dessa epidemia viral apavorou o 

mundo ao contaminar mais de 8.000 pessoas e provocar 774 mortes.
1
 A taxa de mortalidade 

estimada desta doença é de 9,6%, sendo superior a 50% em pessoas acima de 60 anos.
2
 Como 

comparação, a taxa de fatalidade por influenza gira em torno de 0,6%, acometendo 

principalmente os idosos.  

Após o surto da doença, esforços concentrados de pesquisadores em todo o mundo e 

coordenados pela Organização Mundial da Saúde resultaram em uma rápida identificação e 

caracterização do agente etiológico da SARS: um novo coronavírus (CoV) que foi 

denominado SARS-CoV.
3-4 

 Coronavírus são um grupo de vírus de RNA (ácido ribonucleico) 

de cadeia simples pertencentes à família Coronaviridae e de polaridade positiva, ou seja, que 

servem diretamente para a síntese proteica. Esse grupo de vírus já é bem conhecido da 

medicina veterinária e pode causar doenças respiratórias e entéricas graves em diversos 

animais.
5-6

 Em seres humanos, coronavírus comumente causam resfriado, mas podem 

provocar pneumonia e gastroenterite. Contudo, a situação é inteiramente diferente com o 

SARS-CoV. O RNA do coronavírus pode sofrer mutações e gerar uma grande variedade de 

novos vírus. Os erros acumulados a cada replicação podem potencializar a capacidade 

infecciosa. Em razão do processo de seleção natural, essas mutações podem tornar os vírus 

mais resistentes e, dessa forma, mais facilmente transmissíveis entre os seres humanos. Daí a 

dificuldade encontrada no desenvolvimento de uma vacina definitiva contra a doença, como 

acontece com a gripe humana.  

Uma busca incessante de diversos pesquisadores no desenvolvimento de 

medicamentos contra essa doença parece não ter progredido da maneira desejada. Em um 

artigo publicado em 2006 na revista PLoS Medicine, Stockman e colaboradores
7
 conduziram 

uma revisão sistemática da literatura médica e científica, sumarizando os resultados 

encontrados para diferentes tipos de tratamentos utilizados contra a SARS durante a epidemia. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus
http://pt.wikipedia.org/wiki/RNA
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Seguindo um critério de seleção cuidadosamente pré-definido, os autores encontraram 54 

trabalhos reportando tratamento de pacientes com SARS, 15 estudos in-vitro e 3 estudos 

reportando tratamento em pacientes com Síndrome da Angústia Respiratória Aguda. Alguns 

dos trabalhos in-vitro com anti-retrovirais descobriram apenas que uma droga específica 

conseguia desacelerar a reprodução dos vírus, mas a maior parte deles foi inconclusiva. De 29 

estudos sobre o uso de esteróides, 25 não chegaram à conclusão alguma e os 4 remanescentes 

mostraram que o tratamento não só era ineficiente contra SARS como causava danos à saúde. 

No momento, até onde sabemos, não há vacina disponível contra qualquer infecção de 

coronavírus em humanos, apesar de avanços terem sido conseguidos nos últimos anos.
8
 

Embora esteja controlado, o reaparecimento da SARS a partir de reservatórios animais é, 

ainda, um potente risco para futuras ocorrências.
9
 

O genoma viral dos coronavírus é envolvido por uma capa proteica, denominada 

capsídeo, de estrutura helicoidal. O RNA e o capsídeo juntos constituem o nucleocapsídeo do 

vírion (estrutura viral completa, Figura 1A). Além disso, o capsídeo está envolto por um 

envelope lipoproteico composto por moléculas de fosfolipídios e algumas proteínas 

estruturais inseridas na bicamada lipídica: as proteínas spike (S), de membrana (M), envelope 

(E) e, em alguns coronavírus, a proteína hemaglutinina-esterase (HE)
10

 (Figura 1A). As 

glicoproteínas spike (S) se trimerizam na superfície do vírion para formar as espículas do 

envelope do SARS-CoV (Figura 1B). Essas espículas são essenciais para a infecção da célula 

do hospedeiro, sendo responsáveis tanto pela ligação a receptores celulares quanto pela 

subsequente fusão da bicamada lipídica do envelope com a membrana celular do 

hospedeiro,
11

 embora alguns estudos tenham mostrado que a entrada do SARS-CoV nas 

células também pode ser realizada por via endocítica.
12

 Em algumas cepas, a glicoproteína S 

pode ser clivada por uma protease em duas subunidades não-covalentemente associadas, S1 e 

S2,
13

 embora a clivagem pareça não ser um requisito absoluto para o mecanismo de fusão.
14

 

No entanto, a infecção mediada pela proteína do SARS-CoV pode ser inibida por inibidores 

específicos da protease endossomal catepsina L
15

 sugerindo, paradoxalmente, que a clivagem 

proteica pode sim ter um papel importante na ativação da proteína S para a fusão da 

membrana. Esses resultados mostram que a questão ainda não está completamente entendida. 

As duas subunidades, S1 e S2, possuem funções distintas no processo de fusão. A 

subunidade S1 é a responsável pelo reconhecimento dos receptores das células do 

hospedeiro.
16

 No caso do SARS-CoV, esses receptores foram identificados como sendo a 

enzima 2 conversora de angiotensina (ACE2) e uma lectina tipo C (CD209L).
17-18 

Já a 

subunidade S2 é responsável diretamente pela fusão das membranas celular e viral.
19

 Essa 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Caps%C3%ADdeo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Envelope_celular
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subunidade possui duas regiões heptad de repetição altamente conservadas (HR1 e HR2),
20 

similar a outro coronavírus
21

 e a outras proteínas de fusão de classe I, tais como a 

hemaglutinina (HA) do vírus influenza,
22

 a gp41 do vírus da imunodeficiência humana 

(HIV)
23

 e a proteína de fusão do paramixovírus.
24

 Todas são classificadas como glicoproteínas 

transmembrana de classe I e estão expostas na superfície das membranas virais como 

oligômeros (Figura 1B). A arquitetura básica das glicoproteínas de fusão de alguns dos vírus 

supracitados está apresentada na Figura 1C. 

 

 

 

Figura 1 - Estrutura do vírion do SARS-CoV e arquitetura básica da estrutura primária de glicoproteínas virais 

de fusão de classe I. (A) Estrutura do vírion de coronavírus, mostrando o nucleocapsídeo e algumas 

proteínas estruturais inseridas na bicamada lipídica (roxo): as proteínas spike, S, de membrana, M, e 

envelope, E. (B) Reconstrução tridimensional do SARS-CoV através de crio-microscopia eletrônica. 

As espículas (homotrímeros da proteína S, em laranja) estão incorporadas no envelope lipídico viral 

(em azul e roxo) através de uma haste fina (verde). À direita é apresentado um modelo do SARS-

CoV destacando seu interior (nucleocapsídeo, em vermelho) e o espaçamento isotrópico das 

espículas.. (C) Representação esquemática da organização das glicoproteínas de fusão de classe I: 

hemaglutinina (HA) do vírus influenza, gp160 do HIV-1 e a glicoproteína S do SARS-CoV. Nas 

glicoproteínas HA e gp160 são mostrados o peptídeo de sinalização (SP, roxo), o peptídeo de fusão 

(FP, vermelho) e duas sequências que possuem grande propensão à formação de hélices (regiões 

heptad de repetição – HR – em azul claro e amarelo). A seta aponta para o sítio de clivagem 

proteolítica e a região verde corresponde ao domínio transmembrana (TM) localizado no C-terminal. 

Na proteína S do SARS-CoV, essas regiões também estão indicadas, mas com diferente código de 

cores. As sequências dos peptídeos de fusão putativos (SARSFP e SARSIFP) são apresentadas. 

Destacadas na figura ainda estão o provável segundo peptídeo de fusão (SARSFP2) e as regiões 

correspondentes aos domínios pré-transmenbrana (PTM), transmembrana (TM) e citoplasmático 

(CP). As subunidades HA1, gp120 e S1 são responsáveis pela ligação a receptores celulares. As 

subunidades HA2, gp41 e S2, por outro lado, são responsáveis pelo processo de fusão de 

membranas. Fonte: Adaptada de DU et al.
8
; BENIAC et al.

25
; COLMAN; LAWRENCE.

26
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1.2  Mecanismo de fusão de membranas mediado por proteínas virais de classe I 
 

A fusão de duas bicamadas lipídicas é termodinamicamente favorável, mas há uma 

alta barreira cinética.
27-28

 Moléculas promotoras de fusão, em geral, diminuem essa barreira 

por diferentes mecanismos. Proteínas virais de fusão, por exemplo, aceleram este processo 

usando a energia livre liberada durante as mudanças conformacionais proteicas. A 

determinação das estruturas de proteínas de fusão e de domínios individuais dessas proteínas e 

seus complexos com proteínas regulatórias e membranas
22,29-30

 tem permitido desvendar os 

diversos passos desse complexo e orquestrado mecanismo de fusão mediado por proteínas 

virais (Figura 2A-F).  

Embora o mecanismo exato pelo qual o SARS-CoV entra na célula do hospedeiro 

ainda não esteja totalmente elucidado, muito provavelmente é similar a outros coronavírus e 

envolve participação ativa de pelo menos dois segmentos de resíduos hidrofóbicos: uma 

âncora transmembrana (TM) C-terminal, que mantém a proteína incorporada ao envelope 

lipídico viral, e um segmento hidrofóbico distinto, chamado de peptídeo de fusão (FP), que 

interage com as membranas da célula alvo e são essenciais ao processo de fusão
31

 (Figura 

1C). Além disso, o estado fusogênico dessas proteínas parece envolver oligomerização, em 

particular, homotrimerização para o caso de proteínas de fusão de classe I.  

Na conformação pré-fusão, o cerne coiled-coil do trímero é formado por três longas 

hélices empacotadas por três hélices curtas ao redor deles. Nesta conformação, o peptídeo de 

fusão é protegido no interior da proteína (em vermelho nas Figuras 2A e 2G, à esquerda). 

Duas grandes mudanças conformacionais ocorrem durante a fusão. A acidificação endossomal 

ou ligação da subunidade S1 com receptores na membrana celular do hospedeiro induz um 

estado fusogênico intermediário da proteína S. Um linker inicialmente desordenado da 

subunidade S2 se estrutura, permitindo a formação de uma longa hélice em sua região N-

terminal. Embora forte, a evidência deste estado intermediário estendido é indireta. Nesta 

conformação, chamada de pre-hairpin, o peptídeo de fusão é projetado ~ 100 Å em direção à 

membrana da célula alvo. A inserção irreversível do FP na bicamada lipídica da célula alvo 

conecta as duas membranas e expõe, consequentemente, as regiões HR1 e HR2 da S2 

(Figuras 2B e 2G, ao centro).
32

 É provável que os homotrímeros da proteína S não ajam 

isoladamente, mas sim, se associem um ao outro para facilitar a fusão (Figura 2C).
33
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Figura 2 - Sequência de eventos proposta para o mecanismo de fusão de membranas por proteínas de fusão 

de classe I. (A) A conformação meta-estável pré-fusogênica de uma proteína de fusão, em estado 

trimérico, com as regiões heptad de repetição em hélices representadas em laranja (HA1 para o 

influenza HA ou HR1 para o SARS-CoV S) e em rosa (HA2 ou HR2 para o influenza HA e 

SARS-CoV S, respectivamente), além do domínio transmembrana (azul). (B) Intermediário 

estendido, mostrando trimerização da região da proteína que contém o peptídeo de fusão (FP, 

vermelho). (C) Vários trímeros provavelmente se associam para promoverem a fusão. (D) Colapso 

da estrutura estendida. (E) Hemifusão. (F) Formação do poro de fusão. Consulte o texto principal 

para mais detalhes. (G) Estruturas da proteína HA do influenza. À esquerda é ilustrado estado 

trimérico pré-fusão da HA em pH neutro (PDB: 1HGG),
34

 destacando o FP (vermelho), o domínio 

de ligação ao receptor HA1 (amarelo), dois monômeros da subunidade HA2 (cinza) e o terceiro 

monômero em diferentes cores. Ao centro, as subunidades HA1 e dois domínios HA2 são 

omitidos para maior clareza. A seta indica o movimento do FP em direção à membrana alvo. À 

sua direita é ilustrado um modelo hipotético de um estado intermediário, envolvendo 

primeiramente uma extensão do loop (roxo) com formação de hélice, projetando, assim, o FP em 

direção à membrana. Este modelo foi formado pelas estruturas pré- e pós-fusogênicas da HA 

(PDBs: 1HGG e 1QU1).
35

 À extrema direita é apresentada a conformação trimérica pós-

fusogênica, determinada em baixo pH, da subunidade HA2 (PDB: 1QU1), além  de uma hipotética 

interação dos FPs com o domínio transmembrana. (H) Núcleo de fusão da glicoproteína S do 

SARS-CoV, cujo estado fusogênico se constitui em um bundle de 6 hélices com as α-hélices da 

HR2 interagindo anti-paralelamente com os sulcos hidrofóbicos da superfície do trímero HR1 

central. Fonte: Adaptada de JARDETZKY; LAMB
36

; SCHIBLI; WEISSENHORN
37

; XU et al.
38

  

 

A segunda mudança conformacional consiste da inversão das hélices C-terminais 

(HR2) que interagem antiparalelamente com os sulcos hidrofóbicos das hélices N-terminais 

(HR1), promovendo a distorção das duas bicamadas lipídicas (Figura 2D). Esta distorção leva 

a uma diminuição das barreiras energéticas entre o estado no qual as bicamadas estão 

separadas entre si e o estado de hemifusão, no qual as monocamadas externas das membranas 



22 

viral e da célula alvo estão fazendo contato umas com as outras. A hemifusão é atingida 

quando as três hélices HR1 e as três HR2 se reenovelam em coiled-coils de orientação 

paralela e antiparalela, respectivamente, formando um bundle de 6 hélices
39-40

 (Figuras 2E e 

2H). Este estado é quase certo ser um intermediário obrigatório.
27

 Na conformação final, pós-

fusogênica, denominada de trímeros de hairpins, o domínio transmembrana e o peptídeo de 

fusão ancorado na membrana da célula alvo são trazidos próximos um ao outro, promovendo 

a fusão completa das duas membranas e consequente formação de poros (Figuras 2F e 2G, à 

direita). Este processo permite, pois, a entrada do nucleocapsídeo nas células do hospedeiro. 

O RNA viral é então liberado do capsídeo, tornando-se assim disponível para tradução e 

replicação. 

 

1.3  Peptídeos de fusão putativos da proteína S do SARS-CoV 

 

Como vimos, o mecanismo de fusão de membranas por glicoproteínas de fusão 

envolve a participação orquestrada de diferentes segmentos proteicos funcionalmente 

relevantes. Embora tenha sido inicialmente pensado que a interação com membranas de 

proteínas virais de fusão se daria somente por meio do peptídeo de fusão (FP), em adição ao 

seu domínio transmembrana, diferentes regiões de glicoproteínas virais se mostraram 

importantes para o mecanismo de fusão.
41-43

 Estas regiões membranotrópicas são capazes de 

modificar as propriedades biofísicas de membranas lipídicas, sugerindo que vários segmentos 

da proteína possam desempenhar papel relevante no processo de fusão.
41,44-45

 Não obstante, 

dado o seu papel essencial na estabilização da conexão entre as membranas viral e da célula 

alvo por meio da conformação “intermediária estendida” (Figura 2B), iremos nos ater aqui à 

discussão das características dos FPs. 

Proteínas de fusão de membranas, como a proteína S do SARS-CoV, compartilham 

motivos comuns e agem como uma unidade integrada. Um desses motivos é o chamado 

peptídeo de fusão, um segmento contendo entre 15 e 25 aminoácidos que exerce papel 

essencial na reação de fusão.
46 

Estes segmentos são relativamente hidrofóbicos e usualmente 

ricos em resíduos de glicina e alanina, mas também podem conter resíduos polares e um ou 

mais resíduos carregados.
47

 São altamente conservados dentro de uma família particular de 

vírus (podendo chegar a 90% de similaridade), mas apresentam baixa identidade entre 

diferentes famílias de vírus (~ 20%).
48

 FPs de proteínas de fusão de classe I são tipicamente 
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classificados como “externos" ou “internos" dependendo de sua localização relativa ao sítio 

de clivagem proteolítica.
49

 Peptídeos externos ou N-terminais, como o FP do vírus influenza, 

usualmente apresentam conteúdo em α-hélice,
50

 ao passo que peptídeos internos, como aquele 

encontrado na glicoproteína do vírus Ebola, frequentemente consistem de loops.
51

 Em geral, 

esses peptídeos interagem e se inserem em membranas de células-alvo,
31,52

 participam na 

indução de rearranjos lipídicos, como hemifusão e formação de poros,
53

 e estão envolvidos na 

dilatação dos poros.
54

  

Até o momento, a localização exata e a sequência dos FPs de coronavírus não são bem 

conhecidas,
55

 contudo, por analogia com outras proteínas virais de fusão de classe I, são 

preditas pertencerem à região N-terminal do segmento HR1 da subunidade S2
56

 (Figura 1C), 

que é bem conservada através da família Coronaviridae. No caso do SARS-CoV, três regiões 

membranotrópicas foram originalmente sugeridas como candidatos a peptídeos de fusão.
57-58

 

Estudos iniciais indicaram que a região compreendendo os resíduos 858 a 886 do domínio S2 

corresponde ao FP da proteína S.
58-59

 No entanto, Sainz et al. posteriormente identificaram 

outra região, menos conservada e menos hidrofóbica, compreendendo os resíduos 770-788, 

possuindo atividade fusogênica muito mais potente que a sequência anterior.
60

 Não obstante, 

estudos biofísicos e de mutagênese mostraram que a região 858-886 tem um papel essencial 

na fusão celular não somente por sua capacidade de perturbar membranas constituídas de 

fosfolipídios,
58

 mas também pela alta inibição da fusão (> 70%) causada por mutação dessa 

sequência.
61

 Adicionalmente, com a recente descoberta que a proteína S do SARS-CoV 

possui um segundo sítio de clivagem proteolítica, localizado em uma posição mais interna da 

subunidade S2 (resíduo R797,
62

 Figura 1C), novos estudos foram conduzidos para determinar 

se a clivagem nesta posição poderia expor um domínio com propriedades de peptídeo viral de 

fusão. Um estudo de mutagênese dos resíduos 798-815, combinados com estudos fusogênicos 

e estruturais de peptídeos isolados, mostrou a importância desta região como um novo 

peptídeo de fusão para o SARS-CoV.
63

 É notável que tanto o sítio R797 quanto a sequência 

imediatamente C-terminal (798-815) são altamente conservadas na família Coronaviridae.
63

 

Embora muito progresso tenha sido feito no entendimento do mecanismo de fusão de 

membranas de diferentes vírus, dados disponíveis referentes à coronavírus, particularmente do 

SARS-CoV, são escassos.  Elucidar a natureza das interações entre fosfolipídios e proteínas 

de membranas, assim como a obtenção de informações dinâmicas e estruturais das regiões 

membranotrópicas dessas proteínas, pode ajudar a compreender alguns dos passos do 

orquestrado mecanismo de fusão mediado por essas máquinas biológicas. No entanto, 

informações precisas em nível molecular sobre o papel desses peptídeos no processo de fusão 
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em sistemas complexos, ou seja, no contexto da proteína S como um todo, são de difícil 

obtenção. Portanto, peptídeos sintéticos correspondentes aos FPs putativos podem ser muito 

úteis na determinação de características estruturais e dinâmicas quando de suas interações 

com modelos de membrana. Portanto, neste trabalho, propusemo-nos a estudar a interação 

com modelos de membranas constituídas de fosfolipídios de dois peptídeos pertencentes ao 

domínio de fusão da glicoproteína S do SARS-CoV, a saber: SARSFP 

(
770

MWKTPTLKYFGGFNFSQIL
788

) e SARSIFP (
873

GAALQIPFAMQMAYRF
888

).  

Um modelo predito da estrutura quaternária do ectodomínio da proteína S do SARS-

CoV
64

 sugere que os dois peptídeos estão enterrados no core hidrofóbico da proteína na 

conformação pré-fusogênica (Figura 3). Enquanto o peptídeo SARSFP apresenta estrutura 

desordenada irregular (em vermelho), o SARSIFP possui grande conteúdo de α-hélice (roxo). 

Conforme mencionado acima, essas características estão em contraste com as estruturas em α-

hélices usualmente encontradas para FPs N-terminais
50 

ou em conformações em loops, 

encontradas nos peptídeos internos de fusão.
51

 Mostraremos neste trabalho, contudo, que 

essas características podem ser particularmente importantes para a reação de fusão de 

coronavírus. 

 

 

Figura 3 - Estrutura tridimensional predita para a proteína S do SARS-CoV. Esta representação mostra as 

formas trimérica e monomérica da proteína e foi baseada no modelo tridimensional predito 

encontrado no banco de dados PDB (PDB:1T7G).
64

 Este modelo não inclui os resíduos 681-

736 da proteína. Os domínios S1 e S2 assim como os peptídeos de fusão putativos estão 

destacados. Os dois FPs não se encontram expostos ao solvente no contexto da proteína S. 

Após clivagem proteolítica, no entanto, o peptídeo SARSFP (vermelho) encontra-se exposto 

em um conformação totalmente não-estruturada. O SARSIFP (roxo), em contrapartida, 

apresenta conformação em α-hélice, com uma região central não estruturada. Fonte: Elaborada 

pelo autor. 
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1.4  Objetivos gerais e específicos 
 

Este trabalho está fundamentado em dois objetivos principais, sendo um específico e 

outro mais geral. Como objetivo específico, estudamos a interação entre dois peptídeos de 

fusão putativos da proteína S do SARS-CoV e sistemas modelo de membranas biológicas 

através de técnicas espectroscópicas, calorimétricas e computacionais. Abordamos essa 

questão sob o ponto de vista tanto da dinâmica dos peptídeos e da ligação a sistemas 

miméticos de membranas, quanto da estrutura em baixa resolução dos peptídeos através das 

técnicas de dicroísmo circular e ressonância magnética eletrônica (RME) pulsada, além da 

aplicação de métodos computacionais estocásticos e determinísticos. A abordagem conjunta 

por técnicas teórico-experimentais tem se mostrado muito produtiva na obtenção de resultados 

tão abrangentes quanto a descrição de mudanças conformacionais em peptídeos e proteínas, 

bem como as alterações na estrutura dinâmica de biomembranas na presença de peptídeos ou 

outros agentes externos. Com essa abordagem multi-técnicas, acreditamos ter dado 

contribuições inéditas acerca do mecanismo de ação desses peptídeos, conforme será visto nas 

próximas seções.  

De forma mais geral, interessa-nos enormemente estabelecer e consolidar em nosso 

grupo de pesquisa as técnicas de dinâmica molecular (DM) e de ressonância dupla elétron-

elétron (DEER, Double Electron-Electron Resonance), uma técnica de RME pulsada utilizada 

para medidas de distâncias, em escala nanométrica, entre centros paramagnéticos inseridos em 

peptídeos e proteínas. Esta técnica, até agora inédita no Brasil, tem sido amplamente 

empregada nos últimos anos na elucidação da estrutura de várias macromoléculas biológicas, 

como RNA,
65

 peptídeos,
66-67

 proteínas solúveis
68-70

 e de membrana,
71-74

 constituindo-se, 

portanto, em uma excelente alternativa aos métodos mais usuais como cristalografia de raios-

X ou ressonância magnética nuclear (RMN) para obtenção de informações estruturais de 

macromoléculas biológicas, principalmente quando estas técnicas não são aplicáveis.  

Até o momento, as estruturas de macromoléculas biológicas e de seus complexos têm 

sido determinadas principalmente por cristalografia de raios-X e por RMN. Contudo, a 

resolução estrutural de proteínas de membrana, em particular, ainda representa um enorme 

desafio para todos os métodos atuais. A cristalografia de raios-X, por exemplo, requer que as 

proteínas sejam cristalizadas em uma forma que se assemelhem aos seus estados funcionais, o 

que não tem sido muito fácil para proteínas de membrana. Em contrapartida, a espectroscopia 

de ressonância magnética, tanto em sua vertente nuclear
75-76

 quanto em sua faceta 
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eletrônica,
77-78

 progrediu muito nos últimos anos no campo da biologia estrutural de proteínas 

de membranas. 

Para estudos estruturais por RMN, proteínas de membranas precisam ser 

reconstituídas em ambientes que mimetizem membranas biológicas. No entanto, complexos 

proteínas-lipídios maiores que 100 kDa tombam lentamente na escala de tempo de RMN, 

causando grande alargamento das linhas e sobreposição espectral que limitam a utilidade 

deste método. Como alternativa, os experimentos de RMN são frequentemente realizados em 

proteínas embebidas em micelas de detergentes como miméticos de membrana. Apesar de 

suplantar o problema experimental, várias questões podem ser levantadas acerca da real 

relevância dos sistemas micelares como fidedignos representativos das bicamadas lipídicas de 

uma membrana biológica. Um método alternativo para complementar RMN e ajudar na 

investigação dos aspectos dinâmicos e estruturais de proteínas de membranas reconstituídas 

tanto em micelas quanto em vesículas lipídicas é lançar mão da metodologia de marcação de 

spin sítio dirigida (SDSL, Site Directed Spin Labeling) aliada à espectroscopia de RME. Esta 

técnica é bem apropriada para fornecer informações em ambientes fisiologicamente relevantes 

e é suficientemente sensível para caracterizar grandes complexos biomoleculares. 

A metodologia SDSL em conjunto com espectroscopia de RME de onda contínua 

(CW, Continuous Wave)
79-80

 pode acessar distâncias de até 2,5 nm.
81

 Técnicas de RME 

pulsada, por sua vez, tais como DEER
82

 e coerência de duplo quantum,
83-84

 podem acessar 

distâncias de até 8 nm.
85-86

 Além disso, distribuições de distâncias entre dois centros de spin 

na mesma macromolécula podem ser obtidas,
87-89

 permitindo, pois, uma caracterização de 

estruturas com flexibilidade intrínseca. 

Apesar dos grandes avanços das técnicas de ressonâncias magnéticas nos últimos anos, 

elas ainda não são capazes de fornecer diretamente um quadro atomístico completo da 

dinâmica e da estrutura proteicas com resoluções temporal e espacial suficientes. Portanto, 

métodos que complementam as informações provenientes dessas técnicas são de grande 

interesse. Métodos computacionais, como as simulações de dinâmica molecular (DM), por 

exemplo, têm se tornado versáteis e cada vez mais confiáveis, sendo particularmente úteis 

para auxiliar nas análises de resultados experimentais provenientes de técnicas que não 

forneçam resolução atômica ou quando estudos experimentais detalhados se tornam difíceis 

ou até mesmo impossíveis. A habilidade de estudar moléculas em detalhe atomístico fornece 

um número de vantagens sobre as técnicas experimentais. Com DM, podemos obter insights 

cruciais em muitos problemas de interesse biológico em escalas de tempo da ordem de 

picossegundos a microssegundos.
90

 Em particular, simulações de DM têm sido aplicadas tanto 
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no problema do enovelamento proteico,
91-92

 quanto no refinamento das estruturas obtidas por 

RMN
93

 ou cristalografia de raios-X,
94

 ou até mesmo usando restrições conformacionais 

provenientes de experimentos de RME convencional
95

 ou pulsada.
96

 

As etapas desenvolvidas neste trabalho de doutorado são detalhadas e organizadas 

nesta tese como se segue: 

 Materiais e Métodos: apresentação das etapas envolvidas no trabalho experimental e 

computacional, desde a descrição da preparação das amostras de interesse, como a 

apresentação dos fundamentos teóricos concernentes à técnica de DEER, até uma 

descrição sucinta das metodologias empregadas na análise dos sinais de DEER; 

 Resultados e Discussões: apresentação descritiva pormenorizada e discussão geral dos 

resultados obtidos, correlacionando-os com dados da literatura; 

 Discussões: seção de discussão geral dos dados obtidos; 

 Conclusões: apresentação das conclusões obtidas com este trabalho; 

 Apêndice: apresentação de material complementar ao texto principal desta tese que 

possa servir como suporte para o entendimento de alguns experimentos e/ou análises 

de dados. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Nesta seção são descritos os procedimentos envolvidos na preparação das amostras 

para as medidas de calorimetria diferencial de varredura (DSC), dicroísmo circular (CD), 

ressonância magnética eletrônica (RME) de onda contínua (CW) e ressonância dupla elétron-

elétron (DEER), além dos detalhes das simulações de dinâmica molecular (DM). 

Adicionalmente, apresentamos algumas considerações teóricas sobre a técnica de DEER, até 

agora inédita no país, e as metodologias utilizadas para o tratamento e análise dos dados 

experimentais obtidos. 

 

2.1  Materiais  

 

Nesta subseção são listados todos os reagentes utilizados neste trabalho, bem como 

suas respectivas estruturas químicas, além de uma descrição das características dos peptídeos 

e de seus análogos paramagnéticos. 

 

2.1.1  Reagentes 

 

Os surfactantes 1-palmitoil-2-hidróxi-sn-glicero-3-fosfocolina (LPC, 

lisofosfatidilcolina) e 1-palmitoil-2-hidróxi-sn-glicero-3-fosfo-(1`-rac-glicerol) (LPG, 

lisofosfatidilglicerol), os fosfolipídios 1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DPPC), 1,2-

dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfo-(1'-rac-glicerol) (DPPG), 1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfo-L-

serina (DPPS) foram adquiridos comercialmente da empresa Avanti Polar Lipids (Alabaster, 

AL). Os reagentes deuterados glicerol (glicerol-d8), água (D2O), 2,2,2-trifluoroetanol (TFE-

d3), dimetil sulfóxido (DMSO-d8), dodecil sulfato de sódio (SDS-d25) e dodecilfosfocolina 

(DPC-d38) foram adquiridos da empresa Cambridge Isotope Laboratories, Inc. (Andover, 

MA). Todos esses materiais são utilizados sem outros procedimentos de purificação que não 

aqueles realizados pelos respectivos fabricantes. A concentração micelar crítica dos 

surfactantes em água gira em torno de 1,1 mM para o DPC, 1,2 a 7,1 mM para o SDS, 4 a 10 

M para o LPC e de aproximadamente 600 M para o LPG.
97-98

 DPC, LPC e DPPC são 
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zwiteriônicos, enquanto que SDS, LPG, DPPG, DPPS e POPA são carregados negativamente 

(carga -1 em pH 7,4). As estruturas químicas dos reagentes utilizados estão apresentadas na 

Figura 4. 

 

 

Figura 4 - Estruturas químicas de alguns dos reagentes utilizados neste trabalho. Fonte: Adaptada 

dos sites das empresas fornecedoras dos produtos.  

 

2.1.2  Obtenção dos peptídeos  

 

Os peptídeos nativos SARSFP e SARSIFP foram sintetizados pelas empresas GenScript 

(Piscataway Township, NJ) e Aminotech Pesquisa e Desenvolvimento (Diadema, SP) com o 

C-terminal amidado e o N-terminal acetilado. Já os processos de síntese, purificação, 

marcação e caracterização dos análogos paramagnéticos, utilizados nos estudos por RME CW 

e pulsada, foram realizados em colaboração com o grupo do Prof. Dr. Eduardo Cilli, 
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especialista em síntese de peptídeos bioativos, do Instituto de Química da Universidade 

Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", campus de Araraquara. Todas as etapas 

envolvidas desde o início da síntese à obtenção do peptídeo puro, assim como o protocolo 

estabelecido para a marcação dos peptídeos com os radicais nitróxido foram realizadas pelos 

Drs. Edson Crusca Júnior e Eduardo Festozo Vicente, especialistas em síntese de peptídeos e 

em espectrometria de massas, e pós-doutores, respectivamente, do Laboratório de 

Cristalografia do Instituto de Física de São Carlos e do Departamento de Física da Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.  

Para os estudos de peptídeos e proteínas, a espectroscopia de RME oferece a 

possibilidade de monitoramento de mudanças locais em regiões onde existam sondas naturais, 

como, por exemplo, os íons metálicos ferro, zinco, cobre, etc. presentes em metaloproteínas, 

ou a possibilidade de se introduzir marcadores externos, como é o caso de radicais nitróxido. 

Nesse caso e, em particular, a introdução do aminoácido TOAC (ácido 2,2,6,6-

tetrametilpiperidina-1-oxil-4-amino-4-carboxílico, Figura 5A) na estrutura do peptídeo de 

interesse permite o monitoramento das características conformacionais e dinâmicas dessa 

molécula.
99

 Por estar rigidamente acoplado ao carbono-α, o movimento do grupo nitróxido 

relativo à cadeia principal do peptídeo é eliminado, fazendo do TOAC uma excelente sonda 

para reportar mais acuradamente a posição, orientação e dinâmica da cadeia principal (Figura 

5A).
100-101

 No entanto, devido à baixa nucleofilicidade de seu grupamento amino, o 

acoplamento do aminoácido posterior a este resíduo na sequência peptídica requer uma 

atenção especial, já que, devido à sua estrutura, o TOAC dificulta a entrada do próximo 

aminoácido da sequência. Isto é atribuído ao alto impedimento estérico devido às 

tetrasubstituições, além de um baixo pKa (< 6,0) apresentado por seu grupamento amino 

quando esta molécula é incorporada à cadeia peptídica. Embora seja possível a inserção deste 

aminoácido em posições internas da cadeia polipeptídica
102

 desde a síntese do Fmoc-

TOAC,
103

 ainda há uma dificuldade enorme em, por exemplo, se iniciar uma síntese peptídica 

através desse resíduo paramagnético ou até mesmo incorporá-lo próximo ao C-terminal de 

peptídeos cujas sequências são extensas. Para suplantar tais dificuldades, mutações sítio 

dirigidas podem ser realizadas no intuito de se inserir um radical paramagnético em posições 

específicas da estrutura peptídica, nas quais a inserção do TOAC pode se tornar um desafio. 

Essa estratégia, denominada marcação de spin sítio dirigida (SDSL), envolve primeiramente a 

troca de um resíduo nativo por um de cisteína (Cys), para a posterior reação do seu grupo 

sulfidrílico com um marcador de spin adequado (Figura 5B).
104

 Até hoje, o reagente 

metanotiosulfonato (MTSSL, Figura 5B) tem sido o mais utilizado para fins de SDSL, 
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embora outros tipos também já tenham sido empregados.
105

 De posse da proteína ou peptídeo 

marcados, estudos estruturais e funcionais se tornam possíveis pela técnica de RME. Uma 

desvantagem da utilização desse marcador relativo ao TOAC, por exemplo, é a intrínseca 

flexibilidade conformacional associada aos inúmeros estados rotaméricos do MTSSL (devidas 

principalmente às oscilações torcionais dos diedros χ4 e χ5; veja legenda da Figura 5B), 

conferindo, pois, uma dificuldade adicional na análise das conformações da cadeia principal. 

Não obstante, as contribuições de SDSL-RME em biofísica/bioquímica de proteínas têm sido 

seminais e das mais variadas.
106-109 

Assim, podemos utilizar a ideia da metodologia SDSL aliada à Síntese de Peptídeos 

em Fase Sólida (SPPS, Solid Phase Peptide Synthesis)
110

 para marcarmos com o radical 

MTSSL resíduos de cisteínas sintetizadas em posições próximas ao C-terminal dos peptídeos 

de interesse e usarmos o TOAC como uma segunda sonda de spin, em posições da cadeia 

peptídica próximas ao N-terminal, onde seu acoplamento não apresenta grandes problemas.   

Nosso grupo tem sido pioneiro na implementação da metodologia SDSL-RME 

aplicada a proteínas no Brasil,
111-112

 e procuramos, com este trabalho, estender a aplicação 

dessa técnica a peptídeos biologicamente ativos no intuito de obtermos informações 

estruturais e dinâmicas de análogos paramagnéticos nas diferentes condições de interesse. 

Para isso, três derivados paramagnéticos de cada peptídeo foram então sintetizados, sendo um 

duplamente marcado e dois deles apresentando apenas um marcador de spin em sua estrutura.  

Com o objetivo de monitorar a dinâmica rotacional e o ordenamento das regiões 

terminais, o TOAC foi sintetizado na posição 0 (zero) da estrutura primária dos peptídeos, 

constituindo os derivados TOAC-SARSFP ou TOAC-SARSIFP, enquanto um resíduo de Cys 

foi adicionado quimicamente ao C-terminal e posteriormente marcado com o MTSSL, 

constituindo, portanto, os derivados SARSFP-Cys-MTSSL ou SARSIFP-Cys-MTSSL. Para os 

experimentos de DEER, um análogo paramagnético duplamente marcado de ambos os 

peptídeos também foi sintetizado com o marcador TOAC na região N-terminal (posição 0) e 

com a sonda MTSSL inserida na Cys C-terminal, constituindo, portanto, os peptídeos TOAC-

SARSFP-Cys-MTSSL e TOAC-SARSIFP-Cys-MTSSL. 
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Figura 5 - Estrutura química dos marcadores de spin e processo de inserção em peptídeos. (A) Estrutura do 

aminoácido TOAC e sua inserção na cadeia polipeptídica por Síntese de Peptídeo em Fase Sólida. 

A mobilidade rotacional desse marcador reporta diretamente a dinâmica da cadeia principal do 

peptídeo, ilustrado à direita em um modelo de α-hélice. A sonda de spin foi incorporada na 

sequência do peptídeo usando o campo de forças AMBER94 através do software MOLMOL.
113

 

(B) Estrutura química da sonda de spin MTSSL e sua reação com o grupo tiol de um resíduo de 

cisteína de peptídeos ou proteínas. À direita são ilustrados os inúmeros ângulos diedrais que 

separam o radical nitróxido da cadeia principal da proteína, conferindo-lhe grande flexibilidade 

conformacional. Esta, por sua vez, é advinda principalmente das rotações em torno dos dois 

últimos diedros χ4 e χ5. Segundo o modelo χ4/χ5, os diedros remanescentes são efetivamente 

“travados” na escala de tempo dos experimentos de RME: enquanto os diedros χ1 e χ2 são 

imobilizados pela formação de uma ligação de hidrogênio entre o átomo de enxofre do MTSSL e a 

amida ou o Cα da cadeia principal, uma alta barreira energética (~ 7 kcal/mol) do terceiro diedro - 

o ângulo de torsão da ponte dissulfeto - impede que transições conformacionais ocorram entre 

seus estados.
114-115

 O MTSSL foi adicionado a Cys de um modelo em α-hélice através do website 

CHARMM-GUI (http://www.charmm-gui.org/). Os átomos de nitrogênio são representados na cor 

azul, os de oxigênio na cor vermelha, os de enxofre na cor amarela, enquanto que os átomos de 

carbono na cor ciano. Fonte: Adaptada de SCHREIER et al.
101

; HUBBELL et al.
104

; SEZER et 

al.
115

  

 

Todas as etapas de síntese, marcação, purificação e caracterização desses peptídeos 

foram realizadas por nossos colaboradores usando a metodologia SPPS e protocolo bem 

estabelecido.
116

 Já o protocolo de marcação do MTSSL em peptídeos segue aquele 

convencionalmente descrito nos artigos de nosso grupo,
111-112

 com as etapas de purificação e 

caracterização sendo realizadas, todavia, por cromatografia e espectrometria de massas. Ao 

final da purificação, os peptídeos são liofilizados para então ser ressuspendidos em solvente 

apropriado. Todos os peptídeos tiveram o C-terminal amidado e o N-terminal acetilado e só 

foram utilizados nos experimentos com teor mínimo de 96% de pureza.  

A tabela abaixo sumariza todas as sequências peptídicas utilizadas nesse trabalho 

assim como suas respectivas massas moleculares. 
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Tabela 1 - Estrutura primária dos peptídeos utilizados neste trabalho com suas correspondentes denominações e 

massas molares. Destacados em negrito estão os grupamentos terminais acetil (Ac) e amina (NH2), os 

resíduos positivamente carregados (K e R, azul), resíduos de cisteínas (C, vermelho) e o marcador de 

spin TOAC (em verde). O MTSSL se encontra inserido na cadeia lateral da Cys, diferentemente do 

TOAC que é sintetizado ao longo da sequência da cadeia polipeptídica.  

Denominação Sequência de aminoácidos Massa molar 

(g/mol) 

   

SARSFP Ac-MWKTPTLKYFGGFNFSQIL-NH2 2.319,73 

   

TOAC-SARSFP Ac-TOAC-MWKTPTLKYFGGFNFSQIL-NH2 2.517,03 

   

SARSFP-Cys-MTSSL Ac-MWKTPTLKYFGGFNFSQILC-NH2 2.607,00 

   

TOAC-SARSFP-Cys-

MTSSL
 

Ac- TOAC-MWKTPTLKYFGGFNFSQILC-NH2 2.805,00 

   

   

SARSIFP Ac-GAALQIPFAMQMAYRF-NH2 1.856,23 

   

TOAC-SARSIFP Ac- TOAC-GAALQIPFAMQMAYRF-NH2 2.053,27 

   

SARSIFP-Cys-MTSSL Ac-GAALQIPFAMQMAYRFC-NH2 2.143,14 

   

TOAC-SARSIFP-Cys-

MTSSL 

Ac- TOAC-GAALQIPFAMQMAYRFC-NH2 2.341,27 

   

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Analisando as sequências dos dois peptídeos nativos, observa-se que ambos são 

constituídos principalmente de resíduos hidrofóbicos (SARSFP, 11 resíduos apolares de 19 no 

total, e SARSIFP, 12 apolares dos 16), particularmente alanina, leucina e/ou fenilalanina, mas 

também contém um número razoável de resíduos polares e/ou carregados. Em pH 7,4, os 

peptídeos SARSFP e SARSIFP são positivamente carregados, apresentando carga teórica, 

respectivamente, de +2 e +1, sendo as duas lisinas (K) as responsáveis pela carga no SARSFP 

e a arginina (R), no caso do SARSIFP (representadas na cor azul na Tabela 1). Essas 

características lhes conferem solubilidade em água apenas em baixas concentrações (até 

algumas centenas de micromolar). Devido à grande presença de resíduos hidrofóbicos, os 

peptídeos tendem a se agregar em mais altas concentrações. Portanto, soluções-estoque 

concentradas (> 1 mM) foram preparadas no solvente orgânico dimetilsulfóxido (DMSO) 

para se garantir completa solubilização dos peptídeos. 
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2.2  Considerações Teóricas 

 

Esta seção é dedicada à apresentação dos conceitos a respeito da técnica de RME 

pulsada utilizada neste trabalho de tese, a saber: ressonância dupla elétron-elétron (DEER, 

Double Electron Electron Resonance). A descrição ora apresentada, no entanto, exige o 

conhecimento de mecânica quântica e familiaridade com os conceitos básicos das técnicas de 

ressonância magnética. Uma descrição rigorosa da teoria apresentada abaixo pode ser 

encontrada nos excelentes livros-texto de Cavanagh et al.
117

 e Schweiger e Jeschke,
118

 além de 

outras referências,
119-120

 que foram usadas como base para a formulação dos conceitos. Todas 

as figuras apresentadas nas próximas seções foram adaptadas de material gentilmente cedido 

pelo Prof. Dr. Gunnar Jeschke, do Swiss Federal Institute of Technology Zürich, durante o 

curso ministrado por ele em 2009 em São Carlos. O formalismo quântico usado nos 

experimentos de DEER, por sua vez, segue aquele desenvolvido por Borbat et al.
121

  

A aplicação de espectroscopia de RME pulsada em biologia estrutural está 

rapidamente se expandindo e tem se tornado uma excelente ferramenta para a obtenção de 

informações estruturais em macromoléculas biológicas. Distâncias entre sondas de spins 

seletivamente inseridas em posições específicas destas moléculas são determinadas via 

acoplamento dipolo-dipolo. Embora um espectro de RME CW contenha essa informação, ele 

é resultado de todas as interações magnéticas do Hamiltoniano de spin e usualmente somente 

poucas interações são suficientemente resolvidas para uma análise acurada. Em particular, se 

a distância entre dois radicais nitróxidos em uma proteína for maior que 2,0 nm, a interação 

dipolar não é forte o suficiente para causar alargamento mensurável por RME CW, limitando 

a aplicabilidade desta técnica em biologia estrutural, por exemplo. As diferentes contribuições 

para o Hamiltoniano de spin podem ser separadas, todavia, por RME pulsada. Assim, fracas 

interações do spin eletrônico com outros elétrons e/ou spins nucleares podem ser resolvidas e 

precisamente medidas, aumentando-se a resolução e simplificando-se o espectro. Veremos 

adiante que a técnica de DEER faz uso de uma sequência apropriada de pulsos de tal maneira 

a refocalizar todas as interações magnéticas com exceção da interação dipolar entre os spins 

eletrônicos, permitindo, pois, medidas acuradas de distâncias em escala nanométrica. 

A análise teórica de um experimento pulsado de RME requer o cálculo do sinal 

observado após a aplicação de uma sequência de pulsos de micro-ondas. Estes cálculos são 

facilitados pelo formalismo do operador densidade, que fornece uma descrição completa do 

estado de um sistema de spins. Uma breve revisão do formalismo do operador densidade e do 



36 

operador produto aplicados a RME pulsada foi realizada nos apêndices A.1, A.2 e A.3, 

enquanto que a descrição quântica da técnica de detecção do eco com varredura de campo 

(EDFS, Echo-Detected Field Sweep) foi apresentada na seção A.4. Abaixo descrevemos 

apenas os experimentos de DEER, usando como base teórica os conceitos apresentados nas 

seções supracitadas. 

 

2.2.1  Ressonância dupla elétron-elétron (DEER) 
  

O experimento de DEER de 4 pulsos está ilustrado na Figura 6A. Ele é baseado em 

uma sequência de 3 pulsos, eco 22112/  , de frequência 
1mw , no qual 

denominamos de sequência de observação ou detecção e um pulso adicional de bombeio em 

12 mwmw   , que é variado no tempo t  entre os pulsos de   em 1mw (Figura 6A). Para a 

discussão da sequência acima, vamos assumir que a janela de excitação dos pulsos de 

observação e de bombeio não se sobreponha, conforme ilustrado na Figura 6B. Como os 

pulsos de micro-ondas de 2/  e  , excitam somente parte do espectro de RME (espectro de 

absorção CW ou o espectro EDFS, Figura 6B), denominemos como spins A aqueles excitados 

exclusivamente pela sequência de observação e ressonantes em 1mw  e, por spins B, aqueles 

excitados exclusivamente pelo pulso de bombeio (ressonantes com 2mw ). 

 

 
Figura 6 - (A) Sequência de pulsos do experimento de DEER de 4 pulsos. O eco refocalizado no tempo 

 212    é observado em função do tempo de evolução dipolar t . (B) Perfis de excitação dos 

pulsos de micro-ondas no espectro do radical nitróxido. Fonte: Adaptada de material gentilmente 

cedido pelo Prof. Dr. Gunnar Jeschke (ETH). 

 

Nesse experimento, somente os termos que afetam o spin A precisam ser 

considerados, já que qualquer coerência dos spins B gerada durante a sequência de pulsos não 
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irá contribuir para o sinal. Em vista disso, o Hamiltoniano para o spin A, na aproximação de 

campo alto e escrito no referencial girante em unidade de frequências angulares, torna-se122 

 

 
zBzAABzAA SSS ,,,0 Η , (1) 

 

onde 1mwAA    é o offset da frequência de ressonância A  do spin A e 

  JrABddAB   ,  é a frequência do acoplamento elétron-elétron entre os spins A e B, que 

inclui tanto o acoplamento dipolar 

 

 
   1cos3

1

4
, 2

3

2

0  





AB

BBA
ABdd

r

gg
r


, (2) 

 

quanto a interação de troca J . Essa última é usualmente assumida como isotrópica para 

distâncias acima de 1 nm. Na expressão anterior, Ag  e Bg  são os fatores g  dos dois spins, 

B  é o magnéton de Bohr, ABr  é a distância entre os spins A e B e   é o ângulo entre o eixo 

do campo magnético estático externo, 0B


, e o eixo conectando os dois spins eletrônicos. O 

acoplamento AB  entre os spins desdobra a transição dos spins A em um dubleto, cujas 

frequências de precessão passam a ser 
ABAA 

2

1
 . Vamos assumir também que 

)2(1)2(1 Bemwdd   , ou seja, que podemos negligenciar o acoplamento dipolar durante a 

aplicação do pulso. 

O primeiro pulso de 2/ , aplicado aos spins em ressonância na frequência 1mw , gera 

coerência eletrônica, ou seja, magnetização no plano transversal à direção do campo 

magnético estático externo, que evolui tanto com 


A  quanto com 


A  durante um intervalo de 

tempo 1 . O pulso de   seguinte inverte essa coerência gerada pelo primeiro pulso e um eco é 

formado no tempo 12 . Na ausência do pulso de bombeio, os acoplamentos entre os spins A e 

B evoluem durante 2  e são, mais uma vez, refocalizados pelo terceiro pulso de   da 

sequência de observação, conduzindo à formação de um eco de menor amplitude em 

 212   , devido a efeitos de relaxação. Nesse caso, todas as interações são refocalizadas e a 

informação sobre a distância entre os spins eletrônicos contida na interação dipolar é perdida. 

Como essa informação está contida no termo 
zBzAAB SS ,,  do Hamiltoniano para os spins A 
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(Eq. 1), devemos, em algum momento, inverter o sinal desse termo para que ele não seja 

refocalizado pelos pulsos de   da sequência de observação. Isso é conseguido através do 

pulso de bombeio, onde conseguimos manipular os estados dos spins B que estejam acoplados 

com os spins A através de 
AB . 

O pulso de bombeio, aplicado em uma frequência de ressonância 2mw  

suficientemente diferente de 1mw  para que não tenha nenhum efeito direto nos spins A 

(Figura 6B), é, portanto, inserido entre o segundo e o terceiro pulsos da sequência de 

observação. Esse pulso de   aplicado em um tempo t  variável inverte os spins B em 

ressonância em 2mw , mudando assim o campo local nos spins A (Figura 7). Com isso, o flip 

de um spin B inverte o sinal do acoplamento sentido pelo spin A, resultando em uma 

mudança instantânea da frequência de precessão de Larmor dos spins A (Figura 7). 

Formalmente, uma transferência de coerência é induzida pelo pulso   de bombeio e a 

coerência eletrônica outrora evoluindo com 


A  e 


A , passa a evoluir, depois da aplicação 

deste pulso, com 


A  e 


A , respectivamente. O pulso final de   na frequência 1mw  induz 

novamente uma inversão da fase da coerência eletrônica, conduzindo, pois, à formação do eco 

de spins em  212   . Contudo, como no momento da formação do eco a magnetização estará 

fora de fase por um ângulo tAB , o acoplamento AB  induz uma modulação da amplitude do 

eco, )(tV , como função do tempo t  de evolução do acoplamento elétron-elétron. Usando o 

formalismo quântico do operador densidade, mostraremos a seguir que a intensidade do eco, 

normalizada em 0t , é dada por  ttV ABcos)(  . Note que somente o tempo t  nesse 

experimento de DEER de 4 pulsos é variado, portanto, a amplitude do eco não é influenciada 

pela relaxação transversal. 

 

 

Figura 7 - Transferência de coerência induzida pelo pulso   de bombeio (vermelho). Esse pulso inverte os 

spins B (vermelho) em ressonância em 
2mw , mudando assim o campo local nos spins A (azul). 

O flip de um spin B inverte o sinal do acoplamento sentido pelo spin A, resultando em uma 

mudança instantânea da frequência de precessão de Larmor dos spins A. Fonte: Adaptada de 

material gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Gunnar Jeschke (ETH). 

 



39 

 

Expressemos matematicamente a sequência de pulsos da Figura 6A como: 

 

 ecoPPPP ABAA

tt
  

 2
4

2
3

1
2

1
1 )()()()2(


  (3) 

 

Como antes, flechas denotam evolução livre devido a 0Η  durante o intervalo de 

tempo mostrado e P  representa o operador propagador de pulsos para o k-ésimo pulso 

aplicado na frequência 1mw  ou 2mw , ou seja, age, respectivamente, sobre os spins em  , µ 

= A ou B. A ação de P  é definida pela probabilidade p  de flipar um spin em A  ou B , 

com p1  correspondendo à probabilidade q  de não flipá-lo. 

O primeiro pulso de 2  produz AS  que então evolui de acordo com a sequência de 

pulsos da equação (3). Aqui escolhemos os operadores deslocamentos yAxAA iSSS ,,   ao 

invés dos operadores Cartesianos para facilitar o desenvolvimento algébrico subsequente. 

Para este sistema de dois spins eletrônicos acoplados, tomamos como base do espaço de 

Liouville, portanto 
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A evolução livre do spin A é totalmente determinada pelo propagador de evolução 

temporal  ti 0exp H , com 0H  dado pela equação (1). Os termos zAAZA S ,H  e 

zBzAABd SS ,,  de 0H  comutam, portanto, podemos considerá-los separadamente. Assim, a 

evolução livre dos operadores deslocamento AS  devido a estes dois termos pode ser escrita 

como: 

 

 ti

A

t

A
AZA eSS



 
H

 
(4) 

 

   tAABzBABA
d

A DStsenSitSS
t

 


)2(2)2cos( ,    
(5) 

 

com o operador 
tD  possuindo as seguintes propriedades: 

 

 *

ttt DpDqD
P


  , 

(6) 
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tt DD *
   e  

2121 tttt DDD  . (7) 

  

Assim, repetidamente aplicando as equações (4)-(7) a AS  conforme a sequência de 

pulsos da expressão (3), encontramos o elemento da matriz densidade detectável no 

experimento de DEER de 4 pulsos: 

 

  












 Bti

tA

i

A
Ai

AA

PtP
AAA eDSeDSeDSS 312*1 1

1

1

1

 





  (8) 

 

      








 Ai

tA

ti

ttA

Pt
AA eDpDqSeDpDqS 4

233
2

33
2

22






 (9) 

 

    tA

i

tA DpqSeDpDqS A

233
2

233
2

22 



 


  (10) 

 

A amplitude do eco é obtida tomando o traço da equação (10):  

 

ângulosABtpqtV )cos()( 33    (11) 

 

Os colchetes denotam uma média angular de todos os fatores de amplitude, omitidos 

na expressão acima, e de AB  (c.f. Eq. 2) sobre todas as orientações moleculares e tensores 

magnéticos.  

Devido a uma excitação incompleta dos spins B pelo pulso de bombeio, somente uma 

fração 3p  de todos os pares de spins pertencentes à mesma molécula são, de fato, 

excitados (Eq. 11). Consequentemente, a intensidade do sinal decai para um valor não-nulo 

13q , onde  , chamado de profundidade de modulação, representa a probabilidade do 

pulso de bombeio flipar um spin B que esteja acoplado com um spin A, conforme 

mencionado acima. Tomando como hipótese uma distribuição isotrópica de orientações de 

ABr , o sinal completo da modulação do eco é 

 

 

      
2

0

coscos11)(



 dttV AB . (12)  

 

Todas as considerações que fizemos até o momento são para um par de spins isolados, 

ou seja, uma idealização que não pode ser realizada na prática: há sempre uma distribuição 
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estatística de spins na amostra com acoplamentos médios que dependem da concentração C  

das sondas de spin. Além disso, há usualmente uma parte de spins A cujos parceiros B de 

acoplamento não são excitados pelo pulso de bombeio. Com isso, o sinal de DEER de 4 

pulsos tem contribuições das interações dos spins na mesma macromolécula (chamado fator 

de forma e representado por  tF ) e uma contribuição do background devido a interações com 

spins em moléculas vizinhas. As distâncias elétron-elétron para essa contribuição 

intermolecular (fator do background) são usualmente estatisticamente distribuídas e isso 

conduz a um amortecimento do sinal. Para o caso importante de distribuição homogênea de 

pares de spins, o sinal final de DEER é um produto da contribuição de pares de spins isolados 

(intramolecular,  tF ) com a contribuição da distribuição homogênea (intermolecular,  tB ): 
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 dttkCFtFtBtV ABB  (13) 

 

onde a excitação parcial do espectro de RME é considerada através do parâmetro   , 

tomado agora como dependente da orientação. Na expressão acima, 39/2 0

2 BBAggk   e 

FB representa a fração de spins B excitados pelo pulso de bombeio.  

Usualmente, os experimentos de DEER são realizados em temperaturas da ordem de 

dezenas de Kelvin no intuito de aumentar o tempo de relaxação transversal para se observar 

um eco de spins de amplitude razoável. O espectro de RME convencional de uma amostra 

nessas condições se assemelha ao espectro de uma amostra policristalina (Figura 6B), onde 

todas as orientações do radical nitróxido estão distribuídas homogeneamente. Como a 

frequência do acoplamento elétron-elétron AB  varia com a orientação do eixo que conecta os 

dois dipolos eletrônicos com relação à 0B


 (Eq. 2), o espectro dipolar esperado, nessas 

condições, obtido através da transformada de Fourier de )(tF , depois de corrigido o efeito do 

background, é o espectro de Pake (linha vermelha tracejada da terceira imagem da Figura 8). 

No entanto, a observação do padrão de Pake completo requer que spins em todos os ângulos 

entre o eixo dipolar e o campo magnético sejam excitados, o que frequentemente não é o caso. 

Não obstante, o espectro obtido da transformada de Fourier do sinal no domínio temporal 

sempre exibe as singularidades 2/   ou ABrB


0  do padrão de Pake (Figura 8), no qual a 

distância (em nm) entre os centros dos spins pode ser determinada usando a equação
123  
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onde  2/ABdd  , dado em MHz, é a frequência de modulação do sinal obtida diretamente 

da singularidade do dubleto de Pake.  

 

 

Figura 8 - Separação da amplitude do eco refocalizado )(tV  em um experimento de DEER de 4 pulsos 

no fator de forma )(tF  e no fator de background )(tB . )(tF  é obtido dividindo )(tV  por 

)(tB  e renormalizando em 0t . A transformada de Fourier (FT) de )(tF  dá origem a um 

espectro dipolar com a forma do padrão de Pake. O valor de   na singularidade º90 , ou 

ABrB


0
, permite-nos calcular a distância ABr  entre os centros dos spins. Fonte: Adaptada de 

material gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Gunnar Jeschke (ETH).  

 

Usando a equação (14), calculamos a magnitude esperada do acoplamento dipolar, em 

unidades de frequência e campo magnético, como função da distância interspin (Figura 9). 

Para tal, não levamos em consideração o desvio da aproximação de dipolo puntual para 

distâncias menores que 1 nm e usamos o seguinte fator de conversão: para g = ge, 1 Gauss = 

2,83 MHz. Fica evidente daquela figura que existe um limite inferior de distância interspins 

para medidas confiáveis usando a técnica de DEER. O limite inferior é determinado pela 

exigência de uma largura de banda de excitação excedendo no mínimo o acoplamento elétron-

elétron.
124

 Para entender isso, considere o caso em que o acoplamento dipolar seja maior que a 

largura da banda de excitação do pulso de bombeio. Neste caso, o pulso de bombeio irá 

excitar somente uma das transições do dubleto dipolar (veja Figura 7, à direita). Nesta 

situação, a coerência não é mais transferida entre as duas transições do spin de observação, 

mas, ao invés disso, é convertida em coerência de zero ou dois quanta envolvendo ambos os 

spins. A magnetização é assim perdida e não contribui para o sinal. Outra complicação que 

surge devido a um desdobramento dipolar muito grande, é que aumenta a probabilidade de 
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spins de observação serem excitados pelo pulso de bombeio. Por fim, se o acoplamento 

dipolar é da ordem da diferença das frequências de ressonância na ausência do acoplamento, 

termos pseudo-seculares do acoplamento (não considerados em nosso tratamento acima) 

induzem mudanças de frequência e fase.
124

 

 

 

Figura 9 - Comparação da magnitude da interação dipolar entre spins eletrônicos em função da distância 

e com a largura do espectro CW ou ESE (Electron Spin Echo). (A) Magnitude do 

acoplamento dipolar, em MHz e em Gauss, como função da distância insterspin. (B) O padrão 

de Pake teórico para diferentes distâncias é calculado e apresentado na escala de frequências. 

Em condições ótimas de medidas, distâncias entre 0,5 e 2,5 nm podem ser acessadas mais 

facilmente via RME CW. O limite teórico inferior da técnica de DEER é de 1,5 nm (veja 

texto). Fonte: Adaptada de material gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Gunnar Jeschke (ETH). 

 

Por essas razões, medidas de distâncias pela técnica pulsada de DEER são muito 

precisas quando o acoplamento dipolar no espectro de RME CW está ausente ou é muito fraco 

(~ 5 Gauss) e menos precisas se o espectro de RME CW exibe alargamento evidente (Figura 

9B). Isso significa que experimentos de DEER podem ser realizados para distâncias até em 

torno de 1,5 nm com um setup experimental muito bom. Distâncias mais curtas podem ser 

acessadas mais facilmente por RME CW. Por outro lado, o limite teórico de resolução e 

máxima distância mensurável são determinados pelo tempo de vida da magnetização 

transversal dos spins eletrônicos. Isto coloca um limite superior de alcance de distância em 

torno de 8,0 nm e indica uma precisão em torno de 0,01 a 0,4 nm para distâncias entre 2 e 5 

nm.
125
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2.3  Condições dos experimentos e das simulações  
 

Nesta seção apresentamos as condições experimentais em que os termogramas de 

DSC, assim como os espectros de CD e RME e os sinais de DEER foram registrados e 

analisados, além do procedimento envolvido na preparação das amostras e dos detalhes das 

simulações de DM. 

 

2.3.1  Preparação das Amostras 
 

O procedimento aqui apresentado foi utilizado na preparação das amostras para todos 

os experimentos realizados no presente trabalho. Volumes adequados de soluções estoque de 

lipídios em clorofórmio são transferidos para um tubo de vidro e a solução final é evaporada 

em fluxo de gás nitrogênio, com os lipídios secos formando um filme fino nas paredes do 

tubo. A fim de se garantir a completa eliminação de resíduos de clorofórmio, as amostras são 

submetidas à centrifugação sob vácuo (Savant Speedvac plus-Thermo Quest) por, pelo menos, 

5 horas. A seguir, os filmes lipídicos são hidratados com um volume adequado de uma 

solução tampão 20 mM de fosfato de potássio (resultando em aproximadamente 36 mM de 

íons K
+
), pH 7,4, para produzir a concentração lipídica final desejada. As dispersões lipídicas 

são agitadas em vórtex e posteriormente sonicadas em um sonicador a banho por 10 minutos a 

uma temperatura acima da transição de fase dos lipídios investigados. As amostras são 

mantidas no escuro à temperatura ambiente por pelo menos 2 horas e em geladeira (10°C) 

overnight para hidratação completa.  Esse procedimento resulta, em geral, em uma suspensão 

de vesículas multilamelares (MLV, Multilamellar Vesicles), apropriadas para os experimentos 

de DSC.  

Para os experimentos de CD, vesículas unilamelares pequenas (SUV, Small 

Unilamellar Vesicles) são necessárias para se evitar o espalhamento de luz. Assim, as 

suspensões de MLVs são sonicadas em sonicador de potência Fisher Scientific Model 500 

Sonic Dismembrator (sonicador com ponta de titânio) até se obter uma amostra com alta 

transparência óptica. Foram realizados 10 ciclos de 30 s a 10% da potência máxima do 

sonicador intervalados com o arrefecimento da amostra em gelo durante 1 minuto. Em 

seguida, as amostras são centrifugadas a 10.000 g por 20 minutos à temperatura ambiente para 

remover possíveis partículas de titânio liberadas da ponta do sonicador. A formação de SUVs 
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foi posteriormente confirmada por experimentos de espalhamento de luz dinâmico no 

instrumento Zetasizer µV (Malvern Instruments).  

A preparação das micelas para os experimentos de CD e RME é mais simples e 

envolve apenas a solubilização em água ou tampão apropriado dos surfactantes em pó. 

Por fim, um volume apropriado da solução estoque em DMSO ou água dos peptídeos 

em estudo foi adicionado às amostras. Após levemente agitadas em vórtex por alguns 

segundos, os peptídeos foram mantidos incubando à temperatura ambiente por pelo menos 15 

minutos antes da realização das medidas. Os experimentos controle foram realizados com o 

mesmo volume de DMSO utilizado nos experimentos com os peptídeos incorporados. 

 

2.3.2  Experimentos de Calorimetria Diferencial de Varredura 
 

Os efeitos dos peptídeos de fusão nas transições de fase de vesículas multilamelares de 

DPPC, DPPG, DPPS e POPA foram observados usando o microcalorímetro Nano-DSC II da 

empresa Calorimetry Sciences Corporation (CSC, Lindon, Utah, USA). Uma taxa de 

fornecimento de calor às amostras de 15 ºC/h em um intervalo de temperatura apropriado 

(contendo as respectivas transições de fase) para cada lipídio foi escolhida. As amostras 

foram desgaseificadas em vácuo por 5 minutos previamente às medidas. Os termogramas 

foram registrados apenas durante o aquecimento das amostras e sob pressão de 3 atm para 

prevenir a formação de bolhas durante o experimento. Antes de cada varredura as amostras 

são mantidas em equilíbrio térmico à temperatura inicial de cada medida durante 10 minutos.  

A manipulação e análise dos termogramas - como a subtração da resposta 

calorimétrica do tampão, correção da linha de base e integração dos picos calorimétricos 

provenientes das transições de fase das vesículas lipídicas - foram realizadas usando-se 

software CpCalc fornecido pela CSC. 

A concentração lipídica foi de 2 mg/ml e a de peptídeos foi mantida a 5 mol%, ou seja, 

a uma razão lipídio:peptídeo igual a 20. Vale ressaltar que, nos experimentos-controle, as 

vesículas lipídicas foram preparadas com a mesma quantidade de DMSO utilizada nas 

amostras com os peptídeos incorporados, a fim de contabilizarmos o efeito deste solvente 

orgânico. 
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2.3.3  Experimentos de Dicroísmo Circular 
 

Os experimentos de CD foram realizados no espectropolarímetro Jasco J815 (Jasco 

Corporation, Japan), que possui um módulo Peltier acoplado para o controle da temperatura. 

Os espectros foram adquiridos a cada 0,2 nm no intervalo de comprimento de onda entre 190 

e 250 nm (UV distante) utilizando cubetas de quartzo com caminho ótico de 1 mm e a uma 

velocidade de varredura de 50 nm/min. Nos estudos de desnaturação térmica, a temperatura 

foi variada entre 20 e 70 °C em intervalos de 5 °C.  O espectro resultante foi obtido através de 

10 a 20 acumulações para melhorar a relação sinal/ruído. A concentração dos peptídeos 

variou entre 10 a 50 M, a de micelas foi de 10 mM (acima da CMC de todos os surfactantes) 

e a concentração dos lipossomos foi de 1 mM, para se evitar artefatos devido ao espalhamento 

de luz.
126

  

O software CDTool
127

 foi utilizado para eliminar a interferência causada pelo ruído 

gerado durante a aquisição dos dados e para subtração dos espectros dos controles (solução 

aquosa, tampão, misturas água/TFE, micelas e/ou vesículas lipídicas). Os espectros de CD são 

apresentados em elipticidade molar “por resíduo”, ou seja, estão normalizados com relação à 

concentração, ao comprimento da cubeta e ao número de ligações peptídicas de cada peptídeo 

(ou seja, número de resíduos menos um).
128

 

A desconvolução dos espectros de CD foi realizada através do website DICHROWEB 

(http://dichroweb.cryst.bbk.ac.uk/html/home.shtml), uma interface web interativa que fornece 

análises de predição da estrutura secundária a partir dos espectros experimentais através de 

vários algoritmos e bases de dados proteicas.
129

 Esse website atualmente suporta os métodos 

usuais de desconvolução espectral, como SELCON3,
130-131

 CONTIN/LL,
132-133

 CDSSTR,
134

 

VARSLC
135-136

 e K2D,
137

 além de combinar 7 diferentes bases de dados (1-7), uma base 

contendo mais de 70 proteínas solúveis, a SP175, e uma base contendo proteínas de 

membranas, a SMP180.
138

 Contudo, como os espectros de CD foram adquiridos no intervalo 

250-190 nm, apenas os métodos SELCON3, CONTIN/LL e K2D em conjunto com as bases 

4, 7, SP175 e SMP180 foram utilizadas. O desvio quadrático médio normalizado (NRMSD, 

Normalized Root Mean Square Deviation)
139

 foi utilizado como medida da qualidade dos 

ajustes do espectro teórico calculado com relação ao espectro experimental observado dos 

peptídeos. O valor desse parâmetro varia entre 0 (ajuste perfeito) e 1 (ajuste totalmente 

insatisfatório). 
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2.3.4  Experimentos de RME de onda contínua (CW) 
 

Os espectros de RME de onda contínua (CW, Continuous Wave) foram registrados em 

um espectrômetro Varian modelo E-109, operando em banda X (9,4 GHz) e usando uma 

cavidade retangular Varian E-248. Os parâmetros de operação do equipamento comuns a 

todas as amostras foram: frequência de modulação, 100 kHz; tempo de varredura, 4 minutos; 

constante de tempo, 128 ms; varredura do campo magnético, 80 a 160 G; potência de 

microondas, 10 mW e amplitude de modulação do campo, 0,5 G ou 1,0 G.  

 

2.3.5  Experimentos de DEER 
 

Para os experimentos de DEER, alíquotas de uma solução estoque dos análogos 

paramagnéticos simples e duplamente marcados dos peptídeos em DMSO deuterado (DMSO-

d6) foram adicionadas em soluções contendo misturas de glicerol deuterado (glicerol-d8) com 

água deuterada (D2O), TFE deuterado (TFE-d3), ou DMSO-d8, ou com soluções aquosas 

(contendo D2O) de LPC, LPG, DPC deuterado (DPC-d38) ou SDS deuterado (SDS-d25) para 

produzir uma concentração final de 100 µM de peptídeo em 50 µL de solução. A 

concentração final dos lisolipídios nas respectivas amostras foi de 20  mM. Devido à sua alta 

viscosidade, o glicerol-d8 foi pesado para produzir uma quantidade de 30% em volume por 

amostra. Para tal, utilizamos como densidade o valor de 1,371 g/mL à 25°C fornecido pela 

Cambridge Isotope Laboratories, fornecedora do produto. Experimentos de RME CW 

também foram realizados com todas as amostras preparadas para os experimentos de DEER e 

alguns espectros foram mostrados no apêndice A.8. 

Vale ressaltar que, antes da inserção na cavidade, as amostras foram congeladas em 

nitrogênio líquido, no intuito de evitar a cristalização de água. Sabe-se que o congelamento de 

amostras aquosas frequentemente tende a excluir macromoléculas de cristais de gelo, o que 

pode causar um grande aumento na concentração local de spins ou a formação de clusters 

moleculares.
140-141

 Assim, outra forma de impedir a cristalização da água e consequente 

agregação ou segregação de solutos é a utilização de glicerol ou sacarose como agentes 

crioprotetores. Com efeito, Fajer e colaboradores reportaram que o tempo de relaxação 

transversal (T2) do radical nitróxido livre em solução contendo 40% de glicerol é da ordem de 
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2 µs para temperaturas entre 15 e 80 K, enquanto que na ausência do crioprotetor, no qual 

clusters de marcadores de spin são formados, T2 é diminuído para valores entre 0,5 e 1,5 

µs.
140

 Além de aumentar, por conseguinte, a homogeneidade da distribuição das 

macromoléculas de interesse dentro do volume da amostra, uma vantagem adicional que pode 

ser atribuída à presença de glicerol em solução é a de que ele reduz a mobilidade dos 

marcadores de spin, originando, pois, tanto uma distribuição de distâncias mais estreita 

quanto um aumento na profundidade de modulação.
140

  

As medidas foram realizadas em um espectrômetro Bruker Elexsys E-580, equipado 

com a cavidade do tipo Split Ring de 3 mm (modelo ER 4118X-MS3 da Bruker Biospin) 

operando em banda X (9,7 GHz), sob condições de forte desacoplamento (fator de qualidade 

Q ~ 100) e à temperatura de 50 K. Neste trabalho, apesar de não termos investigado 

rigorosamente o efeito da temperatura na amplitude do sinal de DEER, a escolha não foi 

arbitrária. Jeschke e Polyhach mostraram que a relação sinal/ruído (SNR) do sinal de DEER 

de macromoléculas biológicas em solução é máxima no intervalo de temperatura 

compreendido entre 30 e 60 K, visto que é resultado de um efeito conjunto de três parâmetros 

que possuem dependência térmica: os tempos de relaxação longitudinal (T1) e transversal (T2) 

e a polarização das transições dos spins.
120

 A intensidade do eco de spins em nossas medidas 

realizadas à 50 K mostrou-se altamente satisfatória. 

A utilização de uma matriz deuterada (D2O e glicerol-d8) se faz necessária em 

experimentos de DEER no intuito de maximizarmos a SNR. A baixas temperaturas (dezenas 

de Kelvin), a relaxação transversal dos spins é devida principalmente a flutuações do campo 

hiperfino dos prótons do solvente no spin eletrônico. Como o momento magnético do deutério 

é em torno de 6,5 vezes menor que o do hidrogênio, um aumento em T2 por um fator de até 42 

pode ser obtido, visto que os efeitos de relaxação são proporcionais ao quadrado dos campos 

flutuantes. Em vista disso, tanto a sensibilidade (maior SNR) das medidas quanto o intervalo 

de distâncias podem ser aumentados significativamente.
142

  

Experimentos de DEER exigem uma segunda fonte de micro-ondas acoplada ao 

sistema (seção 2.2.1) de forma a operar independentemente da fonte principal. Essa segunda 

fonte, adaptada ao espectrômetro Bruker Elexsys E-580 de nosso laboratório segundo 

diagrama reportado na literatura,
119

 é aplicada como pulso de inversão ou bombeio (veja 

seção 2.2.1) aos spins B para reintroduzir o acoplamento elétron-elétron entre os spins A e B, 

induzindo, pois, uma modulação da amplitude do eco. 
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A sequência de pulsos do experimento de DEER, ilustrada na Figura 6A, foi usada. As 

larguras dos pulsos de observação de 2/  e   centrados em  1mw  (ou 1  na Figura 6Figura 

6B) foram ajustadas para 16 e 32 ns, respectivamente, enquanto que a largura do pulso de 

bombeio foi de 12 ns. A separação em frequência entre os pulsos de bombeio e de detecção 

foi de 65 MHz (seção A.5). Os pulsos de detecção foram posicionados na extremidade de 

campo baixo do espectro EDFS do radical nitróxido ao passo que o pulso de bombeio foi 

posicionado no máximo desse espectro. Veja os experimentos de EDFS na seção A.5 para 

maiores detalhes.  

Adicionalmente, foram realizadas sequências de ciclagem de fase de 2 passos, para 

eliminar possíveis offsets DC, e variação sistemática da distância entre os dois primeiros 

pulsos de observação, para remover artefatos devidos a modulação causada por núcleos de 

deutério próximos. Essa modulação nuclear da intensidade do eco estimulado pode ocorrer 

como resultado de uma sobreposição parcial das bandas de excitação dos pulsos de 

observação e ELDOR (bombeio), já que transições proibidas dos spins de observação passam 

a ter uma probabilidade de ocorrência, e, com isso, a técnica pode agir como HYSCORE 

(Hyperfine Sublevel Correlation) e provocar artefatos.
68,85

 A fim de suprimir esse efeito, o 

intervalo entre os dois primeiros pulsos de observação foi incrementado de 56 ns por 8 vezes 

para promediar a modulação do deutério. A análise dos sinais de DEER foram realizados 

conforme detalhado na seção seguinte. 

 

2.3.6  Análise dos sinais de DEER 
 

 A expressão para o sinal de DEER derivado na seção 2.2.1 (Eq. 13) não está 

totalmente completa, visto que, em uma amostra real, a distância entre pares de marcadores de 

spin em uma macromolécula biológica não é única, mas sim, segue uma distribuição. A 

contribuição ao fator de forma das interações dipolares entre pares de spins seguindo uma 

distribuição )(rP  pode ser escrita como:
120
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0

,cos, dxtxrtrk AB  
 (16) 

 

representa uma média estatística dos acoplamentos dipolares sobre todas as possíveis 

orientações, dado um valor de r . A equação (15) é da forma de uma equação integral de 

Fredholm de primeiro tipo e cujo kernel é dado pela equação (16). A equação (15) pode ser 

convertida em um problema matricial 

 

     )(, rPtrKtFteor    (17) 

 

e o objetivo, portanto, passa a ser resolver o problema inverso, ou seja, calcular )(rP  a partir 

do efeito observado. Esse é um típico caso de um problema mal-posto. Neste caso, pequenas 

distorções nos dados do domínio temporal, tal como ruído, podem causar grandes efeitos em 

)(rP . Em outras palavras, distribuições de distâncias significativamente diferentes podem 

corresponder a funções de evolução dipolar muito similares.  

Uma forma de estabilizar as soluções de problemas mal-postos é a de adicionar 

restrições à )(rP , como, por exemplo, adotando modelos simples de distribuição de distâncias 

entre os marcadores de spin. A forma mais simples e geral é assumir como modelo para )(rP  

a soma de um pequeno número de funções Gaussianas, cada uma delas caracterizada por uma 

distância média, 
ir , pelo seu respectivo desvio padrão, ir , , e por seu correspondente peso 

estatístico, ou seja, sua contribuição para o sinal, ic . O ajuste dos sinais de DEER com 

expressões analíticas simples pode assim aumentar a confiabilidade das análises, já que as 

soluções se tornam muito mais estáveis a quaisquer imperfeições nos dados. Contudo, 

devemos aplicar tal procedimento com cautela, visto que, adotar um determinado modelo para 

)(rP pode impor restrições que não se aplicam à distribuição real de distâncias da 

macromolécula de interesse (por exemplo, simetria em torno da distância média/mais 

provável) e pode, por conseguinte, suprimir informações contidas nos dados originais. Logo, é 

necessária e prudente a utilização de métodos para resolver a equação (17) que sejam 

independentes da adoção de modelos para )(rP . 

Um método elegante que vem sendo largamente aplicado para resolver problemas 

mal-postos em ciência é o método de regularização de Tikhonov (TKR, Figura 10A), uma 

modificação da equação integral de Fredholm de primeiro tipo elaborada para estabilizar a 

solução da equação (17).
120

 O método de TKR se baseia na minimização do funcional  
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2

exp )(, rP
dr

d
tFrPrtKPG  (18) 

 

com relação ao parâmetro  . Dessa expressão, nota-se que um compromisso entre a 

suavidade de )(rP , dada por    rP
dr

d
rLP

2

2

 , e a divergência (desvio quadrático médio), 

   
2

exp )(, tFrPrtK  , entre o ajuste da curva teórica com o fator de forma experimental, 

expF , é fortemente regulada pelo parâmetro de regularização  . As soluções regularizadas 

)(rP  obtidas da minimização de  PG
 são:

143
 

 

   exp

12 FKLLKKP TTT 
  . 

(19) 

 

A expressão acima mostra que se 1 , o primeiro termo entre parênteses irá forçar 

que o desvio quadrático médio seja mínimo, ou seja, as curvas serão bem ajustadas, porém o 

resultado poderá mostrar picos artificiais (Figura 10B). Por outro lado, se 1 , o peso 

maior dos ajustes será dado na suavidade da distribuição (segundo termo entre parênteses na 

equação acima, 22 / drdL  ), diminuindo, pois, artefatos devidos ao ruído, porém pode 

resultar em largas distribuições de distâncias (Figura 10B). Em vista disso, faz-se necessária a 

utilização de um método confiável para a determinação do parâmetro de regularização ótimo, 

nos casos em que não possuímos nenhum conhecimento sobre a distribuição esperada. 

Para a determinação do  ótimo, 
opt , dois critérios puramente matemáticos têm sido 

reportados na literatura: o critério da curva-L
144

 e o critério auto-consistente.
145

 O critério da 

curva-L, largamente utilizado para a análise dos sinais de DEER, resulta em construir um 

gráfico de     log.log vs  para vários valores de   e determinar o 
opt  a partir do 

corner da curva em forma de L resultante (Figura 10A). 

A análise dos sinais de DEER, as correções de background e a obtenção das 

distribuições de distâncias usando tanto o método de regularização de Tikhonov com a curva 

L quanto fazendo uso de modelos de distribuição Gaussiana de distâncias foram realizadas 

com o programa DEER Analysis 2011.
146

 Detalhes adicionais referentes às condições nas 

quais as medidas de DEER foram realizadas bem como à análise dos dados estão 

apresentados na seção correspondente em Resultados e Discussões. 
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Figura 10 - A) Ilustração da regularização de Tikhonov e do método da curva-L. B) Efeito do parâmetro 

de regularização α sobre o perfil da distribuição de distâncias. A figura ilustra o compromisso 

entre a suavidade da distribuição e a qualidade do ajuste da curva teórica com sinal 

experimental: para α << αopt, ótimos ajustes são obtidos, porém artefatos são gerados; já α >> 

αopt produz uma distribuição larga, porém com ajuste insatisfatório; por fim, para α << αopt, 

obtido do corner da curva-L, tanto o ajuste quanto a distribuição de distâncias, em geral, são 

considerados satisfatórios, com os picos artefatos sendo significativamente reduzidos. Fonte: 

Adaptada de material gentilmente cedido pelo Dr. Gunnar Jeschke (ETH). 

 

2.3.7  Métodos computacionais  
 

Primeiramente, apresentamos os parâmetros definidos nas simulações utilizando a 

metodologia de Generalized Simulated Annealing, seguidos dos detalhes referentes às 

simulações de dinâmica molecular aplicada ao problema do enovelamento dos peptídeos. Esse 

trabalho foi desenvolvido em colaboração com o Prof. Dr. Pedro Geraldo Pascutti, 

especialista em métodos computacionais de modelagem e dinâmica molecular, do Instituto de 

Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. As simulações 
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foram realizadas por Tácio Vinício Amorim Fernandes no cluster de computadores disponível 

em seu laboratório. 

 

2.3.7.1  Procura pela conformação de menor energia: método estocástico 
 

Um sistema molecular pode ter um grande número de conformações devido ao grande 

número de graus de liberdade rotacionais em torno das ligações químicas, conduzindo a 

vários mínimos locais de sua hipersuperfície de energia potencial. Assim, a procura pelo 

mínimo de energia do funil de enovelamento proteico é justificada pela correlação entre a 

estrutura nativa e a função exercida por essas macromoléculas.
147-148

 Para auxiliar nesse 

problema, usamos uma nova estratégia ab initio baseada na generalização do método de 

Simulated Annealing, proposta por Tsallis e Stariollo,
149

 denominada Generalized Simulated 

Annealing (GSA), a fim de se procurar pela conformação de menor energia adotada pelos 

peptídeos de interesse. Usando GSA, o mínimo global de energia de um sistema pode ser 

alcançado usando um número de passos iterativos muito menor que em métodos 

determinísticos, evolutivos ou até mesmo estocásticos convencionais (por exemplo, o método 

de Monte Carlo, que se baseia na estatística de Boltzmann). Apesar disso, ele apresenta a 

desvantagem da sua eficiência estar altamente relacionada à escolha de parâmetros para um 

determinado problema.
150

 Na tentativa de tornar o GSA uma ferramenta de uso geral, o grupo 

do Prof. Pascutti tem trabalhado constantemente no mapeamento dos parâmetros para o 

problema do enovelamento de proteínas.
151-152

 Eles verificaram a necessidade da inclusão de 

um novo parâmetro (qT) para controlar o decaimento da temperatura (annealing) em adição 

aos parâmetros qV (responsável pelo controle do espaço da geração de novas conformações) e 

qA (que controla a aceitação de novas estruturas) originalmente introduzidos.
151

 Com esse 

novo parâmetro, foi garantida uma maior independência do processo de annealing, 

originalmente controlados por qV ou qA, além de melhores resultados.
153

 Esses parâmetros 

devem ser otimizados para cada sistema em particular.  

Resumidamente, o algoritmo GSA é baseado em uma estratégia estocástica para a 

determinação dos estados de equilíbrio. Assim, a localização do mínimo global, para qualquer 

função potencial, é levada a cabo usando-se o método de Monte Carlo em um processo de 

resfriamento do sistema molecular em estudo. Os ângulos torsionais são então deslocados 

randomicamente de acordo com uma distribuição de visitação. Estes saltos aleatórios podem 
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ser aceitos ou não de acordo com uma probabilidade de aceitabilidade, dada pelo critério de 

Metrópolis generalizado.
149,151-152

 Este procedimento permite mapear a hiper-superfície de 

potencial, além de obter o mínimo global do sistema analisado. 

Os parâmetros estatísticos específicos do GSA determinados para nossos sistemas 

foram qA = 2,1, qV = 1,9, qT = 1,7 e a temperatura artificial inicial (T0 – não possui qualquer 

significado físico) de 14,1. O número de iterações para avaliação da energia foi de 10.000 

passos. Partindo de uma conformação totalmente estendida de ambos os peptídeos (all-trans), 

foram geradas 2.000 estruturas e selecionada a de menor energia potencial para a realização 

das simulações de DM subsequentes. O programa THOR, cujo algoritmo do GSA foi 

implementado, foi utilizado para estes cálculos estocásticos.
154

 As energias das conformações 

moleculares foram calculadas pelo campo de forças GROMOS9643a1. Uma função dielétrica 

dependente da distância foi usada para modelar o solvente.
155

  

 

2.3.7.2  Simulações de dinâmica molecular com detalhe atomístico 
 

As simulações de DM foram realizadas no ensemble isotérmico-isobárico (NPT) 

usando o pacote computacional GROMACS.
156

 A temperatura (300 K) e a pressão (1 atm, 

isotrópica) foram controladas pelo algoritmo desenvolvido por Berendsen et al,
157

 com 

constantes de tempo de 0,1 ps e 1 ps para os acoplamentos da temperatura e da pressão, 

respectivamente. 

As equações de movimento foram integradas usando-se um passo temporal de 2 fs. As 

interações eletrostáticas de longo alcance foram calculadas através do método PME (Particle-

Mesh Ewald)
158

 usando-se uma densidade de pontos do grid de 0,12/nm. As interações 

eletrostáticas e de van der Waals (Lennard-Jones) de curto alcance foram truncadas 

espacialmente em 1,0 nm. O algoritmo LINCS
159

 foi empregado para vincular os 

comprimentos de ligação e o algoritmo SETTLE
160

 para a geometria das moléculas do 

solvente. 

Condições periódicas de contorno foram usadas para evitar os efeitos de superfície nos 

limites do sistema simulado. Neste método, as partículas são encerradas em uma cela que é 

replicada infinitamente por translações periódicas. Uma partícula que abandona a cela em um 

lado é substituída por uma cópia idêntica entrando na cela no lado oposto. Cada partícula está 

sujeita ao potencial de todas as outras partículas do sistema, incluindo as imagens nas celas 
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vizinhas. Esse recurso elimina plenamente os efeitos de superfície, mas não os efeitos de 

tamanho finito da caixa de simulação. Como todas as celas são cópias idênticas umas das 

outras, todas as partículas e suas correspondentes imagens se movem juntas e precisam apenas 

ser representadas uma vez no código de DM. 

Moléculas de água (TIP3P) e TFE na proporção de 70/30 (v/v) foram adicionadas em 

uma caixa octaédrica após a inserção do peptídeo de interesse (Tabela 2). O TFE utilizado nas 

simulações foi parametrizado através do campo de forças GROMOS. Para se garantir um 

sistema eletricamente neutro, íons de cloro também foram adicionados. Além disso, o C-

terminal de ambos os peptídeos foi amidado, enquanto que o N-terminal foi acetilado. Depois 

de 1.000 passos de minimização das estruturas inicialmente obtidas através do GSA, 300 ns 

de simulações foram realizados para cada sistema apresentado na Tabela 2 utilizando-se três 

campos de forças: GROMOS53a6, AMBER99SB-ildn e CHARMM27 com a correção 

CMAP. 

 

Tabela 2 - Descrição de cada sistema usado nas simulações de DM 
 

Campo de forças Átomos Água TFE 

GROMOS 53a6    
    

SARSFP em H2O 11.269 3.681 - 

SARSFP em H2O/TFE 9.508 2.415 291 

SARSIFP em H2O 17.578 5.802 - 

SARSIFP em H2O/TFE 14.833 3.844 447 

    

AMBER99SB-ildn    
    

SARSFP em H2O 12.053 3.907 - 

SARSFP em H2O/TFE 10.183 2.565 308 

SARSIFP em H2O 17.710 5.817 - 

SARSIFP em H2O/TFE 14.929 3.847 447 

    

CHARMM27+CMAP    
    

SARSFP em H2O 12.059 3.908 - 

SARSFP em H2O/TFE 10.137 2.552 307 

SARSIFP em H2O 17.698 5.813 - 

SARSIFP em H2O/TFE 14.899 3.837 447 
    

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Nesse trabalho, propomos estudar a interação entre duas sequências de aminoácidos da 

glicoproteína S do SARS-CoV com miméticos de biomembranas. As informações estruturais 

e dinâmicas obtidas tanto dos peptídeos quanto dos modelos de membranas podem ser 

relevantes para a elucidação do mecanismo de fusão. Primeiramente, são discutidos os efeitos 

de ambos os peptídeos no comportamento termotrópico de vesículas lipídicas usando os 

dados provenientes de estudos calorimétricos. Em seguida, apresentamos os resultados 

oriundos dos estudos de CD, onde a estrutura secundária dos peptídeos na presença de 

diversos modelos de membranas pôde ser estimada. Posteriormente, a flexibilidade 

conformacional dos peptídeos foi avaliada tanto por dinâmica molecular em solvente 

explícito, quanto por DEER, com análogos paramagnéticos única e duplamente marcados.  

Na seção seguinte, Conclusões, é realizada uma análise geral a respeito dos resultados 

obtidos nesse trabalho, discutindo a importância da flexibilidade conformacional dos 

peptídeos e dos efeitos causados por eles na estrutura e dinâmica das membranas para o 

orquestrado mecanismo de fusão da glicoproteína Spike como um todo. 

 

3.1  Efeito dos peptídeos no comportamento termotrópico de vesículas lipídicas 

 

Com o objetivo de examinar a interação dos peptídeos com modelos de membranas, o 

comportamento termotrópico de vesículas lipídicas multilamelares na ausência e na presença 

dos peptídeos SARSFP e SARSIFP foi determinado. Na Figura 11 são apresentados os 

termogramas das vesículas constituídas pelo fosfolipídio zwiteriônico DPPC e pelos 

fosfolipídios negativos DPPG, DPPS e POPA, bem como os efeitos nas respectivas transições 

de fase pela adição de 5 mol% de peptídeo.  

Antes de discutirmos os efeitos causados pelos peptídeos, façamos uma breve análise 

do comportamento termotrópico de cada um dos lipídios estudados. Como pode ser observado 

na Figura 11, as vesículas lipídicas apresentam eventos endotérmicos distintos quando 

aquecidas. Como resposta termodinâmica do sistema à taxa de fornecimento de calor, um 

gráfico da capacidade calorífica da amostra é registrado. Vesículas multilamelares 

constituídas por DPPC, DPPG e DPPS exibem, em geral, dois eventos endotérmicos no 
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intervalo de temperatura estudado, denominados de pré-transição e de transição principal. A 

pré-transição, surgida da conversão da fase gel lamelar Lβ’ para a fase gel ripple Pβ’, é uma 

transição de fase menos energética, menos cooperativa e altamente dependente da preparação. 

É observada em 35,3ºC para o DPPC, 34,9ºC para o DPPG e 34,8ºC para o DPPS (Tabela 3). 

Já a transição principal, mais energética e apresentando uma maior cooperação intermolecular 

entre os fosfolipídios, surge da conversão da fase Pβ’ para fase lamelar líquido-cristalino Lα e 

é exibida nas temperaturas de 41,1ºC para o DPPC, 40,4ºC para o DPPG, 51,8ºC para o DPPS 

e 24,4ºC para o POPA (Tabela 3), denominadas de temperatura de transição principal ou de 

melting, 
MT . Estes resultados concordam, em boa aproximação, com dados da literatura,

161-164
 

com pequenas discrepâncias sendo observadas devido a diferenças na preparação das 

amostras. Em particular, observa-se que os termogramas dos lipídios negativamente 

carregados apresentam transições de fase principais com características de múltiplos picos. 

DPPG (Figura 11B) e DPPS (Figura 11C), por exemplo, apresentam uma segunda transição 

menos energética pouco acima de seus respectivos 
MT ’s, ao passo que o POPA apresenta um 

segundo pico em temperatura menor que seu 
MT . Nestes casos, as transições não podem mais 

ser consideradas como eventos endotérmicos únicos. Essas diferenças podem estar 

relacionadas a dois fatores principais: (1) baixa concentração salina (aproximadamente 36 

mM de K
+
 advinda da preparação de 20 mM do tampão fosfato de potássio, além do Na

+
 

adicional proveniente do lipídio comercial na razão molar Na
+
:lipídio de 1:1) e (2) possível 

formação de vesículas unilamelares e, consequentemente, suspensões lipídicas polidispersas. 

Já é bem conhecido que o perfil da capacidade calorífica de lipídios negativamente carregados 

em baixa força iônica é bem complexo devido principalmente à repulsão eletrostática da 

cabeça polar.
165-166

 Além disso, esses lipídios formam espontaneamente vesículas 

unilamelares.
167

 No caso do DPPS, em particular, dois picos na transição de fase principal 

também foram observados em tampão com baixa força iônica e atribuídos a diferentes estados 

de protonação de sua cabeça polar.
168

 Vale mencionar, no entanto, que não é o escopo desse 

trabalho caracterizar essas transições, mas sim determinar o efeito dos peptídeos no 

comportamento termotrópico dos lipídios investigados. Adicionalmente, a utilização de 

tampão com baixa forca iônica neste trabalho é justificada pelo estudo multi-técnicas 

comparativo a que nos propusemos. Experimentos de dicroísmo circular, por exemplo 

(próxima seção), requerem tampões com baixa força iônica para que o sinal do peptídeo não 

seja mascarado pela absorção de componentes do tampão, particularmente do íon Cl
-
. 
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Figura 11 - Termogramas de DSC representativos ilustrando o efeito dos peptídeos SARSFP (azul) e 

SARSIFP (vermelho) no comportamento termotrópico de vesículas lipídicas puras (preto) 

constituídas de DPPC (A), DPPG (B), DPPS (C) e POPA (D). Nas inserções são 

apresentadas a pré-transição dos respectivos lipídios. A concentração lipídica foi de 2 

mg/ml e uma razão molar lipídio/peptídeo igual a 20 (5 mol% de peptídeo) foi utilizada em 

todos os experimentos. Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A adição dos peptídeos muda significativamente o perfil da capacidade calorífica dos 

lipossomos, cujo efeito é mais proeminente na presença de lipídios negativamente carregados 

(Figura 11). É interessante notar que os peptídeos parecem interagir diferentemente com os 

lipídios DPPG, DPPS e POPA, sugerindo que a cabeça polar dos lipídios, e não somente sua 

carga, também parece ter contribuição importante para a energética da interação peptídeos-

membranas. Com efeito, os dois picos da transição principal do DPPS resultam em apenas um 

com a incorporação dos peptídeos (Figura 11C), efeito já observado com a melitina e 

atribuído, naquele caso, à fusão de vesículas em estados de protonação distintos do DPPS para 

vesículas apresentando um único estado de protonação da cabeça polar daquele lipídio.
168

 Este 

também pode ser o efeito causado pelos peptídeos de fusão do SARS-CoV. Em contrapartida, 

a característica de múltiplos picos da transição principal do DPPG e do POPA se mantém com 

a adição de ambos os peptídeos a vesículas de DPPG (Figura 11B) ou com a incorporação de 

5 mol% de SARSFP em vesículas de POPA (Figura 11D), indicando mecanismos diferentes de 

interação peptídeos-lipídios. A ligação dos peptídeos a vesículas de POPA, por exemplo, 
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parece aumentar o empacotamento das cadeias acilas desse lipídio, estabilizando, por 

conseguinte, a fase gel da membrana. Efeito similar foi observado para o peptídeo P24, um 

modelo de α-hélice transmembrana, em lipossomos constituídos de fosfatidiletanolaminas.
169

 

No intuito de quantificarmos o efeito dos peptídeos no comportamento termotrópico 

das vesículas, calculamos alguns parâmetros termodinâmicos importantes que caracterizam as 

transições de fase lipídicas, a saber: a temperatura, a cooperatividade, a variação de entalpia e 

a variação de entropia das transições. Como os experimentos de DSC são realizados 

isobaricamente, a integração da curva da capacidade calorífica a pressão constante vs. a 

temperatura fornece a variação de entalpia calorimétrica da transição: 

 

.)( dTTCH pcal  

 

Em transições de fase de primeira ordem, tal como a transição da fase gel para a 

líquido-cristalina em fosfatidilcolinas,
170

 a variação da energia livre de Gibbs (ΔG) na 

temperatura de transição é nula, portanto a mudança na entropia associada com a transição 

pode ser calculada diretamente da equação: 

 

.
M

cal

T

H
S


  

 

Todos os dados termodinâmicos referentes às transições de fase dos lipídios puros e 

dos sistemas lipídios-peptídeos estão apresentados na Tabela 3.  

Uma mudança estrutural das bicamadas causada por agentes externos pode levar a 

deslocamentos na temperatura de transição de fase dos lipídios devido a mudanças na entropia 

da transição entre os estados do sistema e/ou alargamento da curva de DSC devido à 

diminuição da cooperatividade da transição.
171

 É bem conhecido que alterações do 

empacotamento lipídico das bicamadas levam a mudanças no comportamento termotrópico de 

lipossomos.
171

 Quando o ordenamento molecular microscópico é perturbado de tal maneira a 

diminuir o empacotamento global de uma determinada fase, a variação de entropia entre esta 

fase do sistema e a adjacente aumenta, deslocando a temperatura característica de transição 

entre estes estados para valores menores. Como pode ser observado na Figura 11, a 

incorporação dos dois peptídeos nas bicamadas lipídicas não modifica fortemente a 

temperatura de transição de fase principal dos lipídios, contudo, as variações de entalpia e de 
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entropia das transições, principalmente dos lipídios negativamente carregados, são 

significativamente alteradas (Figura 11 e Tabela 3). Com efeito, um leve aumento (~ 5,4 %) 

na variação de entalpia da transição principal ( MH ) do DPPC é observada apenas na 

presença de 5 mol% do peptídeo  SARSIFP (6,81 → 7,18 kcal/mol), sugerindo inserção de 

parte da estrutura do peptídeo na bicamada. Efeito bem mais proeminente foi observado em 

membranas constituídas pelos fosfolipídios DPPG ou DPPS: diminuição de 55 % do valor do 

MH  do DPPG, por exemplo, pela adição do SARSFP (7,2 → 3,2 kcal/mol) ou diminuição de 

32 % na presença do SARSIFP (7,2 → 4,9 kcal/mol) (Tabela 3). Em contraste, efeitos opostos 

foram observados na variação de entalpia do POPA: enquanto SARSFP diminui 
MH , a 

interação SARSIFP-POPA conduz a um aumento de ~ 60 % no 
MH  do complexo (4,2 → 6,7 

kcal/mol). Essas mudanças significativas da entalpia de transição conduzem a alterações 

similares da variação de entropia da transição principal entre os estados dos sistemas (Tabela 

3), com efeitos mais proeminentes em vesículas carregadas negativamente. Esses resultados 

sugerem mecanismos diferentes de interação dos peptídeos com vesículas zwiteriônicas e 

negativas, com relevância para interações eletrostáticas entre os peptídeos (ambos são 

positivamente carregados nas condições estudadas: SARSFP, +2 e SARSIFP, +1, em pH 7,4) e 

lipídios negativos.  

Em adição às mudanças na variação de entalpia da transição, alterações da 

cooperatividade da transição principal, a julgar pelos valores de 
2/1T , também foram 

observadas (Tabela 3). O inverso desse parâmetro ( 1

2/1

 Tn ) corresponde a uma medida 

indireta do grau de cooperação intermolecular entre os fosfolipídios em uma vesícula durante 

a transição. É bem sabido que, em uma transição de fase lipídica, os fosfolipídios não 

transicionam independentemente uns dos outros e sim em forma de aglomerados lipídicos.
172-

174
 O valor de n  representa, por conseguinte, o número médio de moléculas de lipídios nestes 

aglomerados que participam da transição de fase como uma unidade cooperativa. Em um 

processo de primeira ordem completamente cooperativo de uma substância pura, n  deve 

tender ao infinito, ou seja, 02/1 T , e para um processo completamente não-cooperativo, 

1n . Isto reforça o fato de que quanto mais isotérmica é uma transição, mais cooperativo é o 

sistema. 
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Tabela 3 - Parâmetros termodinâmicos obtidos da análise dos termogramas de DSC da pré-transição e da 

transição principal de vesículas lipídicas constituídas pelo fosfolipídio zwiteriônico DPPC (2,73 

mM) ou pelos lipídios negativos DPPG (2,69 mM), DPPS (2,64 mM) e POPA (2,87 mM) na 

ausência e na presença dos peptídeos SARSFP e SARSIFP (razão molar peptídeo:lipídio = 1/20). TX e 

HX representam, respectivamente, a temperatura e a variação de entalpia da transição de fase X (X 

= P: pré-transição, ou X = M: melting ou transição principal).  T1/2 e S representam, 

respectivamente, a largura à meia altura e a variação de entropia da transição principal. Os valores 

apresentados representam médias de experimentos realizados em duplicata, cujos desvios do valor 

médio são apresentados entre parênteses com precisão no último algarismo significativo. A incerteza 

na medida de TP é de 0,3 °C e na de TM é de 0,1 °C. 

  

 Pré-transição Transição principal 
    

  

Amostra PT   

(°C) 
PH  

(kcal/mol) 
MT   

(°C) 
MH  

(kcal/mol) 
2/1T   

(°C) 

S   

(cal/mol K) 
  

 

  

DPPC 35,3 0,78 (2) 41,1 6,81 (8) 0,27 (1) 21,7 

+ SARSFP 35,5 0,99 (3) 41,1 6,79 (9) 0,23 (2) 21,6 

+ SARSIFP 35,5 1,00 (3) 41,1 7,18 (8) 0,27 (2) 22,8 

       

DPPG 34,9 0,69 (4) 40,4 7,2 (1) 0,85 (3) 23,0 

+ SARSFP 33,4 0,22 (5) 40,2 3,2 (2) 0,61 (5) 10,2 

+ SARSIFP 34,9 0,47 (4) 40,6 4,9 (2) 0,98 (5) 15,6 

       

DPPS 34,8 1,72 (4) 51,8 12,7 (2) 0,82 (3) 39,1 

+ SARSFP 35,8 1,54 (5) 51,4 7,1 (2) 0,56 (5) 22,0 

+ SARSIFP 36,4 1,81 (5) 51,8 7,6 (2) 0,74 (4) 23,3 

       

POPA - - 24,4  4,2 (2) 3,7 (2) 14,2 

+ SARSFP - - 24,9 3,0 (2) 1,8 (1) 9,9 

+ SARSIFP   25,6 6,7 (3) 2,0 (1) 22,5 
       

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A interação do peptídeo SARSIFP com as vesículas de DPPC não é capaz de alterar o 

valor desse parâmetro, ao passo que a incorporação do SARSFP diminui 
2/1T de 0,27 para 

0,23, sugerindo que esse peptídeo aumente levemente a cooperatividade intermolecular dos 

lipídios de DPPC, apesar de não modificar 
MH . Já a ligação dos peptídeos a vesículas 

compostas por lipídios negativos conduz, em geral, a um aumento mais significativo da 

cooperatividade da transição principal, com exceção do SARSIFP em DPPG (Tabela 3). Esses 

resultados indicam que os peptídeos perturbam fortemente a organização das cadeias acilas 

dos fosfolipídios negativamente carregados,  promovendo maior empacotamento das 

bicamadas lipídicas e, consequentemente, aumento da interação de van de Waals entre as 

cadeias acilas. Este efeito, contudo, parece ser resultado de blindagem eletrostática da cabeça 

polar dos lipídios promovida pelos peptídeos. Nota-se que a maior variação da 

cooperatividade e da temperatura da transição principal causada pelos peptídeos ocorre para o 

POPA (Tabela 3), cuja carga negativa do grupamento fosfato da cabeça polar está mais 

exposta para o solvente que a dos outros lipídios (Figura 4).  
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Adicionalmente, é bem conhecido que a pré-transição de vesículas lipídicas é 

fortemente influenciada pela presença de agentes externos na superfície de sua bicamada.
175-

176
 Observa-se na Figura 11 que o efeito dos dois peptídeos sobre a pré-transição de cada 

lipídio é notavelmente distinto um do outro (Figura 11 e Tabela 3). Enquanto a variação de 

entalpia da pré-transição (
PH ) do DPPC é aumentada com a incorporação dos peptídeos (de 

0,78 para ~ 1,00 kcal/mol), a do DPPG é diminuída (de 0,69 para 0,22 ou para 0,47 kcal/mol 

no caso do SARSIFP ou do SARSIFP, respectivamente), ao passo que o 
PH  do DPPS é 

afetado diferente e opostamente por cada peptídeo (SARSFP: 1,72 → 1,54 kcal/mol; SARSIFP: 

1,72 → 1,81 kcal/mol) (Tabela 3). Assim, estes resultados mostram que os peptídeos 

modificam o ordenamento molecular da cabeça polar dos lipídios, sugerindo, pois, que, não 

somente a carga, mas também a estrutura da cabeça polar dos lipídios pode exercer papel 

fundamental na interação desses peptídeos de fusão com modelos de membranas biológicas. 

Outros fatores importantes envolvem, por exemplo, a estrutura, a topologia e o estado de 

oligomerização dos peptídeos nas membranas, entre outros. Na seção seguinte investigamos 

como a estrutura secundária dos dois peptídeos de fusão é modulada pela interação com 

diferentes miméticos de membranas. 

 

3.2  Análise do conteúdo de estrutura secundária por CD 
 

Experimentos de dicroísmo circular na região do ultravioleta distante (190 a 250 nm) 

foram realizados para investigarmos o potencial dos peptídeos em formar estruturas 

secundárias em diversos ambientes. Nessa região, os espectros são dominados pelas transições 

*n  e *   da ligação peptídica (cromóforo amida) e são sensíveis à geometria da cadeia 

principal, ou seja, refletem os diferentes tipos de estruturas secundárias.
177

 

Primeiramente, investigamos a capacidade dos peptídeos em se estruturarem em 

solução aquosa e em diferentes proporções de TFE, um conhecido agente indutor de estrutura 

secundária
178

 (seção 3.2.1). Em seguida, micelas de LPC, LPG, DPC-d38 e SDS-d25 foram 

primeiramente testadas como modelos mais simples de membranas (seção 3.2.2). Cabe aqui 

mencionar que os experimentos com as moléculas deuteradas foram realizados para posterior 

discussão/correlação com os experimentos de DEER (seção 3.4).  Por fim, vesículas 

unilamelares pequenas constituídas pelos fosfolipídios DPPC, DPPG, DPPS e POPA, os 
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mesmos empregados nos estudos de calorimetria (seção 3.1), foram usadas como modelos 

mais realísticos de membranas (seção 3.2.3).  

 

3.2.1  Estudos em solução 
 

Na Figura 12A estão apresentados os espectros de CD dos peptídeos SARSFP e 

SARSIFP em água, água deuterada e em solução tampão 20 mM de fosfato de potássio, pH 

7,4. A intensa banda negativa em torno de 198 nm (elipticidade entre -15.000 e -20.000 deg 

cm
2
 dmol

-1
) nos espectros do peptídeo SARSIFP (inserção da Figura 12A) é forte evidência de 

predominância de estruturas desordenadas ou irregulares,
179

 concordando com dados da 

literatura.
180

 Os espectros de CD do peptídeo SARSFP, por outro lado, revelam características 

de estruturas em folhas-β, cujos espectros típicos possuem uma banda negativa entre 215 e 

218 nm, atribuída à transição *n , e uma banda positiva e mais intensa entre 195 e 200 nm, 

atribuída, por sua vez, à transição *   (Figura 12A). Estes resultados concordam em boa 

aproximação com o espectro apresentado por Sainz e colaboradores em solução tampão 

equivalente.
60

  

Adicionalmente, observa-se uma segunda banda negativa no espectro do SARSFP 

localizada entre 225 e 228 nm, dependendo das condições do solvente (Figura 12A). Este pico 

é provavelmente devido à transição da banda B do resíduo de triptofano, que, usualmente, 

apresenta contribuição positiva ao sinal de CD de proteínas na região compreendendo 225-

235 nm,
181-182

 mas também pode apresentar forte banda negativa nesta região quando ligado a 

membranas,
183-184

 ou até mesmo em solução.
185-186

 Contudo, essa banda parece surgir de 

interações do tipo empilhamento-π entre os anéis aromáticos do Trp,
187-188

 sugerindo, pois, 

auto-associação dos peptídeos em solução, visto que o SARSFP possui apenas um resíduo de 

Trp em sua estrutura primária. Isto levanta a hipótese de formação de oligômeros do SARSFP 

com estrutura secundária regular em solução. Com efeito, uma construção mais solúvel dos 

dois peptídeos, chamada de host-guest, na qual uma sequência de tetra-lisinas é introduzida ao 

C-terminal dos peptídeos através de um linker flexível constituído da sequência -GCG-, 

apresenta espectros com características que podem ser atribuídas a monômeros 

predominantemente em estruturas desordenadas ou irregulares (veja mais detalhes no 

Apêndice A.6). 
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Figura 12 - (A) Espectros de CD dos peptídeos SARSFP e SARSIFP (inserção) em solução aquosa (preto), 

em água deuterada (vermelho) e em tampão 20 mM fosfato de potássio, pH 7,4 (azul) obtidos 

à 20°C. (B) Dependência térmica dos espectros do peptídeo SARSFP em solução tampão. Os 

espectros são apresentados em elipticidade molar por resíduo. Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Espectros de CD de peptídeos e proteínas com conteúdo de estruturas do tipo β são, 

em geral, muito sensíveis ao arranjo espacial e à orientação de suas fitas-β.
181 

O aumento da 

elipticidade molar em 196 nm do espectro obtido em água deuterada comparado com aquele 

em solução aquosa pode ser atribuído, por exemplo, a torções nas fitas-β do peptídeo.
189

 Na 

presença do tampão, porém, além de redução significativa da intensidade das bandas, o que é 

indicativo de perda de estrutura secundária, observa-se um deslocamento batocrômico da 

banda do Trp de 226 para 228 nm (Figura 12A), que também pode estar relacionada a 

pequenos rearranjos espaciais da conformação adotada por esse peptídeo. Cabe mencionar 

que o espectro de CD dos dois peptídeos em solução tampão não mostrou dependência com a 

presença de sal adicional (até 300 mM de NaCl; resultados não mostrados). 

Por fim, observa-se que a conformação em folhas-β do peptídeo SARSFP é bastante 

estável termicamente (Figura 12B). A diminuição da intensidade das bandas em 196 e 228 nm 

com a temperatura é indicativa de perda gradual e não cooperativa de sua estrutura 

secundária. Observa-se, porém, que não ocorre perda total de sua estrutura dentro do intervalo 

de temperatura medido, visto que o espectro obtido à 90°C possui as características daquele 

registrado à 25°C. Há de se mencionar, no entanto, que, após o tratamento térmico, a amostra 

apresentou precipitados visíveis (agregados insolúveis). O espectro do precipitado à 25°C é 

equivalente àquele obtido à 90°C. Este resultado pode ainda indicar que a estrutura em folhas-

β do oligômero do SARSFP seja arranjada na forma de agregados-β regulares e solúveis em 

solução e fortemente estabilizadas por interações intermoleculares. Adicionalmente, a 

ausência de um ponto isodicróico na dependência térmica dos espectros da Figura 12B ainda 

sugere a existência de múltiplos estados conformacionais dependentes da temperatura.
183,190

 

Com efeito, usando espectroscopia de infravermelho, Guillén e colaboradores
191

 mostraram 
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que as bandas de frequência do SARSFP em tampão 20 mM HEPES, 50 mM NaCl, com 0,1 

mM EDTA e pH 7,4 podem ser atribuídas a uma mistura de conformações envolvendo voltas-

β, α-hélices ou hélices-310, estruturas desordenadas, folhas-β e fitas-β estendidas com fortes 

interações intermoleculares. 

Com o objetivo de extrairmos informações estruturais quantitativas dos espectros de 

CD, utilizamos a interface DICHROWEB para desconvoluir as curvas através de vários 

métodos e usando várias bases de dados espectrais de proteínas (seção 2.3.3). Para 

exemplificar, a Figura 13 apresenta os espectros experimentais dos dois peptídeos em água 

deuterada e os respectivos espectros teóricos gerados correspondentes aos menores valores de 

NRMSD. Em geral, valores de NRMSD menores que 0,1 produzem bons ajustes, mas essa 

condição nem sempre é indicativa de que representa a solução correta. Valores acima de 0,2 

podem ser indicativos de que a base de dados escolhida não é a mais apropriada para a 

proteína em estudo.  

 

 

Figura 13 - Espectros de CD dos peptídeos (A) SARSFP em solução aquosa e (B) SARSIFP em água 

deuterada e correspondentes espectros calculados por desconvolução realizada através do 

website DICHROWEB com diversos algoritmos e bases espectrais de proteínas. Os 

métodos utilizados foram o CONTIN/LL e o SELCON3 usando as bases (db) 3, 4, 7 e 

SP175. Para facilitar a inspeção da qualidade dos espectros calculados, apresentamos na 

inserção em (A) a amplificação da região entre 205 e 240 nm dos espectros do SARSFP em 

H2O. A curva teórica gerada com o método CONTIN/LL e base 7 produziu o mesmo 

espectro que aquele gerado através da base 4 (azul) na figura em (A), mas com conteúdo de 

estrutura secundária levemente diferente (Tabela 4). Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os melhores ajustes dos espectros experimentais dos peptídeos SARSFP (Figura 13A) 

e SARSIFP (Figura 13B) apresentaram NRMSD’s de, respectivamente, 0,144 e 0,080 (Tabela 

4) e produziram, aparentemente, espectros teóricos razoáveis. O espectro calculado que 

melhor se ajusta aos dados experimentais do SARSIFP foi gerado com o método CONTIN/LL 

e a base 4 (curva vermelha na Figura 13B). A desconvolução resultou em alto conteúdo de 

conformações desordenadas ou irregulares (~38%) como estruturas secundárias 
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predominantes para esse peptídeo em solução aquosa, mas também um teor relativamente alto 

(~ 31%) de estruturas  ordenadas e distorcidas foi obtido (Tabela 4), concordando com dados 

da literatura.
180

 Por outro lado, observa-se que os espectros calculados que apresentaram 

menor NRMSD com relação ao espectro experimental do SARSFP, gerados com o método 

CONTIN/LL e com as bases 4 ou 7 (Figura 13A, Tabela 4), não reproduzem muito bem as 

transições em torno de 196, 217 e 226 nm (veja inserção na Figura 13A). Outras combinações 

algoritmo-base também não foram capazes de produzir bons ajustes. 

 

Tabela 4 - Performance dos algoritmos CONTIN/LL e SELCON3 na desconvolução dos espectros de CD dos 

peptídeos em água deuterada usando diferentes bases de dados (db) espectrais de proteínas. A 

avaliação da qualidade dos ajustes foi realizada através da quantificação do desvio quadrático médio 

normalizado (NRMSD) entre os espectros calculado e experimental. O conteúdo de estrutura 

secundária para cada par algoritmo-base é apresentado na forma de fração de α-hélices regulares (αR) 

ou distorcidas (αD), folhas-β regulares (βR) ou distorcidas (βD), voltas (T, turns) e estruturas 

irregulares ou desordenadas (U, unordered). A linha em destaque foi escolhida como a mais 

representativa do conteúdo de estrutura secundária dos peptídeos na condição investigada. 
 

 

   Conteúdo de estrutura secundária 

Método db NRMSD αR αD βR βD T U 

         

SARSFP em H2O 

         

CONTIN 3 0,221 0,240 0,122 0,181 0,104 0,084 0,268 

 4 0,144 0,181 0,075 0,230 0,112 0,150 0,252 

 7 0,144 0,194 0,089 0,256 0,114 0,144 0,203 

SELCON3 7 0,193 0,222 0,130 0,179 0,090 0,160 0,220 

         

SARSIFP em D2O 

         

CONTIN 4 0,080 0,008 0,070 0,193 0,118 0,227 0,385 

 7 0,121 0,008 0,029 0,107 0,064 0,096 0,696 

 SP175 0,120 0,006 0,059 0,228 0,136 0,143 0,428 

SELCON3 4 0,165 0,042 0,078 0,142 0,106 0,227 0,405 
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A dificuldade em se reproduzir teoricamente as curvas experimentais do peptídeo 

SARSFP através de diferentes métodos e bases espectrais pode estar relacionada a dois fatores 

principais: (1) à inadequação de bases formadas por espectros de proteínas como referência 

para a desconvolução de sinais de CD de pequenos peptídeos; e (2) a complexidade das 

curvas de CD do SARSFP, cujos espectros podem refletir diferentes conformações desse 

peptídeo em solução, além de apresentar uma banda característica do Trp, que dificilmente é 

reproduzida em desconvoluções espectrais (veja inserção da Figura 13A). Se a molécula de 

interesse é capaz de adotar uma grande variedade de estruturas secundárias, dificilmente todas 

as características evidentes em seu espectro de CD serão muito bem reproduzidas a partir de 
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espectros experimentais de bases de dados proteicas, mesmo se tais bases espectrais forem tão 

grandes quanto aquela formada pela SP175 (seção 2.3.3). Conforme discutido anteriormente e 

mostrado por Guillén et al.,
191

 este parece ser o caso do peptídeo SARSFP. Apesar de não 

reproduzir bem a curva experimental, a desconvolução do espectro teórico de menor NRMSD 

resultou na alta tendência de formação de estruturas em folhas-β (~ 35%), mas também 

mostra essa tendência de múltiplas conformações do peptídeo SARSFP em solução aquosa: ~ 

27% de α-hélices regulares e distorcidas, 15% de voltas e 23% de conformações desordenadas 

(média dos valores obtidos através do método CONTIN/LL com as bases 4 e 7; Tabela 4). 

Pelas características do espectro, porém, é muito provável que o conteúdo de hélices esteja 

superestimado enquanto que o conteúdo de voltas esteja subestimado. 

Para examinar o potencial dos peptídeos na formação de estruturas secundárias em 

membranas, utilizamos primeiramente o TFE como solvente mimético do ambiente apolar das 

bicamadas lipídicas. Na Figura 14 estão apresentados os espectros de CD dos dois peptídeos 

em diferentes proporções de TFE. O aparecimento de bandas negativas em torno de 208 nm e 

ao redor de 221 nm assim como o da intensa banda positiva em 193 nm nos espectros dos dois 

peptídeos é forte evidência de formação de α-hélices. A banda em torno de 221 nm é devida à 

transição *n , enquanto que as bandas em torno de 208 e 193 nm resultam do 

desdobramento éxciton da banda de absorção *   em uma componente polarizada ao longo 

do eixo da hélice (208 nm) e duas componentes degeneradas polarizadas perpendicularmente 

ao eixo da hélice (193 nm).
177

 

Com bandas em 207 e 221 nm relativamente bem definidas, os espectros do peptídeo 

SARSIFP (Figura 14B) são característicos de predominância de α-hélices. A desconvolução 

espectral indica que a presença de 40% de TFE é capaz de induzir 58% de conteúdo de α-

hélices, que é aumentada para 65% quando o peptídeo é exposto a solvente contendo 96% de 

TFE (Tabela 5). Contudo, vale ressaltar que os valores absolutos da fração de estrutura 

secundária devem ser tomados com cautela, visto que os espectros teóricos calculados falham 

em reproduzir bem todas as bandas dos espectros experimentais. Como exemplo, observe que 

as transições em 193 e em 207 nm do espectro do peptídeo SARSIFP na presença de 96% de 

TFE (Figura 14D) não são totalmente reproduzidas nos espectros teóricos, apesar dos baixos 

valores de NRMSD (por exemplo, CONTIN/LL, db SP175: 0,063) obtidos dos ajustes 

(Tabela 5). Isso pode estar relacionado a pequenas mudanças na polaridade do ambiente no 

qual o peptídeo está inserido, conduzindo, pois, a deslocamentos nas bandas de absorção. A 

utilização da base de dados contendo proteínas de membranas, a SMP180, que poderia 

contabilizar tal efeito, não forneceu melhores ajustes. Adicionalmente, o aparecimento de um 
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ponto isodicróico em 204 nm pode estar relacionado a uma transição simples de dois estados, 

estruturas desordenadas ↔ α-hélices, com a adição de TFE. 

 

 

Figura 14 - Espectros de CD dos peptídeos de fusão em concentrações crescentes de TFE obtidos à 20°C 

e correspondentes espectros calculados através de desconvolução. (A-B) Espectros 

experimentais do (A) SARSFP e (B) SARSIFP. (C-D) Espectros calculados através de 

desconvolução usando diferentes métodos e bases de dados do (C) SARSFP em solução 

contendo 75% de TFE e do (D) SARSIFP em solução 96% de TFE. Acima são ilustrados 

somente os espectros calculados que apresentaram os menores valores de NRMSD. Fonte: 

Elaborada pelo autor. 

 

Diferentemente do peptídeo SARSIFP, a larga e plana banda negativa entre 208 e 222 

nm nos espectros do peptídeo SARSFP em alta concentração de TFE (Figura 14A) é indicativa 

de mistura de diferentes estruturas secundárias (Tabela 5). A adição de 20% em volume de 

TFE promove um deslocamento hipsocrômico de 2 nm da banda positiva em 196 nm do 

espectro do peptídeo em solução aquosa, além de promover um aumento de sua intensidade e 

da elipticidade da banda em 218 nm, que prossegue com adição subsequente de TFE. 

Observa-se que acima de 40% de TFE, contudo, proporções crescentes desse solvente 

promovem tanto deslocamento quanto diminuição da intensidade das bandas, com 

desaparecimento da banda atribuída ao Trp (Figura 14A). Em adição ao seu conhecido efeito 

indutor de estrutura secundária, concentrações crescentes desse solvente orgânico podem 

efetivamente promover melhor solubilização dos peptídeos, evitando sua auto-associação. A 
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partir de 60% de TFE em solução não há evidência de formação de agregados β regulares 

(oligômeros de SARSFP solúveis), apesar de ainda haver conteúdo de folhas-β, como 

evidenciado pelo mínimo em 216 nm no espectro obtido em solução contendo 75% de TFE 

(inserção da Figura 14C). Apesar dos baixos valores de NRMSD obtidos (Tabela 5), a 

desconvolução espectral dessas curvas falha sistematicamente em reproduzir esse mínimo 

(Figura 14C), superestimando, portanto, o conteúdo de α-hélices (~ 30% em soluções 

contendo 20 e 75% de TFE) e subestimando, por conseguinte, o conteúdo de folhas-β (~ 23% 

em 75% de TFE). Esses dados, no entanto, demonstram a facilidade dos peptídeos em ajustar 

seu conteúdo de estrutura secundária de acordo com o meio em que se encontram. 

 
Tabela 5 - Performance dos algoritmos CONTIN/LL e SELCON3na desconvolução dos espectros de CD dos 

peptídeos em soluções contendo TFE usando diferentes bases de dados (db) espectrais de proteínas. 

A avaliação da qualidade dos ajustes foi realizada através da quantificação do parâmetro NRMSD. 

O conteúdo de estrutura secundária para cada par algoritmo-base é apresentado na forma de fração 

de α-hélices regulares (αR) ou distorcidas (αD), folhas-β regulares (βR) ou distorcidas (βD), voltas (T) 

e estruturas irregulares ou desordenadas (U). A linha em destaque foi escolhida como a mais 

representativa do conteúdo de estrutura secundária dos peptídeos na condição investigada. 
 

 

   Conteúdo de estrutura secundária 

Método db NRMSD αR αD βR βD T U 

         
SARSFP TFE 20% 

         

CONTIN 4 0,069 0,207 0,102 0,169 0,111 0,185 0,226 

 7 0,069 0,211 0,107 0,200 0,112 0,195 0,175 

 SP175 0,140 0,133 0,096 0,258 0,114 0,081 0,318 

SELCON3 4 0,154 0,225 0,130 0,110 0,074 0,208 0,254 

         
SARSFP TFE 75% 

         

CONTIN 4 0,054 0,175 0,128 0,137 0,097 0,218 0,245 

 7 0,054 0,175 0,127 0,136 0,096 0,215 0,251 

 SP175 0,059 0,128 0,128 0,179 0,099 0,109 0,357 

SELCON3 4 0,094 0,204 0,150 0,093 0,076 0,195 0,280 

 7 0,086 0,208 0,150 0,087 0,074 0,195 0,286 

 SP175 0,098 0,155 0,146 0,157 0,092 0,109 0,339 
         

         

SARSIFP TFE 40% 

         

CONTIN 4 0,080 0,512 0,178 0,045 0,01 0,079 0,176 

 7 0,080 0,515 0,165 0,062 0,017 0,088 0,153 

 SP175 0,045 0,387 0,198 0,048 0,033 0,114 0,220 

SELCON3 SP175 0,136 0,363 0,195 0,099 0,060 0,099 0,184 

         
SARSIFP TFE 96% 

         

CONTIN 4 0,080 0,572 0,210 0,017 0,004 0,094 0,103 

 7 0,080 0,528 0,215 0,012 0,029 0,112 0,104 

 SP175 0,063 0,445 0,202 0,024 0,022 0,121 0,186 

SELCON3 4 0,177 0,573 0,220 0,000 0,004 0,080 0,123 
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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3.2.2  Estudos em micelas de surfactantes 
 

Experimentos de CD na presença de micelas foram realizados para investigar a 

capacidade dos peptídeos em formar estruturas secundárias devido à interação com modelos 

simples de biomembranas. Apesar do solvente orgânico TFE ter se mostrado útil em induzir 

estruturas secundárias comparáveis a de micelas de surfactantes,
192

 ele não é capaz de 

mimetizar contatos hidrofílicos e hidrofóbicos importantes que ocorrem na interação 

peptídeo-membranas. Assim, no intuito de verificar a importância de interações eletrostáticas 

e hidrofóbicas para a conformação dos peptídeos, os experimentos foram realizados com os 

surfactantes zwiteriônicos LPC e DPC-d38 e com os negativamente carregados LPG e SDS-

d25. LPC e DPC-d38 compartilham a mesma estrutura para a cabeça polar, porém possuem 

cadeias carbônicas de tamanhos diferentes (16 e 12 carbonos, respectivamente).  LPG e SDS-

d25, por sua vez, possuem tanto a cadeia carbônica quanto a cabeça polar distintas (veja as 

diferenças estruturais na Figura 4 da seção 2.1.1). 

Na Figura 15 estão apresentados os espectros de CD dos peptídeos SARSFP (Figura 

15A) e SARSIFP (Figura 15B) na presença dos miméticos de membranas e os respectivos 

ajustes advindos da desconvolução espectral (Figuras 15C e 15D). O espectro do SARSFP 

apresenta uma banda positiva bem definida em torno de 195 nm e uma larga banda negativa 

entre 210 e 225 nm, com mínimos variando entre 217 e 224 nm. Conforme discussões 

anteriores, esses espectros sugerem coexistência de diversas conformações na presença das 

micelas. A variação da intensidade e do comprimento de onda das bandas é indicativa da 

grande flexibilidade conformacional desse peptídeo em adotar diferentes estruturas 

secundárias dependendo do ambiente em que se encontra. A desconvolução dos espectros 

(Figura 15C, Tabela 6) indica uma grande propensão do peptídeo em adotar maior conteúdo 

de α-hélices ou de estruturas β, respectivamente, na presença de micelas constituídas de 

surfactantes zwiteriônicos (α-hélices: LPC, 52,3%; DPC-d38, 34,4%) ou negativamente 

carregados (estruturas β: SDS-d25, 52,9%; LPG, 24,5% e 31,7% de voltas). Estes resultados 

sugerem que não somente a densidade superficial de carga na interface micela-água é 

importante para induzir formação de maior conteúdo de estruturas β e/ou agregados β 

regulares, mas também a própria estrutura da cabeça polar parece desempenhar papel 

fundamental. Por outro lado, surfactantes zwiteriônicos promovem a indução de maior 

conteúdo de α-hélices, que provavelmente são estabilizadas por contatos hidrofóbicos. Apesar 

disso, dadas as características dos espectros correspondentes, ainda há grande conteúdo de 
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estruturas β e/ou agregados β regulares (Figura 15A e Tabela 6). Com efeito, a construção 

host-guest solúvel e monomérica desse peptídeo adquire estrutura predominantemente α-

helicoidal em todos os miméticos de membranas, cujo conteúdo é aumentado ainda mais na 

presença de surfactantes negativos (Apêndice A.6). Esses resultados sugerem, mais uma vez, 

que a estrutura do peptídeo SARSFP em solução e na presença de micelas constituídas por 

surfactantes negativamente carregados tem grande contribuição de estruturas β e/ou agregados 

β regulares. 

 

 

 

Figura 15 - Espectros de CD de 20 µM dos peptídeos de fusão em 10 mM de micelas dos surfactantes 

LPC, LPG, DPC-d38 e SDS-d25 obtidos à 25°C. (A-B) Espectros experimentais do (A) 

SARSFP e do (B) SARSIFP. (C-D) Espectros calculados dos peptídeos (C) SARSFP e (D) 

SARSIFP nos diferentes miméticos de membranas. Acima são ilustrados somente os espectros 

calculados que apresentaram o menor valor de NRMSD. Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os espectros do peptídeo SARSIFP, por outro lado, apresentam características de 

estruturas predominantemente α-helicoidais em todos os casos, concordando com dados da 

literatura.
180

 A desconvolução espectral (Figura 15D) indica que a fração de α-hélices varia 

entre 49 e 55% na presença de SDS-d25 e LPC, respectivamente (Tabela 6). Observa-se na 

Figura 15D, contudo, que, apesar do baixo valor de NRMSD (Tabela 6), os espectros teóricos 

não reproduziram muito bem as bandas negativas em torno de 207 e de 220 nm dos espectros 

experimentais, o que provavelmente está relacionado à inadequação da base utilizada para a 
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desconvolução desses espectros, visto que há mudanças na polaridade do cromóforo amida 

devido à interação com as micelas. A maior discrepância foi observada nos espectros do 

SARSIFP em SDS-d25 (Figura 15D; NRMSD de 0,142 – Tabela 6), onde nenhuma das três 

bandas (em 194, 206 e 222 nm) foi bem reproduzida. Isto pode ter contribuído para 

subestimar a fração de resíduos em hélices e superestimar o conteúdo de estruturas β do 

peptídeo em SDS-d25 comparativamente às outras condições (Tabela 6). Nem mesmo a 

utilização da base SMP180, contendo proteínas de membranas, forneceu melhores ajustes. De 

qualquer formar, podemos inferir desses dados que monômeros do peptídeo SARSIFP se ligam 

às micelas e adquirem estrutura predominantemente α-helicoidal (a construção host-guest 

desse peptídeo apresenta o mesmo comportamento – Apêndice A.6), que é levemente 

modulada por interações específicas peptídeo-surfactantes. 

 

Tabela 6 - Fração do conteúdo de estrutura secundária obtido da desconvolução dos espectros de CD dos 

peptídeos SARSFP e SARSIFP em micelas de surfactantes usando os algoritmos CONTIN/LL, 

SELCON3 e K2D e diferentes bases de dados (db) espectrais de proteínas. Abaixo são apresentados 

apenas os resultados dos melhores ajustes, cuja qualidade foi avaliada tanto pela quantificação do 

parâmetro NRMSD quanto por inspeção visual dos espectros calculados. O conteúdo de estrutura 

secundária para cada par algoritmo-base é apresentado na forma de fração de α-hélices regulares 

(αR) ou distorcidas (αD), folhas-β regulares (βR) ou distorcidas (βD), voltas (T) e estruturas 

irregulares ou desordenadas (U).  
 

  

    Conteúdo de estrutura secundária 

Amostra Método db NRMSD αR αD βR βD T U 

          

FP / LPC SELCON3 7 0,074 0,383 0,140 0,122 0,063 0,162 0,130 

FP / LPG CONTIN 4 0,099 0,058 0,062 0,139 0,106 0,317 0,318 

 CONTIN 7 0,099 0,112 0,085 0,188 0,120 0,203 0,292 

FP / DPC-d38 CONTIN 4 0,097 0,212 0,096 0,174 0,089 0,189 0,240 

 CONTIN 7 0,097 0,261 0,119 0,104 0,063 0,205 0,248 

FP / SDS-d25 CONTIN SP175 0,073 0,089 0,065 0,385 0,144 0,056 0,261 

          

IFP / LPC CONTIN SP175 0,078 0,356 0,196 0,036 0,032 0,129 0,251 

IFP / LPG CONTIN SP175 0,076 0,316 0,198 0,049 0,048 0,117 0,272 

IFP / DPC-d38 CONTIN SP175 0,063 0,316 0,208 0,034 0,044 0,139 0,259 

IFP / SDS-d25 CONTIN SP175 0,142 0,296 0,201 0,155 0,076 0,155 0,117 
  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

3.2.3  Estudos em lipossomos 
 

Por fim, vesículas unilamelares pequenas (SUV) foram usadas como modelos mais 

realísticos de biomembranas. Com diâmetros em torno de 30 a 40 nm, verificado por 
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espalhamento de luz dinâmico (resultados não mostrados), SUVs são pelo menos uma ordem 

de magnitude maiores que micelas de surfactantes. Os lipídios foram escolhidos de tal 

maneira a mimetizarem bicamadas lipídicas com carga superficial líquida zero (DPPC) ou 

negativa (DPPG, DPPS e POPA). 

A mais baixa relação sinal/ruído dos espectros apresentados nessa seção 

comparativamente àqueles discutidos anteriormente provavelmente é devida à agregação das 

vesículas promovida pelos peptídeos. Este fenômeno conduz a um maior espalhamento de luz 

pelas vesículas, o que pode causar artefatos nos espectros. Assim, os dados dessa seção foram 

analisados apenas de maneira qualitativa, visto que a desconvolução espectral não se mostrou 

muito confiável. 

 Na Figura 16 estão apresentados os espectros de CD dos peptídeos SARSFP (coluna da 

esquerda) e SARSIFP (coluna da direita) na presença de SUV’s constituídas pelos fosfolipídios 

DPPC (Figuras 16A e 16B), DPPG (Figuras 16C e 16D), DPPS (Figuras 16E e 16F) e POPA 

(Figuras 16G e 16H). Os espectros do peptídeo SARSFP ligado às membranas apresentam 

características de estruturas do tipo β, assim como os peptídeos em solução, porém com 

algumas modificações. Na presença de vesículas, observam-se, em geral, duas largas bandas, 

sendo uma positiva, com máximos variando entre 197 e 200 nm, e uma negativa, 

apresentando mínimos mais bem definidos em torno de 223 nm. Com exceção das vesículas 

constituídas por POPA, o conteúdo de estruturas β ou agregados β aumenta com a razão 

peptídeo/lipídio, concordando com dados de Guillén e colaboradores.
191

 Naquele trabalho, os 

autores reportaram um aumento na intensidade relativa da banda de infravermelho atribuída a 

fitas-β estendidas com fortes interações intermoleculares do peptídeo na presença de 

fosfolipídios comparativamente a essa mesma banda obtida com o peptídeo em solução. 

Como pode ser inferido qualitativamente da Figura 16, a fração de estruturas β ou agregados 

β, porém, depende da composição lipídica das membranas. Para efeito de comparação, 

tomemos como exemplo a elipticidade molar em 223 nm dos espectros em alta concentração 

peptídica (razão molar peptídeo/lipídio de 1/20). Neste caso, podemos inferir que DPPC e 

DPPG induzem maior conteúdo de estruturas secundárias (~ 17.000 deg cm
2
 dmol

-1
), seguido 

por DPPS (~ 13.000 deg cm
2
 dmol

-1
) e POPA (~ 7.000 deg cm

2
 dmol

-1
). Nota-se, portanto, 

que interações específicas entre peptídeos e lipídios modulam o conteúdo de estrutura 

secundária do SARSFP. 
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Figura 16 - Espectros de CD dos peptídeos de fusão em vesículas unilamelares pequenas constituídas por 

diferentes fosfolipídios e obtidos à 25°C. 10, 20 ou 50 µM dos peptídeos SARSFP (coluna à 

esquerda) e SARSIFP (coluna à direita) são adicionados a 1 mM de vesículas constituídas 

pelos lipídios (A, B) DPPC, (C, D) DPPG, (E, F) DPPS e (G, H) POPA. Os espectros foram 

normalizados pela concentração e pelo número de resíduos, ou seja, são apresentados em 

elipticidade molar por resíduo. Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A forma e as características dos espectros do peptídeo SARSIFP, por outro lado, são 

modificadas dependendo da razão molar peptídeo/lipídio. Em baixa concentração (10 µM, 

razão molar peptídeo/lipídio de 1/100), a intensa banda positiva entre 192 e 195 nm, assim 

como as bandas negativas entre 206 e 209 nm e em torno de 222 nm na presença de lipídios 

negativamente carregados podem ser atribuídas a estruturas α-helicoidais (Figuras 16D, 16F e 

16H). À medida que a concentração de peptídeos aumenta, a intensidade da banda positiva 

decresce, o mínimo em 209 nm desaparece e surge uma nova banda negativa em torno de 216 

nm. Essas características podem ser atribuídas à formação de estruturas β. Observa-se, 

adicionalmente, que a variação dos espectros desse peptídeo com relação à concentração 

exibe um ponto isodicróico em 201 nm na presença de DPPG e em 200 nm na presença de 

POPA, sugerindo um equilíbrio simples de dois estados ligados a membranas: α-hélices ↔ 

estruturas β.
193

 A falta de um ponto isodicróico na presença de DPPC ou DPPS pode ser 

devido ao envolvimento de possíveis estados intermediários. Com efeito, observa-se que em 

baixa concentração, o peptídeo já possui uma fração de estruturas β na presença de DPPS 

(mínimo em 216 nm na Figura 16F), ao passo que na presença de DPPC, os espectros 

sugerem que uma mistura de conformações deve coexistir (Figura 16B). 

Por fim, estudamos a estabilidade térmica dos peptídeos na presença das vesículas 

lipídicas, além da possível influência de diferentes fases das membranas para a conformação 

dos peptídeos. Apresentamos na Figura 17 os espectros de CD de ambos os peptídeos na 

presença dos modelos de membranas (razão molar peptídeo/lipídio 1/20). Apresentando o 

mesmo comportamento térmico como em solução tampão, a estrutura secundária do peptídeo 

SARSFP na presença de bicamadas lipídicas também se mostrou bastante estável, onde 

somente uma perda gradual e não cooperativa de sua estrutura com a temperatura é observada 

(Figura 18A). Contudo, há de se mencionar que não ocorre perda total da estrutura secundária 

dos peptídeos dentro do intervalo de temperatura medido (Figura 17). Os espectros em mais 

alta temperatura desse peptídeo não apresentam características de estruturas desordenadas ou 

irregulares, mas sim, de agregados β (Figura 17, coluna da esquerda). Com efeito, após o 

tratamento térmico, todas as amostras apresentaram precipitados visíveis, cujos espectros 

obtidos à 25°C após o tratamento são idênticos àqueles obtidos à 70°C, mostrando 

irreversibilidade do desenovelamento e formação de agregados. 

 Nota-se, adicionalmente, que a estabilidade da estrutura secundária do peptídeo 

SARSFP é dependente do tipo de lipídio. SUVs de DPPG, por exemplo, estabilizam mais a 

estrutura secundária do peptídeo que vesículas contendo DPPC ou DPPS.  
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Figura 17 - Desnaturação térmica de 50 µM dos peptídeos SARSFP (coluna à esquerda) e SARSIFP (coluna à 

direita) em 1 mM de vesículas unilamelares pequenas constituídas por diferentes fosfolipídios: 

(A, B) DPPC, (C, D) DPPG, (E, F) DPPS e (G, H) POPA. Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A interação do peptídeo SARSIFP com os diferentes modelos de membranas levam a 

um comportamento termotrópico de sua estrutura secundária levemente distinto daquele 

apresentado pelo peptídeo SARSFP. Com exceção dos resultados obtidos na presença de DPPS 

(Figura 17F), onde uma transição estruturas β ↔ estruturas irregulares em 60°C é observada, 

em todas as outras condições, os peptídeos, em geral, também perdem gradualmente sua 

estrutura secundária, evidenciada pela diminuição da intensidade das bandas (Figura 17, 

coluna da direita), porém, sem ocorrer perda total da estrutura (Figura 18B). Contudo, como a 

forma e a característica dos espectros são modificadas com a temperatura, possíveis mudanças 

conformacionais do peptídeo devem ocorrer. Na presença de DPPC e POPA, por exemplo, há 

um deslocamento batocrômico da banda negativa em 216 nm (Figuras 17B e 17H), sugerindo 

mudanças na estrutura predominantemente β dos peptídeos. Adicionalmente, a forma dos 

espectros obtidos em alta temperatura com o DPPG é indicativa do aparecimento de conteúdo 

de estruturas irregulares. Já na presença de DPPS, o peptídeo SARSIFP possui um 

comportamento interessante e completamente diferente das demais condições. Em adição à 

transição para estruturas desordenadas entre 55 e 60°C, há um aumento da estrutura 

secundária desse peptídeo com a temperatura até 55°C (Figuras 17F e 18B). Esses resultados 

mais uma vez demonstram que interações peptídeos-lipídios específicas são responsáveis por 

modularem o conteúdo de estrutura secundária dos peptídeos. 

Observa-se, por fim, que a transição da fase gel para a fase fluida de cada um dos 

lipídios também não induz mudanças conformacionais significativas nos peptídeos (Figura 

18). 

 

 

Figura 18 - Variação térmica da elipticidade molar por resíduo dos espectros de CD dos peptídeos (A) 

SARSFP e (B) SARSIFP na ausência (SARSFP apenas) e na presença de vesículas 

constituídas pelos fosfolipídios DPPC, DPPG, DPPS e POPA. Nas figuras são indicados os 

respectivos comprimentos de onda escolhidos para caracterizar a desnaturação térmica dos 

peptídeos nas diferentes condições. Fonte: Elaborada pelo autor. 
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3.3  Enovelamento dos peptídeos de fusão por GSA/DM 
 

A proposta deste estudo computacional é a investigação da estrutura dos peptídeos 

SARSFP e SARSIFP através de uma metodologia conjunta envolvendo o método estocástico 

GSA, para uma procura inicial pelas conformações de menor energia usando solvente 

implícito, e subsequente DM em detalhe atomístico, para verificação da estabilidade da 

estrutura obtida e possível refinamento estrutural devido às interações com o solvente. A 

vantagem da utilização do método GSA no problema do enovelamento proteico é a de que ele 

pode fornecer um conjunto de estruturas de menor energia muito mais rapidamente do que 

outros métodos e ainda conduzir a resultados muito satisfatórios.
151,154

 

O potencial torsional e os potencias não-ligantes usados no método GSA são descritos 

pelo campo de forças GROMOS9643a1 e uma função dielétrica dependente da distância é 

usada para simular o efeito do solvente (seção 2.3.7). Das 2.000 estruturas geradas a partir de 

uma conformação all-trans dos peptídeos SARSFP e SARSIFP, as duas conformações de menor 

energia potencial selecionadas para a realização das simulações de DM subsequentes são 

apresentadas na Figura 19.  Com uma estrutura aparentemente compacta e torcida (Figura 

19A), o peptídeo SARSFP apresenta grande conteúdo de voltas (11 resíduos) e estruturas 

irregulares (5 resíduos) e baixo conteúdo de hélices-310 (3 resíduos). Por outro lado, o 

peptídeo SARSIFP (Figura 19B) apresentou grande conteúdo de hélices, sendo 4 resíduos com 

ângulos diedrais característicos de α-hélices e 4 resíduos em hélices-310, além de 5 resíduos 

em voltas. Esses resultados indicam uma maior tendência de formação de hélices no peptídeo 

SARSIFP e de formação de estruturas compactas e com grande conteúdo de voltas no SARSFP. 

Analisando cuidadosamente a conformação de menor energia do peptídeo SARSFP, 

podemos notar que uma rede de ligações de hidrogênio (HB) é responsável pela estabilização 

dessa estrutura em voltas. Essa rede de HBs é formada devido à presença e distribuição quase 

homogênea de resíduos polares ao longo da sequência desse peptídeo (K3, T4, T6, K8, Y9, 

N14, S16, Q17). De fato, considerando um raio de corte de 3,0 Å e um ângulo de ligação de 

no máximo 20° como critérios para a formação de HBs, observa-se na Figura 19A que a 

estrutura em voltas do peptídeo SARSFP é estabilizada por quatro ligações de hidrogênio, 

sendo duas HBs intrínsecas do peptídeo (HB1: o oxigênio da carbonila do resíduo K3 com o 

OH da cadeia lateral da T6; HB2: o oxigênio da carbonila do resíduo N14 com o hidrogênio 

amídico da F15) e duas envolvendo o processo de acetilação do N-terminal e de amidação do 

C-terminal: o oxigênio da carbonila da F15 com o hidrogênio amídico C-terminal e o 
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oxigênio da carbonila do grupo acetila N-terminal com o hidrogênio da amina da cadeia 

lateral da K8. Essas duas últimas ligações de hidrogênio, em particular, parecem promover a 

estabilização das voltas observadas, respectivamente, entre os resíduos S16 e I18 e entre os 

resíduos W2 e T4. Por outro lado, no peptídeo SARSIFP três potenciais ligações de hidrogênio 

encontradas (HB1: oxigênio da carbonila da cadeia lateral da Q5 com o próton amídico da 

A2; HB2 e HB3: o hidrogênio amídico da Q5 com o oxigênio carbonílico dos resíduos A2 e 

A3) podem estar envolvidas na estabilização da volta observada no N-terminal (Figura 19B). 

 

 

Figura 19 - Estruturas de menor energia obtidas através do método GSA em solvente implícito: (A) 

SARSFP (-865,74 kcal/mol) e (B) SARSIFP (-1.172,61 kcal/mol). As cores azul, vermelha, 

laranja e branca são representativas de resíduos em estruturas, respectivamente, em voltas 

(T), α-hélices (H), hélices-310 (G) e resíduos não estruturadas ou participando de loops (C). 

O assinalamento da estrutura secundária a partir do PDB foi realizado através do algoritmo 

STRIDE
194

 implementado no software VMD (Visual Molecular Dynamics).
195

 Na estrutura 

do peptídeo SARSFP são mostradas quatro ligações de hidrogênio (linha pontilhada em 

vermelho) que ajudam a estabilizar sua estrutura. Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A estrutura mais compacta encontrada para o peptídeo SARSFP pode ser um indício da 

capacidade desse peptídeo de se auto-associar. O alto conteúdo de voltas e estruturas 

irregulares promove dobras na estrutura do peptídeo levando à sua compactação. 

Particularmente, observa-se que a sequência 
11

GGF
13

 corresponde ao segmento que promove 

a reversão da cadeia peptídica, aproximando, consequentemente, seus resíduos terminais 

(inserção da Figura 19A). Interessantemente, o segmento 
10

FGGF
13

 nesse peptídeo é predito 

para formação de voltas usando o algoritmo NetTurnP,
196

 que também assinala a sequência 

10
FGG

12
 com grande propensão de formação de voltas-β tipo II, conhecidas por promover 

reversão de cadeias polipeptídicas.
197

 Rigorosamente, voltas-β tipo II envolvem a participação 

de quatro resíduos de aminoácidos, com o oxigênio da carbonila do primeiro resíduo 
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formando uma HB com o hidrogênio do grupo amino do quarto. Os dois resíduos centrais, 

com uma glicina necessariamente na terceira posição, não participam de qualquer ligação 

inter-resíduos, mas estão livres para interagir com o solvente.
197

 Apesar do segmento 
11

GGF
13

 

da conformação de menor energia obtida pelo método estocástico ter apresentado ângulos 

diedrais característicos de estruturas em voltas, nenhuma ligação de hidrogênio foi encontrada 

usando os critérios acima definidos. Estendendo o critério do ângulo de ligação de 20° para 

32°, contudo, observamos a existência de uma HB entre o oxigênio da carbonila da G11 e o 

hidrogênio amídico da F13, o que não é típico de voltas-β tipo II, mas sim de estruturas 

definidas como voltas-γ.
198-199

 Com efeito, o par de diedros apresentados pela G12, 

)42,76(),(  , é típico de voltas-γ clássicas, consideravelmente incomuns em 

proteínas.
199

 

É bem provável que essa rede de ligações de hidrogênio inter-residuais estabilizadoras 

das voltas do peptídeo SARSFP tenha sido formada principalmente pela não consideração de 

moléculas explícitas de água e, portanto, constituir-se apenas como artefato da aproximação 

feita para o solvente. Com efeito, a função dielétrica dependente da distância considerada 

nesse trabalho para mimetizar o solvente descreve muito bem as energias envolvidas em 

ligações de hidrogênio intramoleculares em modelos de α-hélices de poli-alaninas.
155

 

Feitas as considerações acima, o primeiro questionamento que surge é a respeito da 

confiabilidade das estruturas obtidas pelo método GSA em solvente implícito. Em vista disso, 

métodos computacionais considerando uma descrição atomística do solvente devem ser 

necessariamente realizados para a verificação da estabilidade das conformações de menor 

energia encontradas pelo GSA e possivelmente para refinamento das estruturas. Para isso, 

usamos simulações de dinâmica molecular com detalhe atomístico dos dois peptídeos tanto 

em água quanto em uma mistura contendo água e TFE. Como a confiabilidade das simulações 

é altamente dependente da qualidade do campo de forças na descrição dos potenciais 

moleculares, os experimentos foram realizados usando três campos de forças largamente 

utilizados na literatura: AMBER99SB-ildn, GROMOS53a6 e CHARMM27+CMAP. 

A evolução temporal da estrutura secundária, calculada através do algoritmo DSSP 

(Dictionary of Protein Secondary Structure),
200

 adotada por cada resíduo dos dois peptídeos 

durante as simulações está apresentada nas Figuras 20 (SARSFP) e 21 (SARSIFP) e a Tabela 7 

sumariza os resultados. Em geral, os peptídeos visitam vários estados conformacionais ao 

longo da trajetória e tais conformações variam muito dependendo do campo de forças 

utilizado. Nota-se que os campos de forças AMBER e CHARMM descrevem corretamente a 

bem conhecida propriedade do TFE de agir como indutor de estrutura secundária. Esta é 
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aumentada de 22 para 36% no peptídeo SARSFP quando descrito pelo campo de forças 

AMBER e de 41 a 76% quando descrito pelo CHARMM (Tabela 7). Consideração similar 

pode ser feita para o peptídeo SARSIFP. Os parâmetros do campo de forças GROMOS, em 

contrapartida, produziram efeito contrário: aumento do número de resíduos não estruturados 

na presença daquele agente indutor (SARSFP: de 59 a 79%; SARSIFP: de 70 a 85%; Tabela 7). 

Também pode ser facilmente notada a forte tendência de formação de estruturas em hélices 

nos dois peptídeos quando os parâmetros dos potenciais ligados e não-ligados são 

representados pelo campo de forças CHARMM, particularmente evidente no peptídeo 

SARSFP na presença de TFE, cujas conformações em hélices são raramente visitadas nas 

simulações realizadas com os outros campos de forças (Figura 20, Tabela 7). Este resultado 

não é completamente inesperado, pois já é bem conhecido que esse campo de forças possui 

uma forte tendência de induzir e estabilizar estruturas em hélices, até mesmo quando 

simulando o enovelamento de proteínas com conteúdo de estruturas em fitas-β, dependendo 

das condições iniciais da simulação.
201-202

 

 

 

Figura 20 -  Evolução temporal da estrutura secundária do peptídeo SARSFP calculada através do algoritmo 

DSSP com três campos de força (AMBER99SB-ildn, GROMOS53a6 e 

CHARMM27+CMAP) em água (à esquerda) e em TFE (à direita). O código de cores é 

representativo das seguintes estruturas secundárias: verde - dobras; vermelho - fitas-β; preto - 

pontes-β, amarelo - voltas, azul - hélices-α, roxo - hélices-π, cinza - hélices-310. Branco 

representa segmentos não-estruturados ou participando de loops. Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 21 - Evolução temporal da estrutura secundária do peptídeo SARSIFP calculada através do algoritmo 

DSSP com três campos de força (AMBER99SB-ildn, GROMOS53a6 e 

CHARMM27+CMAP) em água (à esquerda) e em TFE (á direita). O código de cores é 

representativo das seguintes estruturas secundárias: verde - dobras; vermelho - fitas-β; preto - 

pontes-β, amarelo - voltas, azul - hélices-α, roxo - hélices-π, cinza - hélices-310. Branco 

representa segmentos não-estruturados ou participando de loops. Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Com exceção das dinâmicas realizadas com o campo de forças CHARMM, observa-se 

que o ensemble conformacional visitado pelo peptídeo SARSFP ao longo das trajetórias 

contém alto conteúdo de estruturas irregulares (entre 47 e 79%, Tabela 7) e dobras (entre 12 e 

25%, Tabela 7), o que revela uma característica intrinsecamente desordenada em solução. 

Contudo, também há o aparecimento de estruturas regulares, como α-hélices ou estruturas β. 

Nota-se na Figura 20 que o peptídeo visita estados diedrais correspondentes a essas duas 

conformações quando representados pelos campos de forças AMBER (26% de conformações 

em fitas-β em TFE formadas ao longo da trajetória, Tabela 7), GROMOS (12% de fitas-β em 

água) e CHARMM (24 e 71% de conformações em α-hélices das simulações em água e em 

TFE, respectivamente). Esses resultados concordam qualitativamente com as desconvoluções 

dos espectros de CD desse peptídeo em solução aquosa e em TFE (seção 3.2.1). Apesar de 

haver contribuições intermoleculares no sinal daqueles espectros em solução (agregados β 

regulares), não se podem descartar, em princípio, contribuições de folhas-β constituídas por 

duas fitas formadas por monômeros do peptídeo. Medindo o desvio quadrático médio 

(RMSD, Root Mean Square Deviation) dos átomos da cadeia principal com relação à 

estrutura de saída do GSA, um análogo da similaridade estrutural, encontramos ~ 0,70 nm 
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para o campo de forças AMBER e ~ 0,62 nm para o CHARMM das simulações realizadas na 

presença de TFE (Figura 22B). Esses resultados indicam uma grande diferença estrutural 

entre a conformação final da dinâmica molecular com relação à estrutura de menor energia 

obtida pelo método estocástico, que pode estar relacionada, entre outras coisas, com a 

interação da cadeia polipeptídica com moléculas explícitas do solvente, quebrando a rede de 

ligações de hidrogênio que estabiliza a estrutura obtida por GSA. Observa-se, ademais, que o 

campo de forças CHARMM, em geral, promove uma maior estabilidade estrutural 

(distribuições estreitas do RMSD, Figuras 22A e 22B), enquanto que a flexibilidade 

conformacional do peptídeo é mais bem representada pelo campo de forças GROMOS em 

TFE, que produz uma larga distribuição de RMSD’s (Figura 22B). 

 

Tabela 7 - Fração de estruturas secundárias (SS) formadas ao longo das trajetórias, calculada a partir do 

conteúdo de hélices-α, fitas-β, pontes-β e voltas através do algoritmo DSSP. A SS é calculada como 

sendo a soma da fração de estruturas em hélices, fitas-β, pontes-β e voltas. 
 

 

SS coil fitas-β pontes-β dobras voltas hélice-α hélice-π hélice-310 
          

SARSFP 
                   

AMBER – H2O 0,22 0,53 0,06 0,03 0,21 0,11 0,02 0 0,05 

AMBER - TFE 0,36 0,47 0,26 0,01 0,16 0,09 0 0 0,01 

GROMOS - H2O 0,16 0,59 0,12 0,01 0,25 0,03 0 0 0 

GROMOS - TFE 0,09 0,79 0 0,02 0,12 0,05 0,01 0 0 

CHARMM - H2O 0,41 0,36 0 0 0,15 0,17 0,24 0 0,08 

CHARMM - TFE 0,76 0,21 0 0 0,02 0,05 0,71 0 0 
          

SARSIFP 
                   

AMBER - H2O 0,37 0,46 0 0 0,09 0,14 0,23 0 0,07 

AMBER - TFE 0,44 0,43 0 0 0,07 0,13 0,32 0 0,06 

GROMOS - H2O 0,14 0,70 0,04 0,03 0,15 0,06 0,01 0 0 

GROMOS - TFE 0,09 0,85 0 0 0,05 0,02 0,07 0,01 0 

CHARMM - H2O 0,52 0,36 0 0 0,11 0,03 0,49 0 0,01 

CHARMM - TFE 0,56 0,31 0 0 0,12 0,03 0,53 0 0,01 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Adicionalmente, nas simulações em TFE, os resíduos G12 e F13 visitam 

conformações em voltas e dobras com o campo de forças AMBER, enquanto que os resíduos 

G11 e G12 ficam relativamente estáveis em conformações em voltas por até 150 ns de 

simulações com o CHARMM (Figura 20). Assim, analisando as ligações de hidrogênio entre 

os aminoácidos adjacentes a esses resíduos, mais precisamente, entre a F10 e a F14, a G11 e a 

F13 ou entre os resíduos de G12 e N15, apenas nas simulações com o campo de forças 

AMBER notamos uma fração significativa de ligações de hidrogênio, mas somente entre os 



85 

 

resíduos G12 e N15 (H2O: 0,13 HB’s por frame; TFE: 0,67 HB’s por frame). Assim, a 

conformação em voltas-γ encontrada entre os resíduos G11 e F13 pelo método GSA não é 

visitada nas simulações de DM. 

Por outro lado, os três campos de forças descrevem corretamente a tendência do 

peptídeo SARSIFP de formar α-hélices (Figura 21). O segmento compreendendo os resíduos 

F8 e R15 apresentou uma grande estabilidade conformacional em α-hélices durante toda a 

trajetória obtida das simulações com o campo de forças CHARMM e uma forte tendência em 

adotar essa estrutura nas simulações realizadas com o campo de forças AMBER, 

apresentando, portanto, boa similaridade estrutural com relação à estrutura de saída do GSA 

(RMSD médio entre 0,40 e 0,43 nm para ambos os campos de forças, Figuras 22C e 22D). 

Para o campo de forças AMBER, porém, transições α-hélices ↔ voltas são observadas nos 

resíduos próximos ao C-terminal, sendo mais frequentes na simulação em solução aquosa 

(Figura 21), conduzindo, assim, a um alargamento da distribuição de RMSD (Figura 22C). 

Observa-se, adicionalmente, que as conformações em hélices nestas simulações são 

interrompidas no resíduo P7, promovendo grande flexibilidade conformacional ao seu 

segmento imediatamente N-terminal, ou seja, 
1
GAALQI

6
. Em geral, esses resíduos visitam 

conformações em dobras, voltas ou estruturas desordenadas (Figura 21). 

 Com o campo de forças GROMOS, por outro lado, a estrutura de saída do GSA, 

inicialmente com alto conteúdo de hélices, é perdida ao longo da trajetória. Em TFE, a 

estrutura inicial é totalmente convertida em conformações irregulares ou em dobras a partir de 

68 ns e um alto teor de estruturas desordenadas é populado ao longo da trajetória (~ 85%, 

Tabela 7). Já em solução aquosa, alguns resíduos transicionam para fitas-β e voltas, 

conformações que ficam relativamente estáveis por ~ 20 ns, visitando posteriormente 

estruturas irregulares e dobras. Essas mudanças conformacionais podem ser acompanhadas 

através da evolução temporal do RMSD, apresentado na Figura 22C. Como exemplo, 

observa-se que a relativamente estável ponte-β (~ 35 ns) formada entre os resíduos Q5 e R15 

do peptídeo SARSIFP em água estabiliza sua estrutura entre 145 e 180 ns, conduzindo a uma 

distribuição estreita dos valores do RMSD em torno de 0,78 nm (Figura 22C).  

O ensemble conformacional do peptídeo SARSIFP em água e em TFE obtido das 

simulações com o campo de forças GROMOS pode ser pensado como indicativo das 

possíveis reais conformações adotadas por esse peptídeo em água, conforme qualitativamente 

sugeridas pelos experimentos de CD da seção 3.2.1. A discrepância do teor de estruturas β 

obtido da desconvolução espectral (~ 31%) naqueles experimentos comparativamente ao 

obtido das simulações de DM (~ 7%), todavia, provavelmente é devida a possível agregação 
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do peptídeo em estruturas β regulares, conforme mostrado por Guillén e colaboradores por 

infravermelho, mas que cujo espectro de CD em solução, diferentemente do peptídeo SARSFP 

(seção 3.2.1), não revela tais características (agregados β regulares).
180

 Por outro lado, 

observa-se que o conteúdo de conformações em α-hélices populadas ao longo das trajetórias 

das simulações com o campo de forças CHARMM conduz a resultados relativamente 

satisfatórios quando comparados com a fração de estrutura secundária obtida da 

desconvolução dos espectros de CD desse peptídeo em TFE e na presença de miméticos de 

membranas. Enquanto as simulações de DM fornecem entre 52 e 56% de α-hélices (Tabela 7), 

aproximadamente 58% dessa estrutura secundária é obtida em solução contendo 40% de TFE 

(Tabela 5) e entre 49 e 55% na presença de SDS-d25 ou LPC, respectivamente (Tabela 6). 

Estes resultados indicam que o ensemble conformacional obtido por DM usando diversos 

campos de forças pode conter as estruturas representativas do peptídeo nos estados não-ligado 

e ligado aos miméticos de membranas. 

 

 

Figura 22 - Distribuição e evolução temporal (inserção) do RMSD dos átomos da cadeia principal dos 

peptídeos SARSFP (A e B) e SARSIFP (C e D) com relação à estrutura inicial (saída do GSA) 

obtida das simulações de DM com os campos de força AMBER99SB-ildn, GROMOS53a6 e 

CHARMM27+CMAP em água (A e C) e em TFE (B e D). Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

De maneira global, os resultados aqui apresentados demonstram a importância da 

utilização de dinâmica molecular como ferramenta adicional para testar e validar as estruturas 

de menor energia obtidas pelo método estocástico GSA. Para peptídeos com alta tendência de 
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formação de um tipo particular de estrutura regular, como o SARSIFP, ou o mastoparano X, 

por exemplo, um peptídeo antimicrobiano que se enovela em α-hélice,
152

 GSA se mostra 

bastante útil para gerar boas estruturas como ponto inicial para modelagem molecular ou 

simulações de DM. Em contrapartida, para peptídeos que possuem intrínseca flexibilidade 

conformacional e com tendência de formação de diversas estruturas, somente a utilização da 

conformação de menor energia obtida por GSA pode não fornecer uma boa estrutura como 

ponto de partida, apesar de mostrar tendências corretas. No caso do SARSFP, a estrutura 

compacta obtida inicialmente pelo método estocástico já evidencia uma tendência de 

formação de interações inter-residuais, com possível capacidade de auto-associação. As 

simulações de DM posteriores mostraram que essa estrutura inicial não era estável em solução 

aquosa e em TFE, mas confirmaram a tendência de interações intramoleculares pela formação 

de folhas-β (duas fitas-β interagentes) e pontes- β, entre outras (Figura 20).  

Por fim, contabilizando todo o ensemble conformacional gerado para cada peptídeo 

com diferentes campos de forças (tempo agregado de 1,8 µs de simulações para cada 

peptídeo), suas possíveis conformações podem ter sido visitadas nas simulações de DM, a 

julgar pela correlação da fração de estruturas secundárias obtidas por DM com aquelas obtidas 

da desconvolução dos espectros de CD e por dados da literatura.
180,191 

 

Energia livre conformacional e análise de clusters 

 

Como vimos, assim como o método estocástico, as simulações de dinâmica molecular 

também podem ser usadas para investigar a variabilidade conformacional de peptídeos e 

proteínas. Acima, encontramos que os dois peptídeos de fusão visitam vários estados 

conformacionais ao longo das trajetórias de DM e tais conformações variam muito 

dependendo do campo de forças utilizado. A identificação de conformações funcionalmente 

relevantes e a investigação das barreiras energéticas entre esses estados se fazem, portanto, 

altamente necessárias. Uma maneira bastante útil de analisar o ensemble de estruturas gerados 

ao longo das trajetórias é agrupar ou "clusterizar" configurações moleculares baseadas na 

similaridade de suas conformações (medida por uma métrica apropriada) e investigar o perfil 

de energia livre conformacional ao longo de coordenadas de reação que representam as 

transformações físicas de interesse do sistema biológico em estudo. A utilização de algoritmos 
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de clusterização para agrupar configurações similares visitadas durante uma simulação de DM 

é um conceito bastante difundido.
203-205 

 

A métrica escolhida para a análise de clusters foi baseada no RMSD dos átomos da 

cadeia principal dos peptídeos com relação à estrutura de saída do GSA. O algoritmo utilizado 

neste trabalho para identificação de estruturas similares é baseado no método GROMOS,
206

 

implementado no pacote computacional GROMACS, um dos mais usados algoritmos de 

clusterização aplicado às trajetórias de DM. Resumidamente: (1) calcula-se o RMSD mútuo 

entre todas as conformações visitadas durante a simulação; (2) agrupam-se as estruturas 

encontradas dentro de um RMSD pré-definido (0,3 nm neste trabalho); (3) o conjunto com o 

maior número de conformações é definido como o primeiro cluster, que é posteriormente 

removido do conjunto de dados; e (4) repete-se esse processo iterativamente para as estruturas 

remanescentes até que todas as conformações geradas nas simulações sejam atribuídas a um 

determinado cluster. 

Para o cálculo do perfil 2D de energia livre conformacional, escolhemos como 

parâmetros de ordem ou coordenadas de reação o RMSD da cadeia principal e a distância 

entre os Cα’s dos resíduos pertencentes às extremidades dos peptídeos, denominada de 

distância ponta-a-ponta, para tentar identificar as possíveis regiões conformacionalmente 

relevantes do espaço configuracional. 

Na Figura 23 estão ilustradas as estruturas mais representativas do peptídeo SARSFP 

extraídas dos dois clusters mais populados durante os 300 ns de simulações e na Tabela 8 

estão sumarizados os resultados obtidos da análise de clusters.  Na Figura 24, por sua vez, são 

apresentados os correspondentes mapas de energia livre conformacional. 

Observa-se na Figura 23 que as conformações mais visitadas do peptídeo SARSFP 

durante as trajetórias obtidas das simulações com os campos de forças AMBER e GROMOS 

são aquelas onde há conteúdo de fitas-β, pontes-β e voltas. Por outro lado, as dinâmicas 

realizadas com o campo de forças CHARMM produziram conformações em α-hélices, cujo 

conteúdo é ainda aumentado na presença de TFE. Esses resultados diferem significativamente 

daquele encontrado com o GSA, onde uma hélice-310 foi formada entre os resíduos P5 e L7, 

próximos ao N-terminal (Figura 19A). 

Um fator que pode ser usado para quantificar a estabilidade estrutural de uma 

determinada conformação ao longo das simulações é o número de clusters gerados e o 

tamanho dos clusters mais populados, ou seja, o número de estruturas similares visitadas 

durante a trajetória que está agrupada em cada conjunto. Quanto menor a quantidade total de 

clusters, maior é a estabilidade estrutural das conformações geradas e quanto mais 
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predominantes são os primeiros clusters comparados aos subsequentes, menos frequentes são 

as mudanças conformacionais durante a trajetória. 

 

 

Figura 23 - Estruturas mais representativas do peptídeo SARSFP extraídas dos dois clusters mais populados 

durante as simulações de DM em água ou em solução contendo água e TFE. Código de cores: 

roxo – α-hélices, amarelo – fitas-β, ciano – voltas, dourado – pontes-β, e branco – estruturas 

irregulares ou random coil. Duas ligações de hidrogênio (raio de corte de 3 Å, ângulo de corte de 

25°) são formadas na ponte-β do cluster mais populado das simulações com o campo de forças 

AMBER em solução aquosa (linhas pontilhadas azuis). Também é indicada a porcentagem de 

configurações agrupadas em cada cluster. Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Observa-se na Tabela 8 que, com exceção das simulações realizadas em TFE com o 

AMBER e o CHARMM, o alto número de clusters necessários para agrupar todas as 

conformações geradas durante a trajetória do peptídeo SARSFP demonstram quantitativamente 

a grande variabilidade conformacional desse peptídeo. Em TFE, as conformações em fitas-β 

ou α-hélices obtidas com o AMBER e o CHARMM, respectivamente, são relativamente 

estáveis estruturalmente. É notável a baixa flexibilidade conformacional obtida das 

simulações com TFE usando o campo de forças CHARMM. Neste sistema, o cluster mais 

populoso contém quase 71% de estruturas com RMSD < 0,3 nm e em torno de 17% 

agrupadas no segundo cluster mais populoso (Figura 23, Tabela 8).  
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Tabela 8 - Análise de clusters das simulações de DM do peptídeo SARSFP. Abaixo são 

apresentados o número de clusters e a fração de estruturas agrupadas nos 5 

clusters mais populados.  
 
 

  População (%) 
 

 ## clusters 1 2 3 4 5 
 

 

AMBER / H2O 84 32,8 16,1 5,2 5,2 4,8 

AMBER / TFE 32 32,8 19,8 13,7 9,7 4,0 

GROMOS / H2O 53 47,5 11,6 8,6 5,9 4,6 

GROMOS / TFE 138 12,1 6,9 6,5 5,4 4,2 

CHARMM / H2O 51 40,8 11,8 8,8 7,1 3,9 

CHARMM / TFE 21 70,7 17,1 4,0 2,0 1,4 
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A flexibilidade estrutural do peptídeo SARSFP também foi analisada através dos mapas 

bidimensionais de energia livre conformacional desse peptídeo (Figura 24). Primeiramente, 

observa-se claramente a ausência de mínimos pronunciados na superfície de energia em todas 

as simulações. O perfil de energia livre apresentado consiste de uma superfície plana, larga e 

rasa, sem grandes barreiras energéticas separando diferentes estados conformacionais.  Nota-

se que a energia térmica à 300 K, ~ 2,49 kJ/mol, é mais que suficiente para visitar boa parte 

do espaço conformacional acessível dos peptídeos ao longo dos parâmetros de ordem 

escolhidos. 

Adicionalmente, o peptídeo SARSFP tende a adotar estruturas bem mais compactas em 

solução aquosa que na presença de TFE (Figura 24). Isso é devido principalmente à interação 

entre os resíduos próximos às extremidades do peptídeo, particularmente importante na 

formação de pontes-β ou fitas-β (Figura 23). Em TFE, os estados relativamente mais estáveis 

são aqueles no qual o peptídeo visita conformações mais estendidas, seja devido à formação 

de α-hélices com o campo de forças CHARMM, ou devido à presença de alto conteúdo de 

estruturas irregulares observadas tanto no N-terminal quanto em toda a estrutura primária do 

peptídeo nas simulações com o AMBER e o GROMOS, respectivamente (Figura 23). 
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Figura 24 - Superfície bidimensional de energia livre do peptídeo SARSFP em água e em solução 

contendo TFE. As variáveis usadas para descrever a flexibilidade conformacional do 

peptídeo foram o RMSD dos átomos da cadeia principal e a distância ponta-a-ponta do 

peptídeo, definida pela distância entre os Cα’s dos resíduos terminais. Os mapas de energia 

livre foram obtidos de 300 ns de simulações com os campos de força AMBER99SB-ildn, 

GROMOS53a6 e CHARMM27+CMAP. A unidade de energia é  kJ/mol. O contorno em 

cinza destaca a região de mínimo de energia. Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Já para o peptídeo SARSIFP, observa-se na Figura 25 que as conformações mais 

visitadas durante as trajetórias obtidas das simulações com os campos de forças AMBER e 

CHARMM são aquelas onde há conteúdo de hélices. A grande estabilidade conformacional 

desse peptídeo durante toda a trajetória de DM com o campo de forças CHARMM, tanto na 

ausência quanto na presença de moléculas de moléculas de TFE (Figura 21), é refletida na 

análise de clusters, onde os dois conjuntos mais populados possuem o segmento 

compreendendo os resíduos F8 e R15 em α-hélices, com os resíduos N-terminais anteriores a 

esse segmento adotando voltas ou hélices-310 (Figura 25). As simulações usando o AMBER 

também indicam a mesma tendência de formação de hélices naquele segmento, 

principalmente na presença de TFE. Por outro lado, as conformações mais representativas do 

peptídeo visitadas nas trajetórias de DM com o campo de forças GROMOS foram estruturas β 

(pontes-β ou fitas-β) em água ou irregulares em TFE (Figura 25). 
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Figura 25 - Estruturas mais representativas do peptídeo SARSIFP extraídas dos dois clusters mais populados 

durante as simulações de DM em água ou em solução contendo água e TFE. Código de cores: 

roxo – α-hélices, azul – hélices-310, amarelo – fitas-β, ciano – voltas, dourado – pontes-β, e 

branco – estruturas irregulares ou random coil. Duas pontes de hidrogênio (raio de corte de 3 Å, 

ângulo de corte de 25°) são formadas na ponte-β do cluster mais populado das simulações com 

o campo de forças GROMOS em solução aquosa (linhas pontilhadas azuis). Também é 

indicada a porcentagem de configurações agrupadas em cada cluster. Fonte: Elaborada pelo 

autor. 

 

A julgar pelo número de clusters gerado durante as trajetórias, a Tabela 9 demonstra 

quantitativamente a alta estabilidade estrutural das conformações obtidas com o CHARMM 

comparadas com os outros campos de forças. Essa tabela ainda evidencia a grande 

variabilidade conformacional do SARSIFP quando descrito pelo campo de forças GROMOS, 

principalmente devido ao maior conteúdo de estruturas irregulares e voltas visitadas durante 

as trajetórias. Comparando as Tabelas 8 e 9, ainda pode-se inferir que o peptídeo SARSFP é 

mais flexível conformacionalmente que o SARSIFP, se o número de clusters e a fração de 

estruturas agrupadas naqueles mais populados forem analisados para cada campo de forças 

separadamente. 
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 Tabela 9 - Análise de clusters das simulações de DM do peptídeo SARSIFP.  Abaixo são 

apresentados o número de clusters e a fração de estruturas agrupadas nos 5 clusters 

mais populados.  
 
 

  População (%) 
 

 ## clusters 1 2 3 4 5 
 

 

AMBER / H2O 41 24,1 21,3 11,7 6,4 6,3 

AMBER / TFE 30 47,0 16,8 8,6 6,4 5,0 

GROMOS / H2O 94 18,4 10,9 9,5 5,4 4,1 

GROMOS / TFE 41 39,2 16,6 8,7 5,9 5,0 

CHARMM / H2O 7 77,0 12,5 9,1 0,8 0,3 

CHARMM / TFE 6 81,9 11,9 3,7 2,3 0,1 
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

O mapa bidimensional de energia livre conformacional do SARSIFP também confirma 

que o funil de enovelamento desse peptídeo com relação às coordenadas de reação escolhidas 

é relativamente raso e consiste essencialmente de um ensemble de conformações 

caracterizadas por energias livres comparáveis, separadas entre si por baixas barreiras 

energéticas. Com exceção da superfície obtida das simulações em TFE com o campo de 

forças CHARMM, observa-se na Figura 26 que, em geral, as conformações de menor energia 

do SARSIFP apresentam distâncias ponta-a-ponta que se estendem desde 0,8 a 3,0 nm, com 

RMSD’s variáveis entre 0,25 e 0,80 nm. Isto provavelmente está relacionado à presença de 

um resíduo de prolina na posição 7 de sua estrutura primária que conduz à interrupção de 

estruturas secundárias helicoidais regulares, conferindo, pois, grande flexibilidade 

conformacional para o N-terminal. Estruturas compactas podem ainda ser estabilizadas por 

formação de ligações de hidrogênio inter-residuais. Em particular, a conformação compacta 

apresentada pela estrutura mais representativa do segundo cluster mais populado das 

simulações obtidas com o campo de forças CHARMM em solução aquosa, por exemplo, é 

estabilizada por uma HB entre o próton amídico da cadeia lateral da Q11 com o oxigênio da 

carbonila da A3. Na presença de TFE, por outro lado, um poço plano de energia livre, mas 

relativamente separável do restante da superfície (RMSD médio de 0,45 nm e distância ponta-

a-ponta se estendendo de 1,55 a 1,85 nm), é observado nas simulações com o campo de forças 

CHARMM (Figura 26). A mesma HB acima mencionada (A3-Q11) promove aproximação 

entre a hélice C-terminal e o segmento N-terminal conformacionalmente mais flexível, 

estabilizando a estrutura mais representativa do peptídeo SARSIFP (Figura 25). No entanto, 

observa-se que as barreiras energéticas são relativamente baixas, de tal forma que as 

superfícies de energia livre calculadas podem não ter convergido totalmente devido a uma 

possível baixa amostragem conformacional.  
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Figura 26 - Superfície bidimensional de energia livre do peptídeo SARSIFP em água e em solução 

contendo TFE. As variáveis usadas para descrever a flexibilidade conformacional do 

peptídeo foram o RMSD dos átomos da cadeia principal e a distância ponta-a-ponta do 

peptídeo, definida pela distância entre os Cα’s dos resíduos terminais. Os mapas de energia 

livre foram obtidos de 300 ns de simulações com os campos de força AMBER99SB-ildn, 

GROMOS53a6 e CHARMM27+CMAP. A unidade de energia é  kJ/mol. O contorno em 

cinza destaca a região de mínimo de energia. Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Por fim, cabe mencionar que todas as análises e inferências desta seção foram 

deduzidas de uma única simulação de 300 ns para cada campo de forças e, portanto, devem 

ser tomadas apenas como tendências, dada a heterogeneidade conformacional obtida com 

cada campo de forças. No entanto, para efeito de comparação com outros experimentos, 

particularmente CD e DEER (próxima seção), as conformações aqui obtidas, em geral, 

reproduzem qualitativamente os resultados experimentais. 

 

3.4  Estudos estruturais/conformacionais por DEER 

 

Nesta seção apresentamos os resultados dos experimentos de DEER dos análogos 

paramagnéticos dos peptídeos SARSFP e SARSIFP em solução e em modelos miméticos de 

membranas sob a perspectiva dos peptídeos. O foco de estudo desta seção foi a investigação 

das interações dos peptídeos de fusão do SARS-CoV com miméticos de biomembranas sob a 

perspectiva estrutural. Os estudos em solução foram realizados na presença de D2O, DMSO-
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d6 e TFE-d3, ao passo que os surfactantes LPC, LPG, DPC-d38 e SDS-d25 foram utilizados 

como modelos simples de membranas biológicas.  

 Vale mencionar que, anteriormente a todos os experimentos de DEER, medidas de 

RME CW dos peptídeos única e duplamente marcados foram realizadas para verificarmos a 

adequação das amostras para os experimentos de RME pulsada e para obtermos informações 

sobre o ambiente local, a mobilidade rotacional e o ordenamento molecular dos marcadores 

de spin nestas amostras, a partir de simulações espectrais. No entanto, como este não é o foco 

principal desta tese, apresentamos, abaixo, somente os experimentos de DEER. Alguns 

espectros de RME CW do peptídeo SARSIFP contendo o TOAC ou o MTSSL foram 

apresentados na seção A.8. 

Nas duas subseções seguintes, apresentamos os resultados dos experimentos de DEER 

com os derivados paramagnéticos dos peptídeos SARSIFP (seção 3.4.1) e SARSFP (seção 

3.4.2), assim como a análise dos sinais obtidos através do software DEER Analysis 2011. Já 

no apêndice A.5, são mostrados alguns experimentos-controle realizados e os cuidados 

tomados previamente à realização dos experimentos de DEER, visto que um grande conjunto 

de parâmetros experimentais como, por exemplo, a duração dos pulsos de bombeio e de 

observação, a separação entre os pulsos, as condições das amostras, entre outros, podem afetar 

enormemente os sinais de DEER. Com isso, discutimos naquela seção alguns aspectos a 

serem considerados na otimização de um experimento de DEER (em adição àqueles já 

apresentados na seção 2.3.4), como, por exemplo, a importância da otimização do pulso de 

bombeio para a consequente otimização da profundidade de modulação através de 

experimentos de nutação e o critério adotado para a escolha das posições de aplicação dos 

pulsos de bombeio e de observação através de experimentos de EDFS. As posições de 

bombeio e observação assim como todos os parâmetros comuns a todas as medidas foram 

apresentadas na seção A.5 do apêndice. 

 

3.4.1  Análogos paramagnéticos do SARSIFP 
 

 Antes de apresentarmos os estudos estruturais dos análogos paramagnéticos do 

peptídeo SARSIFP, façamos, primeiramente, uma análise das características de um sinal de 

DEER de uma das amostras, apresentando, em seguida, a estratégia utilizada para sua 

desconvolução.  
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Apresentamos, na Figura 27A, a amplitude do eco de observação com relação ao 

tempo de evolução dipolar para o derivado paramagnético duplamente marcado do peptídeo 

SARSIFP na presença de DPC-d38. Nessa figura, observam-se prontamente três características 

principais: (1) oscilações típicas surgidas de interações dipolares entre marcadores de spin na 

mesma molécula; (2) alta profundidade de modulação (λ = 0,523), o que significa alta 

eficiência do pulso de bombeio em flipar os spins B acoplados com spins A (seção 2.2.1) e 

(3) um longo tempo de evolução dipolar (~ 6,7 µs). Em geral, sondas de spin, como o radical 

nitróxido, possuem tempo de memória de fase (Tm) muito curtos na presença de membranas 

(~ 0,6 a 2,0 μs),
142,207

 o que pode conduzir a altos níveis de ruídos, tempos de medidas muito 

longos e redução de distâncias acessíveis em experimentos realizados em banda X (~ 9,3 

GHz). A utilização de uma matriz deuterada,
142

 neste caso D2O, glicerol-d8 e DPC-d38, ou de 

frequências mais altas, como banda Q (34,5 GHz), poderia suplantar tais problemas.
208

 

Antes de passarmos para os ajustes das curvas no intuito de determinarmos as 

respectivas distribuições de distâncias, observemos no sinal da Figura 27A que a modulação 

da amplitude do eco pela interação dipolar entre os spins está sobreposta a uma função de 

decaimento (linha vermelha). Conforme mostramos na seção 2.2.1, os sinais provenientes dos 

experimentos de DEER refletem os efeitos do acoplamento dipolar entre spins da própria 

macromolécula de interesse (fator de forma) e também aqueles surgidos de interações com 

spins em moléculas vizinhas (contribuição do background; equação 13). Essas interações 

intermoleculares produzem um efeito proeminente no sinal, causando decaimento exponencial 

pelo mecanismo de difusão instantânea.
209

 Como estamos interessados somente na obtenção 

de informações estruturais do peptídeo, faz-se necessária, portanto, a correção desse fator. 

Contudo, o decaimento só pode ser ajustado apropriadamente se o tempo máximo, maxt , na 

sequência de pulsos for significativamente maior que o tempo no qual a modulação dipolar 

decai,
210

 como é o caso para o sinal da Figura 27A. Como regra geral, a subtração do 

background é confiável se o tempo de observação maxt  for de pelo menos dois períodos da 

oscilação dipolar para uma dada distância média.
120

 Assim, para um dado maxt  conseguido no 

experimento de DEER, o limite superior de sensibilidade teórica da técnica para se obter uma 

distância média confiável, 
maxr , obedece a seguinte condição

120
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Com isso, vemos que, para um tempo de evolução dipolar máximo de 2,0 µs, 

distâncias médias interspins de até 5,0 nm podem ser determinadas de maneira confiável. 

Conforme veremos mais adiante, o tempo de evolução dipolar, em geral, se mostrou adequado 

com relação às distâncias observadas para todas as amostras estudadas. 

A função de background dos sinais de DEER foi corrigida conforme a equação
211
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que assume uma distribuição homogênea confinada em D dimensões. A dimensionalidade do 

ambiente assume, em geral, o valor 3 para macromoléculas distribuídas homogeneamente em 

solução, ou o valor 2 para proteínas de membranas reconstituídas em lipossomos,
72

 mas 

também pode admitir valores fracionários. Em nossos ajustes, a dimensionalidade dos 

sistemas se manteve igual ou próxima a 3, apropriada para peptídeos em sistemas micelares 

ou em solução. 

Depois da correção do background, o sinal resultante possui, portanto, somente 

contribuições intramoleculares que, em geral, tem a aparência de uma oscilação amortecida 

(Figura 27B). Consequentemente, a distância média entre os spins pode ser determinada 

através da equação (23), calculando-se a frequência dd  de oscilação na singularidade 

2/   do espectro dipolar (Figura 27C) obtido após transformação por Fourier do sinal 

corrigido (c.f. seção 2.2.1). No entanto, vale mencionar que a ausência de oscilações na 

intensidade do eco, como os sinais dos peptídeos em certas condições, conforme veremos 

mais adiante, dificilmente produzirá um espectro dipolar do tipo Pake, com as singularidades 

em 2/  bem definidas. Portanto, métodos mais rigorosos para os ajustes devem ser 

considerados para uma desconvolução completa e confiável do fator de forma e consequente 

determinação do histograma de distâncias, )(rP . O procedimento aqui adotado e apresentado 

na seção 2.3.6 - o método de regularização de Tikhonov (TKR) em conjunto com o critério da 

curva-L (Figura 10) - largamente utilizado na literatura para as análises dos dados de DEER, 

não faz uso de conhecimento prévio sobre o sistema e usa critérios puramente matemáticos 

para calcular )(rP  dos dados experimentais (seção 2.3.6).  
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Figura 27 - Ilustração da análise dos sinais de DEER do peptídeo TOAC-SARSIFP-Cys-MTSSL em DPC-d38  

pelo método de TKR em conjunto com a curva-L. (A) Sinal de DEER puro (preto) e função de 

background gerada se iniciando a correção a partir de t = 2 µs e se adotando uma distribuição de 

spins homogeneamente distribuída em 3 dimensões (veja o texto). (B) Fator de forma, obtido da 

subtração do sinal de DEER com a função de background, e correspondentes ajustes obtidos com 

3 valores para o parâmetro de regularização α, obtidos, por sua vez, da curva-L ilustrada na 

inserção. (C) Espectro dipolar obtido da transformada de Fourier do fator de forma e 

correspondentes melhores ajustes por TKR com os parâmetros α mostrados. (D) Distribuições de 

distâncias obtidas por TKR com os valores do parâmetro α mostrados e com a restrição P(r) > 0. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na Figura 27B, apresentamos os ajustes do fator de forma através do método TKR 

para três parâmetros de regularização (α = 1, 10 e 100), escolhidos por estarem mais próximos 

ao corner da curva-L (inserção da Figura 27B), e nas Figuras 27C e 27D, apresentamos, 

respectivamente, os correspondentes ajustes do espectro dipolar e distribuição de distâncias 

obtida para cada valor do parâmetro α. Para α < αopt = 10, os ajustes do fator de forma e do 

espectro dipolar são ótimos, mas picos artefatos começam a aparecer no histograma de 

distâncias. Por outro lado, α > αopt
  

não produz  ajustes tão bons quanto os anteriores, mas 

ainda assim reproduz a distribuição mais estável de distâncias, apesar de resultar em 

alargamento considerável. Para α = αopt, obtivemos o melhor compromisso entre o ajuste das 

curvas e a suavidade das distribuições. A instabilidade do pico em torno de 2,0 nm com 

relação ao valor do parâmetro de regularização é evidência de artefato gerado devido ao nível 
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de ruído. Com efeito, a supressão desse pico não modifica as curvas teóricas obtidas. Os 

ajustes do fator de forma adotando um modelo com duas Gaussianas como representativo da 

distribuição de distâncias entre os radicais nitróxidos inseridos nesse peptídeo em DPC-d38, 

também não são capazes de reproduzir o pico em 2,0 nm (resultado não mostrado).  

Adicionalmente, observamos na Figura 27C que o espectro dipolar não apresenta os 

“ombros” característicos do padrão de Pake (Figuras 8 e 9), ou seja, a intensidade do espectro 

correspondente a θ = 0° está ausente. Isso é devido principalmente à seleção de orientação, já 

reportada em outros trabalhos,
82,212

 que causa um desvio dos sinais obtidos no domínio 

temporal dos ajustes teóricos. Com efeito, pulsos de micro-ondas seletivos somente excitam 

spins com frequências próximas à ressonância, o que pode levar a uma seleção de orientações 

das sondas. A observação completa do padrão de Pake só é obtida quando spins em todos os 

ângulos entre o eixo dipolar e o campo magnético são excitados, o que pode não ser sempre o 

caso. Uma forma de sobrepujar tal efeito seria, por exemplo, o de promediar os sinais de 

DEER obtidos variando-se a posição de observação em um intervalo de campo magnético.
212

  

Por fim, a lacuna observada no centro do espectro dipolar (Figura 27C) indica uma 

correção demasiada do background. Em geral, é difícil estimar um background correto para 

ser subtraído, principalmente quando as oscilações da intensidade do eco não são 

pronunciadas, como veremos adiante. Uma estimativa incorreta para a função do background 

pode introduzir oscilações de baixa ou alta frequência no fator de forma e, consequentemente, 

produzir distribuição de distâncias longas ou curtas, respectivamente. Em geral, os erros 

introduzidos no fator de forma predominam sobre os erros na distribuição de distâncias. 

Como a propagação de erros na regularização de Tikhonov não é prevista analiticamente, é 

absolutamente necessário checarmos o efeito da correção de background na distribuição de 

distâncias. Para isso, fizemos uma análise de erros sistemática variando-se a posição inicial 

dos ajustes do background em N tentativas dentro de um limite pré-estabelecido. Os N fatores 

de forma assim obtidos foram então sujeitos à regularização de Tikhonov para o valor de αopt 

previamente escolhido e as respectivas N distribuições de distâncias calculadas foram 

analisadas estatisticamente. Os melhores parâmetros foram determinados através da análise 

dos sinais obtidos com os menores RMSDs entre as curvas teóricas e os sinais experimentais 

e também por inspeção visual. Em princípio, na ausência de um modelo teórico para a 

distribuição de distâncias, como no caso de proteínas ou peptídeos que já possuem estrutura 

publicada, é difícil saber se os picos obtidos do método TKR são contribuições genuínas para 

a distribuição ou se são artefatos relacionados ao ruído ou erros persistentes na correção de 

background. A validação das distâncias pelo método acima mencionado é um primeiro passo 
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para a análise da distribuição ótima. Contudo, não é suficiente. É instrutivo, portanto, checar a 

real contribuição de picos de baixa probabilidade nos ajustes da função de evolução dipolar, 

como fizemos para o caso do pico em 2,0 nm da Figura 27D. Assim, todos os sinais de DEER 

apresentados nesta e na próxima seção foram sujeitos à metodologia supracitada e somente os 

melhores ajustes foram mostrados. 

Depois de uma discussão inicial sobre os cuidados a serem tomados durante a 

desconvolução dos sinais de DEER para obtenção de distribuições de distâncias confiáveis, 

passamos agora à análise dos dados obtidos com o peptídeo TOAC-SARSIFP-Cys-MTSSL em 

soluções de D2O, DMSO-d6 e TFE-d3. Na Figura 28A, estão apresentados os sinais de 

DEER, com suas respectivas funções de background e, na Figura 28B, apresentamos os 

histogramas de distâncias obtidas com o método TKR.  

Como pode ser observado na Figura 28A, somente o sinal obtido na presença de TFE-

d3 apresentou oscilações dipolares evidentes. Em D2O e DMSO-d6, por outro lado, apenas 

uma leve oscilação da intensidade do eco pode ser notada. A desconvolução do sinal obtido 

em TFE-d3 produziu uma distribuição razoavelmente regular de distâncias entre os radicais 

TOAC e MTSSL, cuja distância média ou mais provável encontrada foi de 2,87 nm, com 

largura de 0,96 nm. Esse histograma provavelmente reflete estruturas regulares em α-hélices 

induzidas pelo TFE (c.f. dados de CD, seção 3.2.1).  Assim, se o peptídeo duplamente 

marcado possuir as mesmas características que o peptídeo nativo SARSIFP, a distribuição de 

distâncias aqui obtida pode ser representativa das características estruturais e conformacionais 

desse peptídeo. 

Por outro lado, a não observância de oscilações evidentes nos sinais obtidos em D2O e 

DMSO-d6 pode estar diretamente relacionada com uma distribuição larga de distâncias entre 

o C- e o N-terminais do peptídeo, refletindo, pois, uma convolução de um ensemble de 

diferentes conformações do peptídeo, estados rotaméricos do MTSSL e/ou a grande 

flexibilidade do N-terminal (c.f. DM, seção 3.3). A desconvolução dos sinais através do 

método TKR mostra, de fato, uma larga distribuição de distâncias em D2O e em DMSO-d6, 

com uma distribuição ainda mais larga para este último (Figura 28B). Estes resultados 

sugerem que o DMSO, utilizado como solvente orgânico para solubilizar o peptídeo, 

provavelmente não induz estrutura secundária no análogo paramagnético. A distribuição de 

distâncias obtida em D2O, por outro lado, não é tão larga quanto àquela obtida em DMSO, 

está centrada em uma distância média/mais provável menor (3,00 nm em D2O e 3,32 nm em 

DMSO-d6) e possui uma probabilidade não nula no limite inferior da técnica de DEER, ou 

seja, em 1,5 nm (Figura 28B). Isso significa que conformações bem compactas coexistem 
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com conformações mais estendidas no ensemble conformacional do peptídeo SARSIFP em 

D2O.   

 

 

Figura 28 – Sinais de DEER e distribuição de distâncias do peptídeo TOAC-SARSIFP-Cys-MTSSL em D2O, 

DMSO-d6 e TFE-d3. (A) Sinais de DEER normalizados com relação à intensidade em t = 0 e 

correspondentes correções de background. As curvas foram deslocadas por 0,2 uma com relação à 

outra no eixo vertical para facilitar a visualização. (B) Distribuição de distâncias entre os radicais 

nitróxidos TOAC e MTSSL obtida pelo método TKR em conjunto com o critério da curva-L. Os 

fatores de regularização ótimos estão indicados. Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para distribuições largas de distâncias com probabilidade não-nula em 1,5 nm, o 

software DeerAnalysis 2011 ainda permite levar em consideração na desconvolução pelo 

método TKR a limitada largura da banda de excitação dos pulsos dos experimentos de DEER.  

Se o acoplamento dipolo-dipolo entre dois spins possui magnitude equivalente ou é maior que 

a largura da banda de excitação dos pulsos (observe a Figura 7 à direita), a modulação pela 

interação dipolar é suprimida do sinal. Assumindo um perfil Gaussiano de excitação, uma 

largura de banda de 16 MHz é obtida para pulsos de observação de 32 ns e de bombeio de 12 

ns.
120

 Levando isso em consideração, desconvoluímos o sinal do peptídeo em D2O por TKR e 

um aumento da probabilidade em 1,5 nm foi observado (Figura 28B). Estes resultados estão 

em concordância qualitativa com os experimentos de CD (seção 3.2.1) e com as simulações 

de DM (seção 3.3). O primeiro mostra que esse peptídeo possui alto conteúdo de estruturas 

desordenadas e em voltas, mas também possui estruturas-β em solução aquosa (Tabela 4), e o 

segundo mostra a alta flexibilidade conformacional desse peptídeo, evidenciada por sua 

superfície de energia livre de enovelamento (Figura 26) e análise de clusters (Figura 25), onde 

estruturas compactas são obtidas. 

O pico em torno de 4,7 nm observado em D2O parece ser artefato da correção de 

background, visto que sua supressão não modifica o fator de forma gerado da desconvolução 

por TKR. Assim, não deve se constituir em contribuição genuína para a distribuição de 
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distâncias. Esse resultado sugere, portanto, que conformações estendidas estáveis dos 

peptídeos não ocorrem em solução.  

Na Figura 29 são apresentados os fatores de forma dos sinais temporais do peptídeo 

TOAC-SARSIFP-Cys-MTSSL na presença dos miméticos de membranas LPC, LPG, DPC-d38 

e SDS-d25, com seus respectivos ajustes teóricos (Figura 29A) e histogramas de distâncias 

obtidos com o método TKR (Figura 29B).  

Primeiramente, observam-se oscilações características da interação dipolar em todos 

os sinais, com exceção daquele obtido na presença de SDS-d25. A desconvolução dos sinais 

por TKR produziu uma distribuição bem estável em torno de 3,03 nm na presença de LPC, 

LPG e DPC-d38, provavelmente relacionado a estruturas em α-hélices induzidas nos 

peptídeos pelos miméticos de membranas (c.f. experimentos de CD, seção 3.2.2). Os picos 

satélites nestas distribuições são instáveis e, portanto, considerados artefatos da correção de 

background. A supressão do sinal residual entre 1,5 e 2,0 nm para a amostra contendo LPC 

também não provocou qualquer distorção do fator de forma calculado.  O mesmo não 

acontece para esse mesmo intervalo (1,5-2,0 nm) na amostra contendo LPG, onde uma 

supressão dessa região causa grande distorção no fator de forma (resultado não mostrado). 

Uma correção da largura limitada da banda de excitação dos pulsos fornece uma 

probabilidade ainda maior de haver uma distribuição de distâncias menor que 1,5 nm  

(inserção da Figura 29B), o que sugere possível agregação ou no mínimo dimerização dos 

peptídeos nas micelas. 

Adicionalmente, observam-se que tempos de evolução dipolares mais longos são 

conseguidos para as amostras contendo os surfactantes deuterados, o que permite acessar 

distâncias maiores por DEER. Contudo, na presença de SDS-d25, o tmax de evolução dipolar é 

significativamente reduzido, sugerindo um mecanismo adicional de relaxação dos marcadores 

de spin nessa amostra, além daquele proveniente das contribuições dos campos hiperfinos de 

núcleos próximos. Vale mencionar que os experimentos em DPC-d38 duraram cerca de 13h, 

ao passo que 24h foram necessárias para a obtenção do sinal de DEER em SDS-d25, 

utilizando a mesma concentração de peptídeos em ambas as amostras. Isso pode ser devido a 

uma alta concentração local de spins que pode contribuir para uma diminuição do tempo de 

memória de fase do eco.  A desconvolução por TKR do sinal obtido em SDS-d25 produziu 

uma larga distribuição de distâncias com múltiplos picos, cujo máximo se encontra no limite 

inferior da técnica, ou seja, em 1,5 nm. Uma correção da largura de banda de excitação 

aumenta ainda mais a probabilidade em 1,5 nm (inserção da Figura 29B). Estes resultados 

sugerem agregação ou oligomerização dos peptídeos nas micelas de SDS-d25 ou possível 
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formação de estruturas-β compactas, conforme resultados de CD (seção 3.2.2) e DM (seção 

3.3). 

 

 

Figura 29 – Sinais de DEER e distribuição de distâncias do peptídeo TOAC-SARSIFP-Cys-MTSSL em sistemas 

miméticos de membranas: LPC, LPG, DPC-d38 e SDS-d25. (A) Fator de forma dos sinais de 

DEER (já corrigido do background) e melhores ajustes dos sinais obtidos do método TKR. Os 

sinais foram deslocados verticalmente por 0,1 um do outro para facilitar a visualização. (B) 

Distribuição de distâncias entre os radicais nitróxidos TOAC e MTSSL. Os fatores de 

regularização utilizados na desconvolução por TKR estão indicados. Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O peptídeo TOAC-SARSIFP-Cys-MTSSL parece, de fato, se oligomerizar na presença 

de micelas de SDS-d25, se considerarmos que a topologia e o estado de oligomerização de 

seus análogos unicamente marcados, TOAC-SARSIFP e SARSIFP-Cys-MTSSL, são os 

mesmos que aqueles apresentados pelo derivado duplamente marcado na presença de SDS-

d25. Na Figura 30 apresentamos os sinais de DEER provenientes dos análogos unicamente 

marcados do peptídeo SARSIFP na presença de várias soluções e miméticos de membranas. 

Observam-se que os derivados contendo o MTSSSL em solução de D2O, DMSO-d6 e 

na presença de DPC-d38 produzem sinais característicos de interação intermolecular de spins 

distribuídos homogeneamente em 3 dimensões, ou seja, possuem apenas a contribuição de 

background (Figura 30A). Estes resultados mostram que os peptídeos não se agregam ou se 

oligomerizam em DMSO-d6 e DPC-38. Em D2O, no entanto, o máximo que pode ser inferido 

desse experimento é que os radicais nitróxidos inseridos no C-terminal dos peptídeos estão 

distantes de, no mínimo, ~ 6,5 nm, a distância máxima acessível por DEER com o tempo de 

evolução dipolar conseguido (Eq. 23). 
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Figura 30 – Sinais de DEER e distribuição de distâncias de análogos unicamente marcados do peptídeo 

SARSIFP em diferentes soluções e sistemas miméticos de membranas. (A) Sinais obtidos na 

presença de D2O, DMSO-d6 ou DPC-d38. (B-C) Sinais dos derivados contendo TOAC ou MTSSL 

na presença de (B) LPG ou de (C) SDS-d25. As funções de background utilizadas são 

representadas em diferentes cores. (D) Distribuição normalizada de distâncias entre os radicais 

nitróxidos dos peptídeos unicamente marcados na presença de SDS-d25.  Fonte: Elaborada pelo 

autor. 

 

Os sinais obtidos dos derivados contendo TOAC ou MTSSL na presença de LPG 

também não revelam modulações características de interações dipolares (Figura 30B). 

Contudo, produzem sinais que podem ser atribuídos a marcadores de spins confinados em 

certa região do espaço, como dentro ou na superfície de membranas, mas homogeneamente 

distribuídos (Figura 30B), como já foi observado para a melitina em modelos de 

membranas.
213

 Na presença de SDS-d25, no entanto, os derivados paramagnéticos contendo 

TOAC ou MTSSL produzem sinais de DEER com contribuições intra e intermoleculares 

(Figura 30C). Esses resultados sugerem que esses análogos do SARSIFP possuem alta 

capacidade de agregação ou oligomerização na presença desse mimético de membrana. A 

profundidade de modulação da amostra contendo o TOAC-SARSIFP é de 0,548, ao passo que 

assume o valor de 0,199 na amostra contendo o peptídeo SARSIFP-Cys-MTSS. A distribuição 

de distâncias entre os marcadores, obtida pelo método TKR e já corrigida da largura de banda 

de excitação, está apresentada na Figura 30D. Observa-se uma distribuição complexa 
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possuindo uma estrutura com múltiplos picos bem estáveis. Esses resultados indicam que os 

peptídeos no mínimo se trimerizam na presença das micelas, mas não descartamos a 

possibilidade de formação de outros estados oligoméricos. 

Sumarizando, diferentes distribuições de distâncias entre os marcadores TOAC e 

MTSSL do peptídeo duplamente marcado TOAC-SARSIFP-Cys-MTSSL na presença de 

diferentes soluções e miméticos de membranas foram obtidas. Na presença de TFE-d3, LPC, 

LPG e DPC-d38, uma distribuição bem estável em torno de 3,0 nm foi determinada, 

provavelmente relacionada a uma estrutura ordenada em α-hélice. Porém, os perfis obtidos 

foram diferentes entre as amostras, o que sugere, entre outras coisas, mudanças 

conformacionais locais induzidas nos peptídeos pelos diferentes ambientes a que estão 

expostos. Interações específicas peptídeos-surfactantes modulam o conteúdo de estrutura 

secundária (c.f. dados de CD, seção 3.2) e podem causar rearranjos estruturais e/ou 

reorientações da hélice nas micelas. Assim, se o análogo duplamente marcado apresentar o 

mesmo comportamento estrutural/conformacional que o peptídeo nativo SARSIFP, os  fatores 

supracitados podem se constituir como fontes das diferenças encontradas nas distâncias 

médias (menores em TFE-d3) e larguras das distribuições (mais estreitas na presença das 

micelas de surfactantes).  

 Na presença de SDS-d25, a distribuição com múltiplos picos obtida é indicativa de 

formação de agregados peptídicos ou diferentes estados oligoméricos. Como os espectros de 

CD do peptídeo nativo SARSIFP em SDS-d25 é sugestivo de alto conteúdo de α-hélices (c.f. 

Figura 15), é provável que os múltiplos picos não sejam efeito de agregação em estruturas 

desordenadas, mas sim, de formação de oligômeros regulares. Com efeito, os histogramas de 

distâncias recuperados dos sinais de DEER com análogos paramagnéticos unicamente 

marcados no N- e C-terminais são surpreendentemente parecidos e indicam a formação de, 

pelo menos, estados triméricos.  

Já em soluções contendo D2O ou DMSO-d6, largas distribuições de distâncias foram 

obtidas. Em DMSO, essa distribuição, relativamente simétrica (terceiro momento de ~ + 0,06 

nm), se estende desde 1,5 nm, limite inferior da técnica, até ~ 6,0 nm, com distância mais 

provável em 3,41 nm. Apesar de não haver outras evidências experimentais, esse resultado 

sugere que o peptídeo não possui nenhum tipo de estrutura regular nesse solvente. O mesmo 

acontece com o peptídeo em D2O, com as diferenças observadas nas distribuições podendo 

sendo atribuídas a interações específicas peptídeo-solvente. Adicionalmente, parece haver 

conformações compactas estatisticamente relevantes, visto que uma alta probabilidade de 

distâncias ponta-a-ponta em 1,5 nm foi obtida. Essas estruturas mais compactas e 



106 

monoméricas (c.f. resultados de DEER com um análogo contendo o MTSSL) devem ser 

formadas, no entanto, por estruturas- (sejam fitas ou pontes), conforme sugeridas por CD 

(Tabela 4) e DM (Figura 25). 

Adicionalmente, vimos, por dinâmica molecular, que a distância entre os Cα’s dos 

resíduos terminais (G1 e F16) do peptídeo nativo varia entre 0,5 e 3,0 nm (Figura 26). No 

entanto, distribuições estáveis em torno de 3,0 nm para o peptídeo duplamente marcado em 

TFE-d3, por exemplo, foram obtidas. Essa aparente inconsistência pode ser facilmente 

explicada se levarmos em consideração os inúmeros estados rotaméricos do marcador 

MTSSL, provenientes dos ângulos diedrais, ou torsionais, das ligações que conectam no NO 

com Cα do resíduo de cisteína. Essa flexibilidade conformacional pode conduzir a diferenças 

de até 1,0 nm (distância média NO-Cα), o que explicaria as discrepâncias numéricas 

supracitadas. Supondo, em adição, que a distância Cα-Cα de resíduos adjacentes em uma 

estrutura não ordenada seja de 0,38 nm e que a distância entre o Cα  da G1 e o NO do TOAC, 

na posição zero, seja de 0,7 nm (dados modelados com o campo de forças AMBER94, 

conforme legenda da Figura 5), as distribuições de distâncias entre os radicais NO 

recuperadas dos sinais de DEER estarão evidentemente deslocadas daquelas obtidas das 

trajetórias de dinâmica molecular. Dessa consideração, ainda podemos inferir que 

distribuições obtidas acima de ~5,1 nm são proibitivas (como aquelas encontradas para o 

peptídeo em DMSO-d3) e devem ser consideradas artefatos dos ajustes. 

Por fim, a distribuição de distâncias recuperada dos sinais de DEER consiste da 

heterogeneidade conformacional do peptídeo convoluída com a heterogeneidade dos 

rotâmeros do MTSSL. Geralmente, quanto maior a liberdade de movimento, maior será a 

promediação espectral, o que resultará em distribuições largas de distâncias. Observa-se que 

picos mais estreitos são obtidos na presença dos miméticos DPC-d38 (~ 0,43 nm), LPC e LPG 

(~ 0,85 nm) comparativamente àquele obtido em TFE-d3 (~0,96 nm), provavelmente 

relacionados à maior restrição dos marcadores na presença das micelas que em TFE-d3, onde 

efeitos de restrição de movimento podem, em princípio, serem descartados. 

 

3.4.2  Análogos paramagnéticos do SARSFP 
 

 Após apresentação dos cuidados a serem tomados na desconvolução por TKR dos 

sinais de DEER e discussão dos resultados para os análogos paramagnéticos do peptídeo 
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SARSIFP, passamos a apresentar, nesta seção, os resultados obtidos dos experimentos de 

DEER com os derivados única e duplamente marcados do peptídeo SARSFP. 

Na Figura 31 estão apresentados os resultados dos estudos em solução contendo D2O, 

DMSO-d6 e TFE-d3.  Na Figura 31A, apresentamos a amplitude do eco de observação com 

relação ao tempo de evolução dipolar para o TOAC-SARSFP-Cys-MTSSL em solução aquosa 

pura ou contendo 6,3 M de uréia, um agente desnaturante, e na Figura 31B, apresentamos as 

correspondentes distribuições de distâncias obtidas por TKR. 

Observa-se que o baixo tempo de evolução dipolar na amostra em D2O pode estar 

relacionado a um efeito de aumento na concentração local de spins, que pode contribuir como 

um mecanismo adicional de relaxação e diminuição do Tm do eco de observação. A análise 

por TKR desse sinal de fato produz uma alta probabilidade de distância em 1,5 nm, 

superposta com outra larga distribuição em torno de 2,5 nm (Figura 31B). Em uma primeira 

tentativa de separar possíveis contribuições de agregados peptídicos daquelas correspondentes 

a distribuições de distâncias genuínas do peptídeo, centrifugamos a amostra a 10.000 g por 30 

minutos à temperatura ambiente e realizamos novos experimentos de DEER com o 

sobrenadante. Observa-se, primeiramente, que, apesar de os sinais de DEER e seus 

respectivos espectros dipolares serem bem parecidos com àqueles obtidos em D2O, pequenas 

diferenças são observadas, suficientes para produzir um perfil levemente diferente do 

histograma de distâncias. Observa-se um decréscimo da probabilidade em 1,5 nm e um 

aumento do pico em 2,49 nm (Figura 31B), sugerindo uma redução da população de 

agregados peptídicos. A probabilidade persistente no limite inferior da técnica pode ser devida 

a oligômeros do SARSFP em solução, ao passo que a distribuição em torno de 2,49 nm 

provavelmente contenha conformações do peptídeo em estruturas β, como indicam os 

experimentos de CD (seção 3.2.1). Cabe aqui mencionar que as curvas teóricas apresentadas 

na Figura 31 já estão corrigidas da largura limitada da banda de excitação dos pulsos. Mesmo 

com tal correção, os experimentos de DEER tem uma limitação para distâncias menores que 

1,5 nm. A agregação do peptídeo em estruturas β regulares pode aproximar os marcadores de 

spin inseridos nas regiões N- e C-terminais. Observa-se apenas uma baixa eficiência do pulso 

de bombeio em flipar os spins B acoplados com os spins A nestas amostras (entre 20 e 23%), 

indicadas pela profundidade de modulação dos sinais da Figura 31A. 

As conformações compactas do peptídeo foram desnaturadas por uréia, que produziu 

uma larga distribuição de distâncias centrada em torno de 4,5 nm (Figura 31B), mas ainda 

contendo probabilidade residual em 1,5 nm. Talvez a concentração de uréia utilizada possa 

não ter sido suficiente para promover a desagregação completa dos peptídeos. Nota-se, 
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ademais, que conseguimos estender o tempo de evolução dipolar para ~ 3,7 µs na amostra 

contendo uréia (Figura 31A), o que nos permite acessar distâncias, com relativa acurácia, de 

até ~ 6,1 nm (c.f. Eq. 23). Com efeito, a supressão da distribuição obtida acima de 7,0 nm não 

modificou as curvas teóricas. 

 

 

Figura 31 – Sinais de DEER e distribuição de distâncias do peptídeo TOAC-SARSFP-Cys-MTSSL em soluções 

contendo água, DMSO e TFE deuterados.  (A) Fator de forma dos sinais das amostras contendo D2O 

ou D2O + 6,3 M de uréia e melhores ajustes dos sinais e dos respectivos espectros dipolares obtidos 

através do método TKR. (B) Distribuições de distâncias entre os radicais nitróxidos TOAC e 

MTSSL recuperadas dos sinais do item (A). (C) Fatores de forma dos sinais registrados em soluções 

de DMSO e TFE deuterados e correspondentes espectros dipolares. Os melhores ajustes foram 

obtidos com parâmetro de regularização igual a 1.000. (D) Distribuições de distâncias recuperadas 

dos sinais no item (C) pelo método TKR. Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na Figura 31C são apresentados os fatores de forma e os respectivos ajustes teóricos 

dos sinais temporais do peptídeo TOAC-SARSFP-Cys-MTSSL na presença de DMSO-d6 e de 

TFE-d3, e na Figura 31D, apresentamos os histogramas de distâncias obtidos com o método 

TKR. Nota-se, primeiramente, que a falta de oscilações dipolares evidentes nos fatores de 

forma seja indicativa de distribuições largas de distâncias. A transformada de Fourier destes 

sinais produz espectros dipolares do tipo Pake com seleção de orientação, visto que a 

intensidade em θ = 0° não está presente. 
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 Aproveitando-se das discussões anteriores, podemos inferir que a observação de um 

eco de amplitude mensurável para tempos de evolução dipolares maiores que 5 µs nas duas 

condições pode ser sugestiva de não agregação do peptídeo. Contudo, os histogramas obtidos 

indicam alta probabilidade de haver conformações do peptídeo cujas distâncias entre os 

radicais nitróxido sejam de 1,5 nm (Figura 31D). Veremos mais adiante, no entanto, que essas 

distâncias são intramoleculares e não efeito de agregação. Nestes solventes, uma população de 

monômeros em conformações compactas, provavelmente em estruturas β (c.f. dados de CD 

do peptídeo nativo em TFE, seção 3.2.1), coexistem com conformações mais estendidas, 

conduzindo a uma larga distribuição de distâncias. Nota-se que a distribuição encontrada 

TFE-d3 é levemente mais estreita e possui uma distância mais provável menor (~ 3,1 nm) 

quando comparada com o histograma de distâncias obtido em DMSO-d6 (centrado em 3,9 

nm). Isso é provavelmente devido à formação de outras estruturas ordenadas, como α-hélices, 

em TFE (c.f. experimentos de CD, seção 3.2.1). Não descartamos a possibilidade, porém, de 

haver indução de estruturas secundárias em DMSO-d6.   

Na Figura 32, apresentamos os resultados dos experimentos de DEER do peptídeo 

TOAC-SARSFP-Cys-MTSSL na presença de micelas de surfactantes. Os fatores de forma 

obtidos na presença de micelas apresentaram altos valores da profundidade de modulação (~ 

0,42 a 0,53), indicando boa eficiência do pulso de bombeio na inversão dos spins.  Os sinais 

obtidos na presença dos surfactantes deuterados apresentaram uma leve modulação, ao passo 

que aqueles obtidos em LPC ou LPG se aproximam de um decaimento monoexponecial. 

(Figura 32A). A análise por TKR/curva-L dessas curvas revela uma estrutura com múltiplos 

picos em LPC e LPG e com picos únicos na presença dos surfactantes deuterados (Figura 

32B). Observamos, adicionalmente, uma probabilidade não-nula em 1,5 nm em todas as 

condições, mais significativa em LPC e LPG. 

A supressão das distâncias curtas e longas na distribuição ótima obtida por TKR na 

amostra do peptídeo em LPC (região I: 1,5 < r (nm) > 2,4; região II: 4,6 < r(nm) < 6,0; Figura 

32C) forneceu ajustes insatisfatórios da função de evolução dipolar (ajuste em verde, Figura 

32D). Esse resultado sugere que tais distâncias podem ser de fato contribuições genuínas à 

distribuição. Consideração similar pode ser feita para o histograma de distâncias recuperado 

dos sinais de DEER na amostra contendo LPG. Com os tempos de evolução dipolar 

conseguidos nessas amostras (3,6 µs em LPC e 2,7 µs em LPG), a determinação da distância 

média interspins é confiável até ~ 6,1 nm para o LPC e até ~ 5,5 nm para o LPG (c.f. Eq. 23), 

mas a distribuição em torno destes valores deve ser analisada com cautela. Uma validação da 

correção de background com o parâmetro de regularização ótimo também foi realizada nessas 
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amostras, cujo resultado indica boa estabilidade dos picos em distâncias longas. Como os 

espectros de CD do peptídeo nativo SARSFP na presença destes miméticos são indicativos de 

coexistência de múltiplas conformações (seção 3.2.2), fica difícil atribuir os picos das 

distribuições obtidas por DEER com as conformações mais prováveis desconvoluídas dos 

espectros de CD. No entanto, uma informação importante que podemos extrair destes 

experimentos é que os surfactantes que possuem cadeias carbônicas mais longas (LPC e LPG: 

16 C’s) são capazes de induzir conformações cujas distâncias médias ponta-a-ponta são 

maiores (r ~ 3,5 nm do pico central) que aquelas induzidas por surfactantes de cadeias 

carbônicas mais curtas (DPC e SDS: 12 C’s; distâncias mais prováveis: ~ 3,0 nm em DPC-

d38 e ~ 2,6 nm em SDS-d25). É prematuro dizer, no entanto, que isso se constitui em uma 

tendência geral. 

 

 

Figura 32 – Sinais de DEER e distribuição normalizada de distâncias do peptídeo TOAC-SARSFP-Cys-MTSSL 

em modelos miméticos de membranas: LPC, LPG, DPC-d38 e SDS-d25. (A) Fator de forma dos 

sinais de DEER e melhores ajustes obtidos do método TKR com parâmetro de regularização 

igual a 1.000. (B) Distribuição de distâncias recuperadas dos ajustes de cada sinal. (C) Definição 

dos intervalos de distância da distribuição obtida em LPC para a verificação da importância dos 

picos indicados: as barras azul e rosa indicam, respectivamente, os pontos inicial e final para a 

supressão; a linha verde indica o intervalo de distâncias a ser suprimido. (D) Efeito da supressão 

dos picos indicados nas regiões I e II, definidas em (C), no fator de forma do sinal de DEER: em 

vermelho, os ajustes originais; em verde, os ajustes depois da supressão.  Fonte: Elaborada pelo 

autor. 
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Por fim, apresentamos na Figura 33A os sinais de DEER obtidos com o derivado 

paramagnético do peptídeo contendo a sonda MTSSL em TFE-d3 e em SDS-d25. Na 

presença de TFE deuterado, observa-se apenas um sinal característico de interação 

intermolecular de spins distribuído homogeneamente em solução. Este resultado mostra que 

esse peptídeo não se agrega ou se oligomeriza naquele solvente.  

 Em SDS deuterado, no entanto, um sinal com contribuição intramolecular 

(profundidade de modulação ~ 0,539) foi obtido (Figura 33A), o que sugere que o análogo do 

SARSFP contendo a sonda MTSSL possui alta capacidade de agregação ou oligomerização na 

presença desse mimético de membrana. A distribuição de distâncias entre os marcadores 

MTSSL, obtida pelo método TKR e já corrigida da largura de banda de excitação, está 

apresentada na Figura 33A. Curiosamente, observa-se que o histograma de distâncias obtido 

com este peptídeo é bem parecido com aquele determinado para o derivado duplamente 

marcado (também apresentado na Figura 33A), sugerindo, pois, a formação de agregados β 

regulares. Com efeito, a desconvolução do espectro de CD do peptídeo nativo em SDS indica 

alto teor de estruturas β (seção 3.2.2). Adicionalmente, nota-se uma alta probabilidade em 1,5 

nm, indicando grande proximidade espacial entre as sondas MTSSL, e um segundo pico em 

2,48 nm. Esses resultados sugerem a existência de, no mínimo, um estado trimérico do 

SARSFP-Cys-MTSSL. 

 

 

Figura 33 – Sinais de DEER e distribuição de distâncias do peptídeo SARSFP-Cys-MTSSL em TFE-d3 e na 

presença de micelas de SDS-d25. (A) Sinal de DEER e respectiva função de background. (B) 

Distribuição de distâncias entre as sondas MTSSL e ajuste do espectro dipolar (inserção) obtidos 

da desconvolução por TKR com parâmetro de regularização igual a 1.000 (azul) e reprodução da 

distribuição da Figura 32B obtida para o peptídeo duplamente marcado em SDS-d25 (vermelho). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Sumarizando, as distribuições de distâncias encontradas para os análogos 

paramagnéticos do peptídeo SARSFP, em geral, refletem a grande flexibilidade 
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conformacional desse peptídeo em diferentes ambientes, concordando qualitativamente com 

os experimentos de CD apresentados na seção 3.2. Em particular, a julgar pelo alto valor da 

probabilidade encontrada em r = 1,5 nm em todas as amostras, os experimentos de DEER 

demonstram, conclusivamente, a alta capacidade de auto-associação desses peptídeos. 

Monômeros em conformações com conteúdo de estruturas β compactas, como aquelas 

determinadas pela análise de clusters das trajetórias de dinâmica molecular (Figura 23), ou 

agregados β regulares, como sugerem a análise dos sinais obtidos em D2O ou com o peptídeo 

unicamente marcado em SDS deuterado, são capazes de explicar qualitativamente bem os 

resultados. 

 A coexistência de múltiplas conformações nas diversas condições investigadas 

conduz, em geral, a uma larga distribuição de distâncias. Neste caso, a tradução dos 

histogramas obtidos das distâncias entre os radicais nitróxidos em informações estruturais dos 

peptídeos, como, por exemplo, a distância Cα-Cα de seus resíduos terminais, passa a ser uma 

tarefa bem complexa e difícil de ser conseguida. De qualquer forma, usando a estratégia de 

inserção de sondas de spin na estrutura primária de peptídeos de fusão, fomos capazes de 

monitorar mudanças conformacionais desses peptídeos induzidas por diferentes ambientes 

através da medida indireta (via magnitude do acoplamento dipolo-dipolo) de um parâmetro 

estrutural.  
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4 CONCLUSÕES 
 

O objetivo deste trabalho foi examinar a interação de duas sequências de aminoácidos 

da glicoproteína S do SARS-CoV com modelos miméticos de membranas constituídas por 

surfactantes e/ou fosfolipídios. Para isso, nos valemos das técnicas de calorimetria diferencial 

de varredura, dicroísmo circular, ressonância magnética eletrônica e simulações de dinâmica 

molecular para investigarmos mudanças conformacionais dos peptídeos, informações locais 

de regiões específicas da sequência peptídica e alterações das propriedades termotrópicas de 

vesículas lipídicas. Nesta seção sumarizamos e discutimos os resultados obtidos através das 

técnicas supracitadas. 

Foi demonstrado, conclusivamente, por calorimetria diferencial de varredura, que os 

dois peptídeos são capazes de modificar significativamente o perfil da capacidade calorífica 

de vesículas lipídicas constituídas pelos fosfolipídios DPPC, DPPG, DPPS e POPA.  As 

alterações provocadas por cada peptídeo nos parâmetros termodinâmicos das transições 

lipídicas são maiores em lipídios negativos que em zwiteriônicos. É importante mencionar 

que a concentração de peptídeos utilizada nestes experimentos (5 mol%) foi escolhida como 

aquela já demonstrada promover fusão de membranas.
60,191

 De maneira geral, esses 

experimentos indicam que os peptídeos perturbam fortemente tanto a organização das cadeias 

acilas dos fosfolipídios negativamente carregados, promovendo maior empacotamento das 

bicamadas lipídicas, quanto o ordenamento molecular da cabeça polar dos lipídios, sugerindo, 

pois, que, interações específicas peptídeos-lipídios negativos podem exercer papel 

fundamental na reação de fusão de membranas biológicas. Com efeito, Guillén et al. 

mostraram que 10 mol% do peptídeo SARSFP é capaz de promover fusão de vesículas 

formadas por misturas lipídicas contendo fosfatidilinositol (PI) ou fosfatidilserina (PS), mas 

não em misturas contendo lipídios zwiteriônicos ou neutros ou em vesículas puras formadas 

por lipídios derivados do ácido fosfatídico (PA).
60

 

O conhecimento da natureza de uma molécula interagente pode ser crucial para o 

entendimento completo das interações entre estas moléculas e modelos de biomembranas. 

Neste sentido, a determinação da estrutura secundária dos peptídeos pode ser útil para o 

entendimento dos resultados experimentais obtidos. Nesse sentido, a técnica de dicroísmo 

circular (CD) foi utilizada com o intuito de investigar a propensão dos dois peptídeos em 

adotar estruturas secundárias definidas após a interação com miméticos de membranas 
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biológicas. CD tem demonstrado ser uma ferramenta útil para estudar o comportamento 

estrutural/conformacional desses peptídeos no contexto dos modelos de membranas.
128

 

Os resultados obtidos mostraram que mudanças conformacionais são induzidas em 

ambos os peptídeos na presença de modelos miméticos de membranas. Em solução aquosa, o 

peptídeo SARSIFP não possui estrutura ordenada, mas adquire conformação 

predominantemente -helicoidal na presença de TFE ou de micelas, que é levemente 

modulada por interações específicas peptídeo-surfactantes. Adicionalmente, nossos dados 

indicam que, em baixas concentrações, a ligação desse peptídeo a lipossomos parece induzir 

estrutura em -hélice, que transiciona para estruturas β em altas concentrações, 

provavelmente devido à agregação ou oligomerização. Esse efeito é modulado pelo tipo de 

lipídio presente na membrana, visto que, em DPPG e POPA, conformações em hélices são 

predominantes a baixas concentrações, ao passo que, em DPPS, estruturas β também estão 

presentes e, em DPPC, uma mistura de conformações do SARSIFP deve existir. 

Essas informações podem ser importantes no contexto da proteína S como um todo. 

Ao ser exposto ao solvente durante as mudanças conformacionais induzidas pela ligação da 

subunidade S1 a receptores na membrana celular do hospedeiro, o peptídeo interno de fusão 

pode se ligar na forma monomérica às membranas da célula alvo e adquirir conformação em 

α-hélice. Este evento pode ajudar a estabilizar a conformação pre-hairpin, ou intermediária 

estendida, ilustrada na Figura 2B. Neste processo, a oligomerização do peptídeo pode ocorrer, 

formando tanto agregados β quanto coiled-coils, visto que micelas são capazes de induzir este 

tipo de conformação na construção host-guest deste peptídeo (Figura 39). 

Por outro lado, uma mistura de conformações predominantemente em estruturas β e/ou 

agregados β regulares parece coexistir com outras conformações regulares, como hélices, e 

desordenadas no peptídeo SARSFP em solução aquosa. O teor de estrutura secundária desse 

peptídeo parece ser fortemente modulado por interações específicas peptídeo-surfactantes. Em 

particular, surfactantes zwiteriônicos promovem a indução de conteúdo de α-hélices, ao passo 

que surfactantes negativamente carregados induzem maior conteúdo de estruturas β e/ou 

agregados β regulares.  Na presença de lipossomos, estruturas β parecem ser favorecidas. 

Devido à grande capacidade de agregação desses peptídeos, seus espectros de CD são de 

difícil interpretação. Assim, os valores absolutos das frações das estruturas secundárias 

determinadas das desconvoluções espectrais não devem ser tomados como reais, mas sim, 

como tendências de formação de certos tipos de estruturas. Nossos dados, no entanto, 

concordam qualitativamente com aqueles obtidos no trabalho de Guillén et al. que, usando 

espectroscopia de infravermelho, uma técnica de mais alta resolução que CD, encontraram 
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uma mistura de conformações envolvendo voltas-β, α-hélices, hélices-310, estruturas 

desordenadas, folhas-β e fitas-β estendidas com fortes interações intermoleculares.
191

 Em 

particular, os autores ainda encontraram um aumento do teor de conformações em fitas-β 

estendidas na presença de lipossomos. Estes resultados mostram a grande flexibilidade 

conformacional do peptídeo SARSFP e sua capacidade de se auto-associar. A tendência de 

formação de estruturas β pode ser advinda dessa propriedade. Com efeito, a construção host-

guest solúvel e monomérica desse peptídeo adquire estrutura predominantemente desordenada 

em solução aquosa e α-helicoidal na presença de micelas.  

Em adição aos estudos de CD, duas novas técnicas, uma experimental e outra 

computacional, foram utilizadas para tentar extrair informações estruturais dos peptídeos, a 

saber: DEER e GSA/DM. A proposta da investigação da estrutura dos peptídeos foi motivada 

por dois fatores: (1) a falta de informações estruturais dos dois peptídeos em resolução 

atômica, e (2) a relevância da estrutura e da topologia dos peptídeos para o entendimento do 

mecanismo de fusão.
214

 Tentativas de realização de experimentos de ressonância magnética 

nuclear (RMN) com os peptídeos nativos falharam devido à sua alta capacidade de agregação 

nas concentrações requeridas para os experimentos de RMN. As construções host-guest, no 

entanto, mostraram-se apropriadas para tal. Resultados preliminares em DPC-d38 sugerem a 

formação de uma estrutura α-helicoidal no peptídeo host-guest SARSIFP-H7. Como estes 

estudos ainda estão em fase preliminar, não foram apresentados nesta tese. 

 Como tentativa de obtenção de estruturas representativas dos dois peptídeos de fusão, 

utilizamos uma metodologia conjunta de GSA e DM. A utilização do método GSA aplicado a 

estudos de predição ab initio de estruturas tem um grande potencial para aumentar nossa 

capacidade de predição das conformações mais prováveis dos peptídeos. Uma vez predita, 

simulações de DM podem ser usadas para refinar a estrutura tridimensional e, posteriormente, 

estudar os mecanismos envolvidos no processo de fusão de membranas. 

GSA é uma técnica de otimização particularmente conveniente para exploração dos 

múltiplos mínimos do funil de enovelamento proteico. Com essa técnica, barreiras de energia 

separando mínimos do potencial podem ser cruzadas e, assim, uma exploração maior do 

espaço conformacional pode ser obtida. Isso permite, por conseguinte, a determinação de 

modelos estruturais com mínimos de energia mais profundos do rugoso perfil de energia livre 

de enovelamento. Contudo, como as simulações são usualmente realizadas em modelos de 

solventes implícitos, as estruturas de menor energia obtidas podem não corresponder às 

estruturas reais devido à falta de interações explícitas com o solvente. Nesse sentido, 
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simulações de DM usando modelos com detalhe atomístico podem ser úteis para refinamento 

das estruturas. 

Em simulações computacionais, sejam métodos estocásticos ou determinísticos, uma 

gama enorme de parâmetros pode afetar drasticamente os resultados de uma simulação. As 

decisões a serem tomadas sobre as escolhas do ensemble a ser gerado, dos raios de corte para 

as interações de Lennard Jones e eletrostáticas, dos algoritmos de acoplamento do sistema 

com banhos térmicos ou do virial usado para cálculos da pressão, do uso ou não de PBC, do 

tamanho da caixa de simulação (ou seja, da camada de solvatação da molécula de interesse), 

entre outros, devem ser cuidadosamente avaliadas para se evitar ao máximo qualquer artefato 

que potencialmente poderia ser gerado durante as simulações com uma escolha inapropriada 

dos parâmetros. Com todos esses parâmetros devidamente ajustados, o campo de forças passa 

então a se constituir como o componente mais importante em uma simulação computacional.   

O campo de forças nada mais é que um conjunto de parâmetros que são usados em 

uma função matemática que tenta descrever em um determinado nível as interações 

interatômicas de um dado sistema. A decisão sobre escolha do campo de forças mais 

adequado para uma determinada simulação depende, portanto, do sistema a ser investigado e 

do tipo de pergunta a ser respondida (contabilizar polarização?, observar fenômenos 

quânticos?, etc.). Apesar de todos esses detalhes técnicos, é animador verificar que as 

simulações computacionais atualmente evoluíram a tal ponto que parâmetros físico-químicos 

observados e calculados estão em crescente concordância à medida que o processo de 

parametrização se torna cada vez mais refinado.
215-217

 

Em nossas simulações, o método estocástico forneceu estruturas de menor energia 

para os dois peptídeos que concordam qualitativamente com os dados de baixa resolução 

obtidos por CD em TFE. No entanto, encontramos uma rede de ligações de hidrogênio que 

estabiliza as voltas e dobras observadas para alguns segmentos que não concorda com as 

estruturas mais representativas obtidas por dinâmica. Isto é devido principalmente à falta de 

interação explícita com moléculas do solvente.  

Durante as simulações de DM, um ensemble de conformações de cada peptídeo foi 

gerado com os três campos de forças escolhidos. A versão do campo de forças GROMOS 

utilizada neste trabalho não foi capaz de reproduzir de maneira qualitativa as conformações 

esperadas para ambos os peptídeos na presença de TFE, embora algumas estruturas 

representativas tenham sido geradas ao longo das simulações. Em contrapartida, o ensemble 

de conformações obtido das simulações com os campos de forças AMBER e CHARMM se 

aproximam mais do que esperaríamos qualitativa e globalmente dos experimentos de CD. 
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Os resultados obtidos com o peptídeo SARSIFP apresentam uma maior concordância 

estrutural entre as conformações obtidas das trajetórias simuladas com os campos de forças 

AMBER e CHARMM. O conjunto de estruturas mais representativas gerado durante as 

simulações mostram a tendência experimental observada de formação de α-hélices na 

presença de TFE. Os resultados indicam que os resíduos próximos à região C-terminal, 

particularmente da F8 a R15, estão estruturados, enquanto que o N-terminal apresenta grande 

flexibilidade conformacional.  

A promiscuidade conformacional do peptídeo SARSFP em TFE, onde um ensemble de 

conformações em estruturas β, irregulares e α-hélices parece a explicação mais plausível para 

o correspondente espectro de CD, não é reproduzida através de simulações com um único 

campo de forças em particular. Das simulações de DM, conformações em fitas-β foram 

observadas com os campos de forças AMBER (em água e em água/TFE) e GROMOS (em 

água apenas) e conformações em α-hélices foram geradas com o campo de forças CHARMM. 

A falta de convergência estrutural entre as conformações mais representativas geradas das 

simulações com os campos de forças pode ser devido a três fatores principais: (1) a qualidade 

do próprio campo de forças, visto que, devido à forma como são parametrizados, diferentes 

campos de forças possuem tendências distintas de gerar certos tipos de estrutura 

secundária;
218

 (2) à baixa amostragem do espaço de fases, ou seja, a não observância da 

ergodicidade do sistema; e (3) a intrínseca flexibilidade estrutural do peptídeo.  

Para suplantar o problema (2), por exemplo, simulações mais longas e/ou em 

temperaturas mais altas ou até mesmo técnicas alternativas tal como Replica Exchange e 

métodos relacionados poderiam ter sido usados para explorar estados antes inacessíveis.
219-221

 

Acreditamos, no entanto, que o tempo agregado de simulação, de 1,8 µs para cada peptídeo, 

possa ter sido suficiente para mostrar as tendências conformacionais principais, vide 

resultados com o SARSIFP. Assim, a falta de concordância estrutural entre os campos de 

forças pode ser reflexo da sequência particular de aminoácidos deste peptídeo, que o torna 

intrinsecamente flexível ou desordenado.  Com efeito, observe na Tabela 7 a alta fração de 

dobras, voltas e estruturas irregulares ou desordenadas que foram populadas ao longo das 

trajetórias de dinâmica molecular. Esse resultado, em combinação com o alto número de 

clusters necessários para agrupar todas as conformações geradas durante a trajetória e a rasa 

superfície de energia livre conformacional demonstram, conclusivamente, a grande 

variabilidade estrutural desse peptídeo na escala de tempo analisada. Adicionalmente, 

observa-se, na Figura 3, que a estrutura tridimensional modelada para a proteína S do SARS-

CoV prediz uma conformação intrinsecamente desordenada para o segmento correspondente 
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ao SARSFP. Ademais, vários métodos de predição de regiões desordenadas em proteínas 

mostram que o peptídeo SARSFP pode ser intrinsecamente desordenado (Figura 39 do 

apêndice A.7).  Esses resultados podem ser relevantes do ponto de vista funcional, conforme 

discussão a seguir. 

A caracterização estrutural de peptídeos de fusão de classe I tem produzido resultados 

conflitantes. Enquanto alguns estudos sugerem que a conformação ativa do peptídeo 

associado à membrana é predominantemente  α-hélice,
222-223

 outros indicam que o estado 

ativo possa envolver conformações β,
224-226

 estruturas irregulares
227

 ou até mesmo uma 

combinação destas conformações.
228-229

 Para o peptídeo de fusão do HIV, ainda foi sugerido 

que seu estado fusogênico não é representado por conformações estáveis em α-hélice ou 

estruturas β, mas sim, caracteriza-se como uma estrutura transiente altamente flexível.
227

 Com 

efeito, com um tempo de agregação de ~ 30 µs,  Venken et al. mostraram, por simulações de 

DM, que o peptídeo de fusão do HIV apresenta alta plasticidade estrutural.
230

 Baseado neste e 

em outros resultados, os autores postularam que esse peptídeo, no contexto da proteína de 

fusão gp41 como um todo, é intrinsecamente desordenado. Como mostramos acima, o 

SARSFP possui as mesmas características que o peptídeo de fusão do HIV, apesar de nossas 

inferências terem sido baseadas em uma escala de tempo bem inferior. Embora reportado por 

Sainz et al
60

 e Guillén et al
191

 que o estado fusogênico biologicamente ativo do peptídeo 

SARSFP pareça envolver a formação de agregados β ligados às membranas, as construções 

host-guest monoméricas deste peptídeo não apresentaram estruturas regulares definidas em 

solução e a forma ligada a miméticos de membranas se mostrou predominantemente α-

helicoidal. Resta saber, no entanto, se tal conformação possui atividade fusogênica. Guillén e 

colaboradores reportaram ainda que a única diferença observada entre as conformações 

ligadas a membranas daquelas em solução é um pequeno aumento da intensidade relativa das 

bandas associadas a fitas-β estendidas com fortes interações intermoleculares (de 31% para 

35-36%).
191 

Este resultado evidencia a coexistência de múltiplas conformações do SARSFP na 

presença de membranas. A grande flexibilidade desse peptídeo em adotar diferentes 

conformações dependendo do meio ao redor pode ser relevante para sua atividade fusogênica. 

As simulações de DM, portanto, auxiliam na compreensão da plasticidade estrutural do 

SARSFP: do ensemble de conformações caracterizadas por energias livres comparáveis, 

estados conformacionais particulares podem ser “aprisionados” por interações específicas 

com diferentes lipídios ou moléculas do solvente. 

Diante do exposto, podemos pensar que, no contexto da proteína Spike como um todo, 

o peptídeo SARSFP se ligaria às membranas em sua forma monomérica e desordenada. 
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Interações específicas com diferentes lipídios poderia induzir a formação de estrutura 

secundária. A formação de agregados β regulares só ocorreria como um passo tardio, após 

oligomerização dos peptídeos nas membranas.  

Adicionalmente, aliando as técnicas de SDSL e SPPS com a espectroscopia de RME 

pulsada, obtivemos informações estruturais de análogos paramagnéticos duplamente 

marcados com radicais nitróxidos dos dois peptídeos. Adicionalmente, investigamos a 

capacidade de agregação ou oligomerização de derivados contendo somente o TOAC ou o 

marcador MTSSL em sua estrutura.A heterogeneidade conformacional dos peptídeos na 

presença de micelas de surfactantes e em diferentes solventes foi investigada usando a técnica 

de DEER de 4 pulsos. 

O análogo do SARSIFP adota primariamente α-hélices na presença dos miméticos, mas 

em micelas constituídas de surfactantes negativamente carregados também há contribuição de 

provável formação de estruturas β mais compactas, a julgar pela distribuição não nula de 

distâncias obtida em torno de 1,5 nm, limite inferior da técnica. Adicionalmente, análogos 

unicamente marcados desse peptídeos revelam alta capacidade de formação de oligômeros em 

SDS-d25. Os dados sugerem a formação de estados triméricos, mas não descartamos a 

possibilidade de formação de estados de mais alta ordem.  

Por outro lado, a desconvolução dos sinais de DEER do análogo do peptídeo SARSFP 

revela uma larga distribuição de distâncias para todos os miméticos de membranas, refletindo 

a coexistência de múltiplas conformações, com alta probabilidade de formação de estruturas 

bem compactas, ou seja, cujas distâncias médias ponta-a-ponta sejam iguais ou menores que 

1,5 nm. Interações específicas peptídeos-surfactantes promovem distribuições de distâncias 

distintas. Experimentos com um análogo contendo o MTSSL ainda indicaram a alta 

capacidade de associação desse peptídeo em SDS-d25 e sugeriram a formação de trímeros. 

Esses resultados, em geral, concordam qualitativamente com os experimentos de CD desses 

peptídeos em TFE e na presença dos miméticos.  

Os resultados obtidos dos experimentos de DEER são animadores por dois motivos: 

primeiro, porque obtivemos dados estruturais, em baixa resolução, que refletem as 

conformações desses peptídeos em diferentes miméticos; e segundo, porque esses estudos 

representam alguns dos primeiros experimentos de DEER em nosso país.  

Por fim, não somente a estrutura dos peptídeos é importante para o processo de fusão, 

mas também a composição das membranas e a dinâmica dos lipídios desempenham papel 

fundamental. A composição lipídica em membranas biológicas é complexa e os tipos de 

lipídios bem como as proporções entre eles variam de célula a célula. Já é bem conhecido que 
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a composição lipídica das membranas afeta, por exemplo, a cinética da fusão biológica.
231

 

Adicionalmente, algumas propriedades específicas dos lipídios como carga, comprimento das 

cadeias acila, insaturações, ou presença de colesterol nas membranas, entre outros,
232

 podem 

afetar enormemente as interações peptídeos-membranas, modificando, por conseguinte, o 

mecanismo de inserção dos peptídeos e sua orientação nas bicamadas.
233

  

Recentes experimentos de RME CW (não mostrados nesta tese) com lipídios 

marcados com radical nitróxido foram usados para monitorar os efeitos dos peptídeos SARSFP 

e SARSIFP na dinâmica rotacional e no ordenamento de membranas de diferentes 

composições, a saber: DPPC, DPPG, DPPS, POPA, POPC (1-palmitoil-2-oleoil-glicero-

fosfocolina), POPS (1-palmitoil-2-oleoil-glicero-fosfoserina), POPG (1-palmitoil-2-oleoil-

glicero-fosfoglicerol) e com as misturas lipídicas DPPC/colesterol 7:3, DPPC/DPPG 1:1, 

DPPC/DPPS 1:1 e DPPC/POPA 1:1. Os experimentos realizados em pH 7,4, tanto na fase gel 

quanto na fase fluida dos modelos de membranas, indicam que ambos os peptídeos perturbam 

fortemente a dinâmica estrutural (aumento do ordenamento) tanto da cabeça polar quanto de 

diferentes regiões do core hidrofóbico de vesículas multilamelares constituídas de lipídios 

negativamente carregados, em acordo com os resultados de calorimetria. Os efeitos 

promovidos pelos peptídeos, maiores no caso do SARSFP, são análogos àqueles causados por 

moléculas promotoras de fusão e contrários àqueles promovidos por inibidores de fusão. Estes 

efeitos são similares àqueles reportados por Ge e Freed para o peptídeo de fusão do vírus 

influenza
234

 e podem contribuir significativamente para o mecanismo de fusão de membranas 

promovido pelos peptídeos do SARS-CoV (dados não mostrados). 

Concluindo, os resultados obtidos com esse conjunto de técnicas permitiram avanços 

significativos no que tange à obtenção de informações estruturais de ambos os peptídeos 

combinando técnicas de baixa resolução, como CD e DEER, com simulações computacionais. 

O conhecimento da estrutura de peptídeos de fusão em nível molecular pode revelar 

informações importantes acerca dos passos iniciais do mecanismo de fusão com membranas 

da glicoproteína Spike do coronavírus causador da SARS. 

O presente estudo foi limitado a modelos de membranas lipídicas artificiais e a 

peptídeos sintéticos. Apesar disso, como foi sugerido que peptídeos possam formar unidades 

independentes de enovelamento no contexto da glicoproteína viral como um todo,
50

 supomos 

que os resultados obtidos neste trabalho devam proporcionar uma compreensão útil do 

complexo mecanismo envolvido na interação destes peptídeos de fusão com biomembranas, 

uma vez que possibilitam fazer inferências em nível molecular destes sistemas. 
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APÊNDICES 
 

Nesta seção, apresentamos material complementar ao texto principal desta tese que 

possa servir como suporte para o entendimento de alguns experimentos e/ou análises de 

dados. 

 

A.1  O operador densidade e sua evolução temporal 
 

O modelo vetorial é muito útil para descrever experimentos básicos de ressonância 

magnética,
118

 mas não é aplicável a sistemas de spins acoplados, como é o caso dos 

experimentos de DEER. Portanto, faz-se necessária a introdução de ferramentas para 

descrever o comportamento de tais sistemas sob a ação de uma sequência qualquer de pulsos 

de micro-ondas. A ferramenta de que precisamos é fornecida pela mecânica quântica, 

especificamente na forma de uma matriz densidade, que é uma das maneiras mais 

convenientes de se descrever quanticamente experimentos de ressonância magnética pulsada.  

O operador densidade é definido por:
118

  

 

 lkcc
lk

lk
,

*  (22) 

 

cujos elementos da assim chamada matriz densidade são dados por: 

 

 lkcc lkkl   *
 (23) 

 

Os elementos fora da diagonal, kl , quantificam as coerências ou superposição entre 

os estados k e l , enquanto os elementos diagonais, kk , representam a população do estado 

k . O valor esperado de um observável O em um ensemble é dado por 
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  OTrO   
(24) 

 

que é convenientemente independente da função de onda, representada por   na equação 

(22).  

A evolução da matriz densidade sob o Hamiltoniano de spin é dado pela equação de 

Liouville-von Neumann 

 

 
 

,Hi
dt

d
  (25) 

 

A equação acima despreza efeitos de relaxação que podem ser introduzidos através do 

superoperador de relaxação  : 

 

 
    eqti

dt

d



 ,H  (26) 

 

onde 
eq  é o operador densidade de um sistema de spins em equilíbrio térmico. Como   é 

independente do tempo, a relaxação e a evolução temporal do ensemble de spins podem ser 

tratadas separadamente. 

 A equação de Liouville-von Neumann é prontamente resolvida quando o 

Hamiltoniano é constante por um intervalo de tempo. A solução é mais facilmente escrita em 

termos de operadores exponenciais 

 

            UUiit 0exp0exp  HtHt  (27) 

 

onde o operador propagador  HtitU  exp)(  e seu adjunto hermitiano U  propagam o 

operador densidade no tempo via transformações unitárias,  UU 1 .  

 Resolver a equação de Liouville-von Neumann é mais difícil quando o Hamiltoniano 

depende do tempo, por exemplo, em um experimento de RME pulsada. Neste caso, é 

conveniente descrever o experimento em sequências de intervalos de tempo governados por 

diferentes Hamiltonianos que permanecem constantes durante cada um desses intervalos 

 



145 

 

 

temporais e aplicar a equação (27). Assim, propagadores são consecutivamente aplicados para 

cada intervalo de tempo 

 

      nn UUUUUUt ...0... 2112   (28) 

 

e o operador densidade no tempo de detecção pode ser calculado. Este é o assim chamado 

formalismo do operador densidade. Usando este formalismo, o estado de spin do sistema pode 

então ser investigado em qualquer tempo t  durante o experimento aplicando propagadores até 

o tempo desejado e usando a equação (24) para calcular o valor esperado do observável de 

interesse. 

 

A.2  Formalismo do operador produto 
 

A aplicação da equação (28) para descrever a evolução temporal de um sistema grande 

de spins pode se tornar uma tarefa bem tediosa. Portanto, é mais conveniente decompor   em 

uma combinação linear de operadores de uma base ortogonal:
240

 

  

 
j

jj Btc )(  (29) 

 

Este é o chamado formalismo do operador produto. Essa descrição é mais vantajosa 

que o operador densidade, não somente por facilitar a manipulação do sistema de spins, mas 

também porque os operadores Bj da base possuem significado físico.
240

 O número de 

operadores da base é igual ao número 
2

Hn  de elementos na matriz densidade. Contudo, os 

operadores pertencem a um novo espaço de dimensão 
2

HL nn  , chamado espaço de Liouville. 

Para um elétron livre com S = ½, a base Cartesiana dos operadores de spin Sx, Sy e Sz em 

conjunto com o operador identidade ½1 pode ser convenientemente escolhida e usada.  

Para um sistema de dois spins acoplados, podemos escrever como base do espaço de 

Liouville aquela obtida pelo produto direto das bases de dois sistemas de spin isolados: 
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O conceito de base de operadores produto e a interpretação de cada operador pode ser 

estendida para um número qualquer de spins. 

Em adição aos operadores densidade, o Hamiltoniano do sistema também pode ser 

expresso em termos de operadores produto Cartesianos. Assim, a evolução de um sistema de 

spins pode ser descrita no formalismo dos operadores produto. Em analogia com a equação 

(27), a evolução de um operador produto A sob a ação de outro operador produto B pode ser 

expressa por 

     CBiABi   expexp  (32) 

 

ou, em notação simplificada, que será usada ao longo deste texto, 

 

 
CA

B



 (33) 

 

onde o ângulo de rotação   pode corresponder tanto ao ângulo de flip de um pulso ou a 

t   , onde  é magnitude de uma das interações no Hamiltoniano.  

Uma solução da equação (33) para um sistema de spins com J = ½ é dada por:
241

  

 

   


senABiAA
B

,cos          0,  AB  (34) 

 

 
AA

B



        0,  AB  (35) 

 

Se o Hamiltoniano consistir de uma soma de operadores produto, estes podem ser 

aplicados consecutivamente, contanto que comutem entre si. 
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A.3  Aplicação em experimentos de RME pulsada 
 

Um conceito muito importante para os experimentos de RME é a representação teórica 

do estado de equilíbrio do sistema de spins. O operador densidade em RME que representa o 

estado de equilíbrio termodinâmico, eq , é caracterizado pela distribuição de Boltzmann, ou 

seja, 

 

  
Z

Η TkB
eq

0exp 
 , (36) 

 

sendo   kTTr 0exp HZ   a função de partição, kB a constante de Boltzmann, T a 

temperatura absoluta, em Kelvin,   a constante de Planck e 0H  o Hamiltoniano do sistema 

no estado estacionário. 

Na aproximação de campo alto, a interação dominante em um sistema de spins 

isolados é dada pelo termo Zeeman eletrônico, sendo 0Η  dado por zSS0Η . Usando a 

aproximação de alta temperatura, ou seja, kTS  , e realizando uma expansão em série do 

fator exponencial da equação (36), 
eq  pode ser aproximado por 

 

 








 z

S
eq S

kT





1

1

Z
 

(37) 

  

Os efeitos dos operadores que representam pulsos ou evoluções livres do sistema de 

spins são manifestados somente no segundo termo dessa expansão. O operador identidade 1 é 

omitido já que é invariante durante todo o experimento e não gera informação do sistema 

físico. Os fatores constantes também são usualmente omitidos no segundo termo e o operador 

densidade em equilíbrio térmico é convenientemente denotado por 

 

 
zeq S  (38) 
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O sistema de spins deixa o estado de equilíbrio térmico pela aplicação de pulsos de 

micro-ondas, ou seja, radiação ressonante durante um intervalo de tempo Pt  na qual a 

magnetização do sistema de spins é rodada por um ângulo  Pt1  .  

Um pulso excita uma ou várias transições de um sistema de spins dependendo de sua 

largura de banda de excitação, que é inversamente proporcional a Pt . Um pulso é chamado 

não-seletivo se excita todas as transições permitidas e parcialmente permitidas do sistema de 

spins, ou seletivo, se somente uma ou poucas transições são excitadas. Quanticamente, um 

pulso não-seletivo aplicado na direção  yxyxi  ,,,  é descrito pelo operador produto iS  e 

pelo Hamiltoniano iS1
pulse

iΗ , sendo Pt1  .  Neste caso, o Hamiltoniano de spin 

estático durante o pulso pode ser desprezado e o pulso pode ser tratado como ideal, ou seja, 

infinitamente curto. 

 O Hamiltoniano de spin afeta, contudo, a evolução do sistema de spins, como descrito 

pela equação de Liouville-von Neumann (Eq. 26). O tempo de evolução livre é assim 

caracterizado pelo operador t0Η  ou por uma combinação linear de operadores produto. 

Como exemplo, considere a aplicação de um pulso de t0Η  ao longo do eixo x em um 

sistema cujo estado inicial é descrito pela equação (38) e subsequente evolução livre sob a 

ação do Hamiltoniano zS S0Η  para um sistema de spins isolados. Usando a equação (34) 

em (38) e usando as regras de comutação para os operadores momentum angular: 

 

   zyx iSSS , ,   xzy iSSS ,  e   yxz iSSS ,  (39) 

 

encontramos 

 
yzeq SS xS

 
2

  (40) 

 

ou seja, a polarização de spin Sz  é transformada em uma coerência eletrônica Sy pela 

aplicação de um pulso de micro-ondas com ângulo de flip de 2 . No modelo vetorial, isto é 

equivalente a uma rotação de mesmo ângulo do vetor magnetização inicialmente na direção 

+z para o eixo –y.  

A evolução desta coerência sob a ação de zS S  resulta em 
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    xSySy StsenStS

zS
S

t
 


cos1  (41) 

 

A magnetização transversal ao longo das direções x e y do referencial girante pode 

então ser determinada aplicando a equação (24) na expressão acima. 

Concluindo, partindo do ponto de equilíbrio térmico, o estado do sistema de spins no 

tempo de detecção pode ser determinado pela aplicação consecutiva de operadores produto 

descrevendo os pulsos de micro-ondas e a evolução livre. 

 

A.4  Detecção do eco com varredura de campo (EDFS) 
 

Após apresentação do formalismo do operador densidade e do operador produto, 

faremos aqui uma breve introdução de uma técnica bem conhecida dos usuários de RME 

pulsada, a técnica de detecção do eco com varredura de campo (EDFS). Para isso, comecemos 

explicando a origem do chamado “eco de spins”. 

O experimento mais simples em espectroscopia de RMN consiste na aplicação de um 

pulso único de 2/ , que excita todo o sistema de spins. Assim, o decaimento de indução livre 

(FID, Free Induction Decay) das coerências nucleares geradas é detectado e o sinal no 

domínio temporal é submetido a uma transformada de Fourier (TF). A correspondente técnica 

de RME TF é raramente usada, já que está sujeita a grandes problemas. Primeiro, a largura da 

banda de excitação dos pulsos mais curtos de micro-ondas disponíveis ( nst 42/  ) não 

permite uma excitação completa do sistema de spins. Outro problema está associado a uma 

limitação importante de todos os espectrômetros de RME pulsada: o tempo morto. Intensos 

pulsos de excitação, com potência da ordem de 1 kW, são normalmente requeridos nos 

experimentos de RME pulsada. Contudo, o limite máximo de operação dos detectores é da 

ordem de 1 mW. Com isso, faz-se necessário bloquear a entrada do sistema de detecção após 

a aplicação de um pulso até que a potência de radiação incidente decresça ao limite de 

operação dos detectores.
82

 Como resultado, o registro do sinal (FID, por exemplo) é evitado 

por certo tempo, chamado de tempo morto, depois do pulso. O tempo morto é da ordem de 

100 ns em banda X para o espectrômetro comercial Bruker ELEXSYS disponível em nosso 

grupo. 
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Para evitar o problema do tempo morto, entre outros, muitos experimentos de RME 

pulsada são baseados na detecção de ecos de spin eletrônicos (ESE, Electron Spin Echo). O 

eco de spin, descrito pela primeira vez por E. L. Hahn em 1950 para o caso do spin nuclear, 

descreve o reaparecimento da magnetização transversal como um eco da magnetização 

inicial.
243

 A formação mais simples de um eco de spins, o eco primário (ou eco Hahn), é 

obtida depois da aplicação da sequência de pulsos   txx   2/ , como ilustrado na Figura 

34. 

Para simplificar a explicação do fenômeno de eco de spins, assumimos aqui a 

aplicação de pulsos ideais, ou seja, aqueles que fornecem uma excitação simultânea e 

completa de todo o espectro de RME, e um sistema de spins eletrônicos isolados com 

zS SΗ  Usando o formalismo do operador produto, os operadores densidade após a 

aplicação do pulso   txx   2/  e evolução sob a ação zS S  por um intervalo de tempo 

  são dados por: 

 

       xSySyzeq SsenSSS
zS

SxS



  


cos21

2
 (42) 

 

O primeiro pulso de  x2/  gira o vetor magnetização, inicialmente em equilíbrio 

térmico na direção +z, ao redor do eixo x, produzindo uma magnetização resultante na direção 

–y (Figura 34 à esquerda). Durante um tempo t  de evolução livre, spins com frequências 

de Larmor distintas acumulam uma diferença de fase. Isso é equivalente a dizer que, no 

referencial girante, os spins se espalham de acordo com seus respectivos offsets de frequência 

S (parte inferior da Figura 34). Como consequência, a amplitude do vetor magnetização é 

decrescida.  

O segundo pulso de x , aplicado depois de transcorrido um tempo  , inverte o sinal 

apenas da componente y da magnetização de cada pacote de spin, ou seja 

 

         xSyS SsenSxS



 cos32  (43) 

 

Contudo, os sentidos de rotação das componentes individuais permanecem inalterados 

após este segundo pulso. Como consequência, depois de transcorrido o mesmo intervalo de 

 



151 

 

 

tempo   de evolução, as fases dos diferentes spins são refocalizadas e o vetor magnetização é 

maximizado na direção +y. Essa magnetização resultante, que cresce e decai dentro de um 

curto intervalo de tempo, é chamada eco de spin. O operador densidade correspondente é 

dado por:  

 

         xSyS StsenStt
zS

S
t

)()(cos43   


 (44) 

 

Para t , os argumentos das funções seno e cosseno se anulam e o operador 

densidade 
4  torna-se 

 

   14 2   yS  (45) 

 

ou seja, o estado de spin após o primeiro pulso é preservado, a menos de uma fase.  

Para o caso de pulsos de micro-ondas não ideais, onde somente uma porção do 

espectro é excitada, a sequência de pulsos somente refocaliza pacotes de spin não 

homogêneos. A magnetização transversal que é perdida devido à relaxação (difusão espectral) 

não pode ser recuperada. Isto causa um decaimento exponencial do eco como função de  . O 

tempo característico desse decaimento exponencial, chamado de tempo memória de fase Tm, 

está relacionado com o tempo de relaxação transversal T2.  

 

 

 

Figura 34 - Anatomia de um experimento de ESE. Parte superior: Formação de um eco primário depois 

da sequência de pulsos     xx2/ . Parte inferior: Ilustração gráfica do vetor 

magnetização em posições características da sequência de pulsos. Fonte: Adaptada de 

material gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Gunnar Jeschke (ETH). 
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Se o pulso de detecção resolve o problema do tempo morto, ele não supera a largura 

insuficiente de sua banda de excitação. Este problema pode ser solucionado por uma 

varredura do campo magnético de maneira análoga a técnica de RME CW. A frequência de 

micro-ondas e a sequência de pulsos são mantidas constantes e a intensidade do eco é 

registrada como função do campo magnético. Com este método, o espectro de RME de 

absorção é obtido. Essa é a chamada técnica de EDFS. 

Em temperatura ambiente, os ecos de espécies paramagnéticas não são usualmente 

detectáveis devido aos valores curtos de Tm que causam uma relaxação completa do sinal 

durante o tempo de detecção. Nesta tese, os espectros de EDFS foram registrados à 50 K, a 

mesma temperatura usada nos experimentos de DEER, o que fornece valores de Tm 

suficientemente longos. 

 

A.5  Otimização das condições experimentais 
 

Para a obtenção de sinais de DEER de boa qualidade, é importante uma escolha 

adequada do campo magnético de observação, da frequência de bombeio e das larguras 

ótimas dos respectivos pulsos de detecção e bombeio. Há, no entanto, alguns critérios para a 

escolha correta desses parâmetros, cujos valores não podem ser tomados como absolutos, 

visto que, em geral, dependem da amostra de interesse. 

Como primeiro critério, consideremos a posição de aplicação dos pulsos de bombeio e 

de detecção. Para essa discussão precisamos, primeiramente, de um espectro de RME CW de 

absorção ou, mais apropriadamente, um espectro de EDFS (veja seção A.4). Tomemos como 

exemplo o espectro EDFS de uma amostra padrão (Figura 35), gentilmente cedida pelo Prof. 

Dr. Gunnar Jeschke (ETH) para testes e calibração dos experimentos em nosso grupo. Neste 

espectro, poderíamos pensar, em princípio, em posicionar a frequência de detecção no 

máximo da intensidade do eco, correspondente ao campo de 3474 Gauss naquele espectro, 

aumentando, pois, a sensibilidade da medida (relação sinal/ruído). Essa escolha, no entanto, 

não necessariamente produz os melhores resultados, visto que a profundidade da modulação 

dipolar, que depende da fração fB dos spins B excitados pelo pulso de bombeio e que 

contribuem para o eco, não estará otimizada. Portanto, selecionando o máximo global do 

espectro EDFS do radical nitróxido como a posição de bombeio, tanto a eficiência de 
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bombeio quanto a profundidade de modulação para a modulação dipolar são maximizadas. 

Isso aumenta, por conseguinte, a contribuição do sinal desejado relativo ao ruído e às 

modulações nucleares no eco, além de diminuir distorções devido à relaxação longitudinal dos 

spins B.  

O próximo passo é decidir onde devemos detectar. A sensibilidade dos experimentos 

de DEER também depende da fração fA dos spins A excitados pelo pulso de observação. Para 

maximizar esse parâmetro, tanto a posição de aplicação do pulso quanto a sua largura devem 

ser otimizadas. O procedimento adotado para a otimização da largura dos pulsos será 

apresentado mais adiante. Com relação à posição de detecção, observe que a extremidade de 

campo baixo do espectro de EDFS, como mostrado na Figura 35, apresenta-se como bom 

candidato por duas razões. Primeiro, com exceção da posição onde estamos bombeando, a 

intensidade do espectro nessa posição é maior que qualquer outra posição do restante do 

espectro. Segundo, a separação em frequência entre as posições de bombeio e detecção é 

maior que 50 MHz e, portanto, satisfaz o critério de não-sobreposição das bandas de excitação 

dos pulsos de bombeio e de observação para larguras típicas usadas em experimentos de RME 

pulsada (veja discussão adiante). 

 

 

Figura 35 - Espectro de EDFS de um composto padrão obtido à 60 K. Medidas prévias de DEER realizadas 

pelo grupo do Prof. Jeschke mostraram que a distância média entre os radicais nitróxidos nessa 

amostra é de 2,57 ± 0,14 nm.
244

 Para os experimentos de DEER, as posições apontadas pelas 

setas são usualmente escolhidas para aplicação dos pulsos de bombeio (vermelho) e observação 

(azul). A separação em frequência entre tais posições (56,6 MHz) é suficiente para larguras 

típicas dos pulsos usados nos experimentos de DEER. Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Para calcularmos a diferença em frequência entre as frequências de observação e de 

bombeio, deve-se, primeiramente, determinar a diferença em campo magnético do espectro 

EDFS entre as posições escolhidas dos campos de observação e de bombeio, ou seja, 

pumpobs BBB  . Com essa definição 0B , visto que a posição de aplicação do pulso de 

bombeio ocorre em campo magnético maior que a posição de aplicação do pulso de detecção 

(Figura 35). Este valor é então convertido em diferença de frequência com a seguinte 

equação: 

Gauss

MHz
xB 83,2 . 

 

A frequência de bombeio, 
pump , pode ser calculada, então, como: 

 

  obspump , 

 

onde obs  representa a frequência de observação/detecção. Isso significa que a frequência de 

bombeio, nos experimentos de DEER, é obtida subtraindo   da frequência de micro-ondas 

(veja Figura 35).  

Apresentado o critério utilizado para a escolha das posições de bombeio e detecção, 

apresentamos agora os experimentos de EDFS com os peptídeos duplamente marcados, 

TOAC-SARSFP-Cys-MTSSL e TOAC-SARSIFP-Cys-MTSSL, em diferentes ambientes. Nos 

espectros da Figura 36 são mostradas as posições selecionadas para aplicação dos pulsos de 

bombeio e observação nos experimentos de DEER. 
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Figura 36 - Espectros de EDFS dos derivados paramagnéticos duplamente marcados dos peptídeos (A) SARSFP 

e (B) SARSIFP nas condições indicadas. Os espectros, obtidos à 50 K, estão deslocados em campo 

magnético usando como referência o campo correspondente ao máximo em intensidade de cada 

espectro. Também são mostradas as posições onde os pulsos de bombeio e de observação (linhas 

tracejadas) foram aplicados nos experimentos de DEER. A separação em frequências entre essas 

posições foi mantida fixa em 65 MHz (ou 23,2 Gauss). Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Outro critério a ser considerado e de extrema importância é a otimização das larguras 

dos pulsos. Em princípio, contanto que os ângulos ótimos de flip sejam mantidos, podemos 

pensar que quanto menos seletivo for um pulso, ou seja, quanto mais larga for sua banda de 

excitação, maior será a sensibilidade dos experimentos de RME pulsada, visto que um grande 

número de spins será excitado. Outra vantagem da utilização de pulsos curtos é a de se evitar 

relaxação significativa dos spins eletrônicos durante o intervalo de sua aplicação, evitando, 

pois, a perda de memória de fase dos spins devido à difusão instantânea. 

No entanto, conforme foi assumido na seção 2.2.1, pulsos de observação devem 

excitar exclusivamente os spins A e o pulso de bombeio deve excitar exclusivamente os spins 

B. Em outras palavras, o critério utilizado para a escolha adequada das larguras dos pulsos é o 

de se evitar uma sobreposição substancial dos perfis de excitação entre eles, como aqueles 

exemplificados na Figura 6B. Considerando que a sensibilidade dos experimentos de DEER 

depende do produto da fração fA dos spins A excitados e da fração fB  dos spins B que 

contribuem para o eco, tanto as posições de detecção e de bombeio quanto as larguras dos 

pulsos devem ser otimizadas sob essa restrição de mínima sobreposição.  

Consideremos, por exemplo, que a largura da banda de excitação 
exc , definida pela 

largura à meia altura do perfil de excitação teórico de um pulso retangular, seja dada por
119
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p

exc
t

2,1
 . 

 

Assim, um pulso de 12 ns possui uma largura de banda de excitação de ± 50 MHz, ou 

seja, de ± 18 Gauss, na escala de campo magnético (2,8 MHz correspondem a 1 Gauss para g 

= ge). Para típicas larguras de pulsos usados em RME pulsada, a diferença em frequência 

entre os pulsos de bombeio e de observação deve diferir, portanto, de, pelo menos, 50 MHz 

para evitar sobreposição. Jeschke e Polyhach demonstraram que, para pulsos de 2/  e   de 

observação de 16 e 32 ns, respectivamente, e pulso   de bombeio de 12 ns, apenas uma 

pequena sobreposição ocorre nas bandas de excitação para uma diferença de 

aproximadamente 65 MHz entre as frequências de bombeio e detecção.
120

 Nessa 

configuração, os autores encontraram que apenas 2,6% dos spins A excitados também eram 

simultaneamente excitados pelo pulso de bombeio. Dessa forma, em todos os nossos 

experimentos, utilizamos 65 MHz como separação entre as frequências de bombeio e 

detecção (Figura 36). 

Ademais, levando-se em consideração que o ângulo de flip β de um pacote de spins, 

excitado por um pulso de largura tP, seja 
PtB1 ,

119
 com a magnitude do campo de micro-

ondas B1 dependente de parâmetros da cavidade, ou seja, 
CmwL VPQB /1   (QL e VC 

correspondem, respectivamente, ao fator de qualidade e ao volume efetivo da cavidade, e Pmw, 

à potência de micro-ondas), então fica evidente a necessidade de otimização do pulso de 

bombeio em nossos experimentos.  

Diante do exposto, devemos, por conseguinte, mapear a magnitude de B1 e a largura tP  

do pulso de bombeio no intuito de otimizarmos a profundidade de modulação. E uma das 

maneiras mais simples de se otimizar o pulso de bombeio é realizar um experimento de 

nutação, cuja sequência de pulsos está apresentada na Figura 37A. 

Nesse experimento, a frequência de bombeio é ajustada para o mesmo valor da 

frequência de micro-ondas de observação. Um pulso de bombeio de largura 
pt  variável é 

aplicado antes da detecção do eco Hahn na frequência de observação, conforme apresentado 

na Figura 37A. A intensidade do eco resultante é então medida como função da largura do 

pulso de bombeio. Observe que, uma vez otimizado, um pulso de   na frequência de 

bombeio aplicado antes da sequência do eco Hahn na frequência de observação terá invertido 

completamente o vetor magnetização, que inicialmente se encontrava em equilíbrio térmico 
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na direção z, do pacote de spins excitado. Como consequência, o primeiro mínimo do gráfico 

da intensidade do eco vs. a largura do pulso corresponde ao máximo de inversão e, 

consequentemente, a largura do pulso de bombeio que produz um ângulo de flip   , para 

uma dada magnitude do campo de micro-ondas B1. 

A Figura 37B apresenta o resultado do experimento de nutação obtido com a amostra 

TOAC-SARSIFP-Cys-MTSSL em DMSO-d6. A largura otimizada do pulso   de bombeio 

encontrada foi de 12 ns. Por conseguinte, anteriormente a todos os experimentos de DEER 

realizados, a magnitude do campo B1 foi ajustada para que produzisse um pulso   de 

bombeio de 12 ns. 

 

 
Figura 37 - (A) Sequência de pulsos do experimento de nutação utilizado para otimização da largura do pulso 

de bombeio. Pulsos de diferentes larguras (tP) no canal 2 (frequência de bombeio), cuja νpump é 

ajustada para νpump= νobs, são aplicados antes da sequência do eco Hahn, na frequência  νobs do canal 

1. Como consequência, uma modulação da amplitude do eco é observada para diferentes valores de 

tP. (B) Resultado típico de um experimento de nutação da amostra contendo 100 µM do peptídeo 

TOAC-SARSIFP-Cys-MTSSL em DMSO-d6 (33% em volume de glicerol-d8) obtido à 50 K. A 

intensidade do eco de spins é registrada como função da largura do pulso de bombeio. O primeiro 

mínimo neste gráfico corresponde ao máximo de inversão do vetor magnetização do pacote de 

spins excitado que, nesse caso, forneceu  tP = 12 ns para a frequência de bombeio (canal 2, 

vermelho). Na prática, variamos a potência do pulso até que o máximo de inversão seja obtido em 

tP = 12 ns.  Esse tipo experimento também pode ser utilizado para descobrir se os pulsos de 

frequência  νobs estão corretamente calibrados, utilizado-se a sequência de pulsos do item 

(A)apenas no canal 1. Nesse caso, como as larguras dos pulsos de 2/  e   do canal 1 foram de, 

respectivamente, 16 e 32 ns, para    devemos ter tP = 32 ns, conforme apresentado no gráfico 

em azul. A frequência dos dois canais foi ajustada para 9,7560 GHz. As separações T  e   entre 

os pulsos foram ajustadas para 400 e 200 ns, respectivamente. Fonte: Elaborada pelo autor (figura à 

direita) e adaptada de material gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Gunnar Jeschke (ETH) (figura à 

esquerda). 
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A.6  Experimentos de CD dos peptídeos host-guest 
 

No intuito de tentar diminuir a tendência de formação de agregados β pelos peptídeos, 

decidimos levar em consideração a ideia de Han e Tamm de inserção de uma sequência 

altamente carregada e não estruturada ao C-terminal dos peptídeos de fusão.
245 

Esta nova 

sequência estendida, chamada de sistema host-guest, visa, entre outras coisas, ao aumento da 

solubilidade do peptídeo original e à prevenção de provável oligomerização. Outra vantagem 

desse sistema é a de que ele facilita a ligação do peptídeo a membranas carregadas 

negativamente, possibilitando, outrossim, o estudo de sua topologia em modelos de 

bicamadas lipídicas, uma vez já determinado que interagem efetivamente com tais miméticos. 

A ideia se baseia na introdução de uma sequência host, composta de um linker flexível 

(GCG) e de uma sequência altamente carregada (KKKK), ao C-terminal do peptídeo original 

(guest). A cisteína do linker é adicionada para posteriores estudos espectroscópicos por RME 

ou fluorescência, no qual uma sonda repórter externa pode ser ligada à cadeia lateral desse 

resíduo. A sequência de poli-lisinas garante a solubilização dos peptídeos. A justificativa de 

introdução de um linker flexível é a de tentar garantir que ambas as sequências, host e guest, 

constituam unidades de enovelamento independentes ou, pelo menos, que haja o mínimo de 

interação entre elas, assim preservando suas características estruturais originais. Através desse 

sistema, não somente a obtenção da estrutura pode ser facilitada, mas também estudos de 

ligação dos peptídeos a bicamadas lipídicas, através de técnicas de calorimetria de titulação 

isotérmica ou de fluorescência, podem ser mais apropriadamente conduzidos, aumentando-se 

a confiabilidade dos parâmetros obtidos. 

Devido à forte tendência de agregação tanto em solução quanto em miméticos de 

membranas, tentativas prévias de resolução da estrutura dos domínios de fusão de 

glicoproteínas virais falharam. Até 2000, ano de publicação do artigo de Han e Tamm, 

nenhuma estrutura de alta resolução de um domínio de fusão havia sido publicada. No ano 

seguinte, estes mesmos autores e colaboradores, usando o conceito host-guest, publicaram a 

estrutura do domínio de fusão da hemaglutinina do vírus da gripe.
246

 

Decidimos então seguir essa mesma ideia para verificar, primeiramente por CD, se a 

tendência de formação de estruturas β, principalmente pelo peptídeo SARSFP, é devida à 

agregação ou à formação de folhas-β.  Abaixo mostramos as sequências dos peptídeos host-

guest utilizados (sintetizados pela empresa Aminotech Pesquisa e Desenvolvimento, 
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Diadema, SP) e na Figura 38 são apresentados os espectros de CD dos dois peptídeos em 

solução tampão e na presença de micelas de LPC, LPG e LPC/LPG na razão molar 2:1. 

 

FP-H7 Ac-MWKTPTLKYFGGFNFSQILGCGKKKK-NH2 
  

IFP-H7 Ac-GAALQIPFAMQMAYRFGCGKKKK-NH2 

 

Como pode ser notado, os espectros de CD de ambos os peptídeos em solução tampão 

apresentam características de estruturas irregulares, mas na presença de micelas há formação 

de α-hélices. O conteúdo de hélices é ainda modulado pela densidade superficial de carga 

negativa das micelas, provavelmente relacionado com uma partição maior dos peptídeos em 

micelas negativamente carregadas do que em micelas zwiteriônicas. Observa-se, ainda, que a 

razão da elipticidade molar à 208 nm por aquela à 222 nm no espectro do IFP-H7 em micelas 

contendo LPG sugere a formação de coiled-coil.
247

 

 

 

Figura 38 - Espectros de CD de 50 µM dos peptídeos host-guest (A) FP-H7 e (B) IFP-H7 em tampão 20 

mM fosfato de potássio, pH 7,4 e na presença de 10 mM de micelas de LPC, LPG e 

LPC/LPG na razão molar 2:1 obtidos à 25°C. Os espectros não foram corrigidos ou 

normalizados com relação a concentração. Os dois peptídeos não estão estruturados em 

solução, mas adquirem conteúdo de α-hélices na presença dos miméticos de membranas, com 

conteúdo crescente ao aumento da densidade superficial de carga das micelas. Fonte: 

Elaborada pelo autor. 

 

 

A.7  Predição de estruturas desordenadas nos peptídeos 
 

Métodos de predição de estruturas intrinsecamente desordenadas em proteínas foram 

desenvolvidos. Aqui utilizamos os algoritmos OnD-CRF24
248

 e DisEMBL
249

 para 

verificarmos se os peptídeos SARSFP e SARSIFP apresentavam resíduos com  características 
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intrinsecamente desordenadas. Observa-se, na figura abaixo, que somente o peptídeo SARSFP 

possui alta probabilidade de desordem ao longo de toda a sua estrutura primária. 

 

 

Figura 39 – Probabilidade de desordem por resíduo dos peptídeos (A) SARSFP e (B) SARSIFP calculada com 

os métodos de predição mostrados acima. Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

A.8  Espectros de RME CW dos peptídeos marcados  
 

O objetivo da realização de experimentos de RME CW anteriormente aos de DEER 

consiste na verificação da adequação da amostra para os experimentos de RME pulsada. Para 

isso, duas informações sobre o sistema foram verificadas: (1) a possível existência de uma 

população dos marcadores TOAC livres, como resquício da síntese, ou MTSSL livres, 

proveniente do processo de marcação posterior à síntese; e (2) se os espectros CW exibem 

alargamento dipolar visível. Neste último caso, se os radicais nitróxidos estiverem a distâncias 

maiores que 2 nm entre si, o acoplamento dipolar entre eles será menor que a largura de linha 

não homogênea do espectro CW (< 3,5 Gauss), que, por sua vez, origina-se tanto de 

acoplamentos hiperfinos não resolvidos quanto da anisotropia do tensor giromagnético. Neste 

caso, as amostras são adequadas para os experimentos de DEER. Caso contrário, 

alargamentos das linhas de ressonância dos espectros CW são indicativos de forte interação 

dipolar ou de troca, o que poderia ser causado tanto pela aproximação dos radicais nitróxidos 

a distâncias menores que 2 nm devido a um estado conformacional do peptídeo, quanto por 

agregação ou oligomerização. 
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Nas Figuras 40 e 41, apresentamos os espectros de RME CW dos derivados única e 

duplamente marcados dos peptídeos SARSIFP (Figura 40) e SARSFP (Figura 41) em soluções 

de água, DMSO e TFE deuterados, ou na presença de micelas de LPC, LPG, DPC-d38 e SDS-

d25. Primeiramente, pode ser facilmente observada a ausência de componentes espectrais 

correspondentes aos marcadores TOAC e MTSSL livres em solução, cujos espectros seriam 

constituídos de linhas bem estreitas. Mesmo o espectro obtido em água deuterada não é típico 

de marcador de spin livre em solução, o que indica a inexistência de uma população 

suficientemente detectável de resíduos de TOAC provenientes da síntese do TOAC-SARSIFP, 

ou de MTSSL provenientes do posterior processo de marcação e purificação do SARSIFP-Cys-

MTSSL. Adicionalmente, observam-se mudanças espectrais significativas na presença das 

micelas, indicando ligação dos peptídeos nestes modelos de membranas. Os espectros ainda 

indicam que a mobilidade rotacional dos marcadores TOAC e MTSSL inseridos nos 

peptídeos é bem maior em micelas de SDS-d25 que nos outros modelos. 

A forma da linha dos espectros obtidos na presença de TFE ainda sugere 

enovelamento dos peptídeos. Simulações dos espectros indicaram que a menor mobilidade 

rotacional obtida neste solvente comparado com aquele obtido em D2O não pode ser atribuída 

simplesmente a diferenças na viscosidade da amostra. 

Considerações similares podem ser feitas para os espectros de RME CW dos análogos 

paramagnéticos unicamente marcados do peptídeo SARSFP. 
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Figura 40 – Espectros de RME CW dos derivados única e duplamente marcados do peptídeo SARSIFP em 

solução 30% de glicerol deuterado de D2O, DMSO-d6 ou TFE-d3 ou na presença dos miméticos 

de membranas LPC, LPG, DPC-d38 e SDS-d25. As concentrações de peptídeos e surfactantes 

são as mesmas usadas nos experimentos de DEER. Observa-se uma segunda componente nos 

espectros dos análogos contendo MTSSL na presença dos miméticos de membranas. Essa 

segunda componente espectral, mais evidente na linha de campo alto, indica partição do 

peptídeo nas micelas e em água.  Os experimentos foram realizados à 25°C. Fonte: Elaborada 

pelo autor. 
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Figura 41 – Espectros de RME CW dos derivados única e duplamente marcados do peptídeo SARSFP em 

solução 30% de glicerol deuterado de D2O, DMSO-d6 ou TFE-d3 ou na presença dos miméticos 

de membranas LPC, LPG, DPC-d38 e SDS-d25. As concentrações de peptídeos e surfactantes 

são as mesmas usadas nos experimentos de DEER. Observa-se uma segunda componente nos 

espectros dos análogos contendo MTSSL na presença dos miméticos de membranas. Essa 

segunda componente, mais evidente na linha de campo alto, indica partição do peptídeo nas 

micelas e em água.  Os experimentos foram realizados à 25°C ou na temperatura indicada nos 

espectros. Note o alargamento das linhas do espectro do peptídeo duplamente marcado em D2O. 

A adição de uréia conduz ao desenovelamento e possível desagregação dos peptídeos. Fonte: 

Elaborada pelo autor. 

 


