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RESUMO 

TEIXEIRA, F. B. Estudos biofísicos da proteína P21 de Trypanosoma cruzi. 2019, 92p. Tese 
(Doutorado em Ciências) – Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, 
2019. 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2018, entre 6 e 7 milhões de pessoas estavam 

infectadas pelo parasita Trypanosoma cruzi, agente etiológico da Doença de Chagas.  Dentre 

as piores consequências para os chagásicos estão os problemas cardíacos causados pela 

infecção, os quais afetam cerca de 25% dos pacientes na fase crônica da doença. Na busca 

por biomoléculas envolvidas no processo de invasão celular pelo parasita, uma proteína 

produzida por ele, denominada P21, foi encontrada. Ensaios biológicos mostraram que a 

proteína P21 de T. cruzi interage com o receptor de quimiocinas CXCR4 e desencadeia 

diversos processos bioquímicos, como: indução de fagocitose por macrófagos, indução da 

polimerização de actina e inibição de angiogênese. Os dados sugerem que a P21 também 

pode desempenhar um papel na cardiomiopatia induzida pelo parasita. Visando contribuir 

com a caracterização biofísica e estrutural da proteína P21, foi desenvolvido um protocolo 

para sua obtenção a partir de corpos de inclusão e reenovelamento, o qual forneceu 

quantidades necessárias da proteína para os experimentos. Espectros de ressonância 

Magnética Nuclear (RMN) permitiram avaliar de forma precisa a qualidade estrutural da 

amostra reenovelada frente a proteína P21 produzida de forma solúvel. Resultados de RMN 

mostraram também que a proteína possui cinco hélices-α em sua estrutura secundária, uma 

grande porção desestruturada, além de duas populações conformacionais em equilíbrio. 

Ainda, corroborando com os dados biológicos encontrados na literatura, um ensaio de 

interação in vitro indicou que a P21 interage com o receptor CXCR4, sendo a porção N-

terminal deste receptor a região envolvida em tal processo. 

  

Palavras chave: Trypanosoma cruzi. Ressonância magnética nuclear. P21 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

TEIXEIRA, F. B. Biophysical studies on protein P21 of Trypanosoma cruzi. 2019, 92 p. Tese 
(Doutorado em Ciências) – Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, 
2019. 

 

According to the World Health Organization, in 2018, between 6 and 7 million people were 

still infected by the parasite Trypanosoma cruzi, the causative agent of Chagas disease. One 

of the worst aggravations for chagasics is heart disorder caused by the infection, which 

affects about 25% of patients in the chronic phase of the disease. Searching for biomolecules 

involved in the parasitic invasion of human cells, a T. cruzi protein called P21 was found. It 

has a high probability of being secreted or anchored to the membrane. Biological assays 

have shown that T. cruzi P21 interacts with the CXCR4 chemokine receptor and mediates 

several biochemical processes, such as: induction of phagocytosis by macrophages, induction 

of actin polymerization and inhibition of angiogenesis. The data suggests that P21 may also 

play a role in cardiomyopathy induced by parasite. In order to contribute to the biophysical 

and structural characterization of P21, a refolding protocol was developed to obtain P21 

from inclusion bodies. The protocol provided the necessary amounts of protein required for 

the experiments. Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectra allowed to accurately evaluate 

the structural quality of the refolded sample in comparison to the produced soluble P21 

protein. NMR spectra also showed five α-helices in the P21 secondary structure, a large 

unstructured portion and two ensembles of structures in equilibrium. Furthermore, 

corroborating with the biological data found in the literature, an in vitro interaction assay 

indicated that P21 interacts with CXCR4 via the N-terminal portion of the receptor. 

 

Keywords: Trypanosoma cruzi. Nuclear magnetic resonance. P21. 
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1 INTRODUÇÃO 

A tripanossomíase americana ou doença de Chagas, tem uma longa história antes 

mesmo de sua descoberta, em 1909, pelo renomado cientista brasileiro Carlos Chagas. Um 

estudo realizado com tecidos de múmias do Chile e Peru demonstrou a presença da doença 

em humanos há 9500 anos. (1) Segundo a Organização Mundial de Saúde (2), estima-se que 

6-7 milhões de pessoas estejam infectadas e o custo da assistência médica prestada aos 

infectados é alto. Apesar da maioria dos casos da doença estar localizada na América Latina, 

nas últimas décadas um número crescente de pessoas infectadas é encontrado nos Estados 

Unidos, Canadá e Europa, em grande parte devido à mobilidade populacional de pessoas 

infectadas pelo mundo. (2) 

O agente etiológico da doença, o protozoário flagelado Trypanosoma cruzi, pode ser 

transmitido aos humanos de diversas formas. A principal delas é a transmissão vetorial por 

insetos triatomíneos infectados pelo parasita T. cruzi, pelo contato com as fezes 

contaminadas do inseto durante o repasto de sangue. (3) Outra forma de infecção, 

responsável por aproximadamente 10% dos casos de contágio, se dá via transfusão 

sanguínea ou de derivados de sangue contaminado. (3) Devido ao programa de controle da 

doença de Chagas coordenado pelos países do Cone Sul, a transmissão pelo inseto-vetor 

Triatoma infestans foi formalmente declarada como interrompida no Uruguai em 1997, no 

Chile em 1999 e no Brasil em 2006. (4) É importante salientar, porém, que o T. cruzi infecta 

várias espécies de triatomíneos e possui vários reservatórios animais, de forma que a 

eliminação de uma das espécies pode levar a ocupação de nichos ecológicos vagos por 

outras espécies de triatomíneos. (4) Contaminações alternativas se dão por transmissão 

congênita, acidentes de laboratório, ferimentos, transplantes de órgãos, manejo de animais 

infectados, sexualmente ou até mesmo via ingestão de alimentos contaminados, como açaí, 

juçara e cana de açúcar. (3,5,6) No período de 1968 a 2000, mais de 50% dos casos agudos 

de Doença de Chagas registrados na Amazônia brasileira foram atribuídos à microepidemias 

de infecção transmitida oralmente. (7) 

A doença de Chagas apresenta duas fases em humanos. A primeira delas, chamada fase 

aguda, que aparece logo após a infecção do parasita. (6) O processo de reprodução do parasita 

é responsável por essa fase, que é caracterizada por alta parasitemia no sangue e parasitismo 
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de tecidos. (8) Após a fase aguda, o número de parasitas cai drasticamente e o indivíduo entra 

na fase crônica da doença. (8)  Por um período de 10 a 30 anos essa fase se desenvolve sem 

apresentação de sintomas (forma indeterminada) (3) e, após esse período, cerca de 25% dos 

pacientes apresentam problemas cardíacos, 6% desenvolvem lesões no sistema digestivo e 3% 

sofrem de problemas no sistema nervoso periférico. (9)  

O tratamento da doença na fase aguda consiste basicamente na utilização de dois 

compostos – nifurtimox e benznidazol – que, apesar de relativamente eficazes, apresentam 

atividade mutagênica e podem produzir reações adversas e efeitos tóxicos. Além disso, cepas 

de T. cruzi resistentes a estes compostos têm sido descritas. (10-11) Atualmente, quatorze 

novos compostos têm sido testados como potenciais fármacos para o tratamento da doença 

de Chagas. (12) Dentre eles, cinco já foram aprovados em estudos clínicos de fase 2 – 

posaconazol, ravuconazol, itraconazol, fexinidazol e selênio. Posocanazol é um fármaco já 

disponível comercialmente para profilaxia de infecções causadas por fungos. (13) O fármaco 

atua como inibidor seletivo da proteína CYP51 de fungos e protozoários, a qual pertence a 

superfamília Citocromo P-450. (14) Ravuconazol é um antifúngico de amplo-espectro com 

potencial de eliminação de cepas de T. cruzi parcialmente resistentes a benzmidazol. (15) 

Itraconazol, outro antifúngico comercialmente disponível, mostrou-se eficaz na eliminação de 

T. cruzi em testes in vitro e in vivo. (16) Fexinidazol é um novo composto que se mostrou eficaz 

na eliminação de cepas de T. cruzi resistentes a benzmidazol. (17) Todos os compostos 

descritos acima são baseados em azóis e focam na eliminação do parasita. O uso de selênio 

como suplemento alimentar demonstra diminuir danos causados ao coração durante as fases 

aguda e crônica da infecção por T. cruzi. (18) 

 

1.1 Ciclo de vida do parasita Trypanosoma cruzi 

 

O parasita T. cruzi se caracteriza, morfologicamente, por apresentar três estágios 

evolutivos distintos: epimastigota, tripomastigota e amastigota. Seu ciclo de vida é 

heteroxênico, ou seja, o parasita alterna entre um hospedeiro invertebrado e um vertebrado. 

O ciclo no hospedeiro invertebrado se inicia quando o inseto-vetor ingere o sangue do 

hospedeiro vertebrado contendo tripomastigotas infectantes circulantes (e aproximadamente 
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10% de amastigotas). (19) Já no intestino do inseto, estes se diferenciam na sua forma 

epimastigota, replicante e não-infectiva. No final do trato intestinal, o epimastigota assume 

sua forma infectiva, denominada tripomastigota metacíclico, que é eliminado junto às fezes do 

inseto durante o repasto de sangue, assim penetrando na corrente sanguínea do novo 

hospedeiro vertebrado. (20) Essas formas são flageladas e possuem alta motilidade, sendo 

capazes de invadir tanto células fagocíticas como não-fagocíticas. (21) Já livres no citoplasma, 

os tripomastigotas reduzem de tamanho e sofrem grandes mudanças morfológicas, tornando-

se arredondados com 2-3 μm de diâmetro. Essas novas formas, amastigotas, se multiplicam 

por fissão binária por nove gerações. (19) Em seguida se diferenciam novamente em 

tripomastigotas que serão liberados, após o rompimento da célula hospedeira, para corrente 

sanguínea, podendo invadir outras células ou ser novamente sugados pelo inseto vetor, 

fechando assim o ciclo. (19-20,22) Formas amastigotas que são prematuramente liberadas do 

citoplasma da célula infectada (amastigotas intracelulares), ou derivadas de diferenciação 

extracelular de tripomastigotas na corrente sanguínea (amastigotas extracelulares), podem 

iniciar um ciclo alternativo de infecção, importante para a sobrevivência do parasita na 

presença de uma resposta citotóxica do hospedeiro. (21, 23-28) 

 

1.2 Proteína P21 de Trypanosoma cruzi 

 

Uma proteína de 21 KDa, denominada P21, foi identificada em 2009 como tendo uma alta 

probabilidade de ser secretada ou ancorada na membrana. (29) Após clivagem de seu peptídeo-

sinal, a proteína apresenta 137 resíduos (16,2 KDa). Uma busca em bancos de dados mostra 

baixa identidade com famílias de proteínas conhecidas. O resultado de maior relevância obtido 

mostra uma identidade sequencial de apenas 24,7 % em um trecho de 75 resíduos com um 

inibidor de serino protease humano (PDB: 1YC0). (30) 

A P21 é uma proteína ubíqua em T. cruzi e estudos biológicos têm sido conduzidos para 

elucidar seu mecanismo de atuação. Foi observado que a P21, pode estar envolvida no 

processo de invasão celular por amastigotas e tripomastigotas metacíclicos. (29) A P21-His6, 

forma recombinante com cauda de histidina, mostrou-se aderir à superfície de células HeLa de 

forma dose-dependente. (29) A adição simultânea da proteína P21-His6  e T. cruzi em ensaios 
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de invasão em células HeLa, provocou um significativo aumento na invasão celular, enquanto 

o uso de anticorpos policlonais desenvolvidos contra P21-His6 inibem invasão celular em 

ensaio similar. (29) 

 Em 2012, foi demonstrado que a proteína P21-His6 aumenta a capacidade fagocítica de 

macrófagos por um mecanismo dependente do receptor de quimiocinas CXCR4 e indução de 

polimerização de actina. (31) Ensaios de fagocitose mostraram que, na presença da P21-His6, 

os macrófagos aumentam a fagocitose de partículas de inertes em aproximadamente 30%. 

(31) Porém, ao se tratar os macrófagos com AMD3100 (um inibidor da CXCR4), o efeito pró-

fagocítico da P21 é completamente eliminado. Assim, os resultados sugerem que, em 

macrófagos, a interação P21-CXCR4 desencadeia uma cascata de sinalização que culmina no 

aumento da polimerização de actina e consequente aumento da capacidade fagocítica. 

 Estudos mais recentes (32-33) sugerem que a P21 também desempenha um papel na 

cardiomiopatia induzida por T. cruzi, um dos problemas mais graves enfrentados por 

chagásicos crônicos. Em ensaios com células endoteliais, a P21 diminuiu a formação de novos 

vasos sanguíneos e inibiu a proliferação dessas células. (33) Na presença do inibidor AMD3100, 

os efeitos da P21 são anulados, mostrando que a atividade antiangiogênica da P21 depende da 

interação com o receptor CXCR4.  É conhecido que a expressão de CXCR4 e seu ligante natural 

CXCL12, estão associados ao reparo de tecidos danificados e promoção de angiogênese, 

portanto a P21 pode estar envolvida na inibição de tais processos e consequente agravamento 

dos sintomas da cardiomiopatia. 

 

1.3 Interação da P21 com CXCR4 

 

Os dados biológicos apresentados indicam que a atuação da P21 é modulada por sua 

interação com o receptor CXCR4. O CXCR4 é uma proteína transmembrana com 352 resíduos e 

sua estrutura cristalográfica é conhecida somente na sua conformação inativa, em presença 

de inibidores. (34) Dado o desconhecimento da estrutura de sua conformação ativa, há falta 

de informações para uma maior compreensão em nível estrutural do processo biológico 

envolvido. É sabido, porém, que a porção N-terminal, a qual encontra-se no meio extracelular, 

é essencial para a ativação do CXCR4. (35) Os resíduos 1 a 27 da proteína não são detectáveis 
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na estrutura cristalográfica, levando à conclusão de que estão desordenados na estrutura 

inativa. (34) Um estudo da interação do peptídeo NterCXCR4 (baseado na estrutura primária 

dos primeiros 38 resíduos da CXCR4) com a proteína CXCL12, o ativador natural de CXCR4, 

levou à determinação da estrutura tridimensional, por RMN, do complexo NterCXCR4-CXCL12. 

(36) 

Neste contexto, a investigação da interação entre P21 e CXCR4 é de vital importância 

para o entendimento do funcionamento da proteína e dos diversos mecanismos em que a 

P21 está envolvida.  

 

1.4 RMN multidimensional de alta resolução em proteínas 

 

Nas últimas décadas, a espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

multidimensional de alta resolução tem se mostrado uma técnica poderosa para estudos em 

macromoléculas biológicas. Apresentando um grande impacto inicial como método 

alternativo à cristalografia de raios-X para a determinação da estrutura tridimensional de 

proteínas, a técnica tem evoluído para estudos de dinâmica e de interações proteínas-

ligantes, em especial através da análise de espectros heteronucleares simples como o 1H-

15N-HSQC. Tais espectros fornecem uma correlação entre prótons ligados a nitrogênios, 

resultando em uma “impressão digital” da cadeia principal de uma amostra proteica. 

Alterações nessas correlações (intensidade, posição) indicam, portanto, mudanças 

estruturais ou na dinâmica conformacional da amostra.  

Assinalamento sequencial 

A fim de obter informações dos espectros 1H-15N-HSQC, as correlações devem ser 

assinaladas, de forma que a cada pico possa ser atribuído o grupo amina de um resíduo da 

proteína. Para tal, são realizados uma série de experimentos de RMN, visando, 

primeiramente, o assinalamento sequencial (de cadeia principal) da amostra. Tais 

experimentos são, também, comuns à estratégia utilizada para a determinação da estrutura 

tridimensional da proteína. 
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O assinalamento sequencial convencional envolve o uso de experimentos 

bidimensionais homonucleares a fim de identificar os sistemas de spin dos aminoácidos 

(experimentos COSY e TOCSY) e suas conexões ao longo da cadeia (NOESY). Para proteínas 

maiores, a sensibilidade de experimentos que usam o acoplamento escalar 3J homonuclear é 

reduzida: o aumento do tempo de correlação leva ao alargamento das linhas de picos 1H, de 

forma que essas se tornem mais largas do que as constantes de acoplamento 1H-1H. 

Consequência disso são espectros TOCSY de pior qualidade, impossibilitando o 

assinalamento dos sistemas de spin apenas com seu uso. Como alternativa, surgiram novas 

técnicas tridimensionais as quais fazem uso das constantes de acoplamento heteronucleares 

1J (e, em parte, 2J) para a transferência da magnetização. Uma vez que essas constantes de 

acoplamento são, em geral, maiores do que a largura de linha do núcleo considerado, a 

transferência via acoplamento 1J (2J) permanece eficiente mesmo para moléculas 

relativamente grandes.  

A estratégia para o assinalamento sequencial dos sistemas de spin via experimentos 3D, 

inicialmente proposta por Ikura (37), consiste do uso de diversos experimentos de tripla 

ressonância, os quais encontram-se brevemente descritos a seguir; uma descrição completa 

pode ser encontrada na bibliografia. (37-40) 

(i) HNCA – experimento 3D de tripla ressonância que correlaciona cada HN e NH amídico com o 

C intraresidual (pico forte) e com o C do resíduo anterior (pico fraco), fornecendo uma 

informação sequencial. 

(ii) CBCA(CO)NH – experimento 3D de tripla ressonância que correlaciona os 

deslocamentos químicos dos átomos C e C com os deslocamentos químicos dos átomos HN 

e NH do grupo amida do resíduo imediatamente posterior. Os deslocamentos dos núcleos C 

e C são característicos para cada aminoácido, de forma que esse experimento fornece uma 

informação adicional a ser utilizada no caso de ambiguidades nas conectividades do espectro 

HNCA provenientes de uma degenerescência nos deslocamentos químicos dos átomos C 

(iii) CBCANH – experimento 3D de tripla ressonância análogo ao CBCA(CO)NH. Correlaciona, 

adicionalmente, os deslocamentos químicos dos átomos C e C aos átomos HN e NH 

intraresiduais. Dada sua baixa sensibilidade e baixa completeza dos dados, é utilizado como 
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complementação ao espectro CBCA(CO)NH na resolução de ambiguidades durante o 

assinalamento sequencial. 

(iv) HNCO – experimento 3D de tripla ressonância que correlaciona os deslocamentos 

químicos dos átomos HN e NH com o deslocamento químico do átomo CO do resíduo anterior. 

Permite a obtenção dos valores de deslocamento químico dos carbonos carbonílicos da 

cadeia principal, os quais são importantes na predição de estruturas secundárias. 

Os quatro experimentos de tripla ressonância são, em geral, suficientes para realizar o 

assinalamento sequencial (da cadeia principal) de uma proteína não muito grande (até 20 - 

25 kDa). Em proteínas maiores, o alargamento dos picos decorrente do aumento do tempo 

de correlação rotacional, pode ser contornado utilizando-se a técnica TROSY (transverse 

relaxation optimized spectroscopy) acoplada a esses mesmos experimentos (41), 

perdeuteração da amostra ou mesmo protonações sítio-específicas. (42) De posse dos 

deslocamentos químicos dos átomos NH, HN, C, C e CO, podemos obter restrições 

experimentais dos ângulos diedrais  e , definindo os elementos de estrutura secundária 

da proteína. (43) 

Assinalamento das cadeias laterais 

O assinalamento das cadeias laterais é utilizado para determinar os deslocamentos 

químicos dos hidrogênios e carbonos restantes dos resíduos. Esse passo é essencial para a 

etapa de determinação estrutural por RMN, já que o cálculo de restrições de distância 

interprotônicas depende do conhecimento prévio dos valores de deslocamentos químicos 

dos hidrogênios. O assinalamento requer a utilização dos experimentos TOCSY e 3D-TOCSY, 

descritos brevemente a seguir. 

(v) TOCSY – experimento homonuclear 2D o qual correlaciona deslocamentos químicos dos 

átomos 1H intraresiduais via acoplamento escalar 3J. É, em geral, apenas utilizado para auxiliar 

o assinalamento de cadeias laterais nas proteínas maiores, visto que nem todos os sistemas 

de spins são encontrados no espectro. 

(vi) H(C)CH-TOCSY – experimento 3D tipo TOCSY, em que os sistemas de spin dos 

aminoácidos são separados em planos espectrais de acordo com o deslocamento químico de 

seu núcleo 13C. Ao contrário do experimento TOCSY comum (2D), esse experimento se utiliza 

dos acoplamentos 1J1H-13C e 1J13C-13C para a transferência da magnetização, resultando em 
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ganho de sensibilidade em relação ao 2D TOCSY, possibilitando a identificação e o 

assinalamento dos sistemas de spin. 

(vii) 1H-15N-TOCSY-HSQC – outro experimento 3D tipo TOCSY o qual correlaciona os 

deslocamentos químicos dos átomos HN e NH com os deslocamentos dos átomos 1H 

intraresiduais. Semelhante ao espectro H(C)CH-TOCSY, os sistemas de spin dos aminoácidos 

são separados em planos de acordo com o deslocamento químico de seu núcleo 15N. 

 Determinação da estrutura de proteínas por RMN 

Para a determinação da estrutura tridimensional por RMN utiliza-se o efeito conhecido 

como Nuclear Overhauser Effect – NOE, no qual a transferência de magnetização ocorre 

através do espaço entre os entre os spins nucleares e não através das ligações químicas. Nos 

experimentos do tipo NOESY, obtém-se picos cruzados entre ressonâncias de prótons 

próximos (distância menor que 5 Å), os quais fornecem restrições de distância 

interprotônicas utilizados para a determinação da estrutura tridimensional da molécula 

através de programas de dinâmica molecular e minimização de energia. Os espectros 

utilizados comumente para proteínas são: 

(viii)  NOESY – experimento homonuclear 2D que correlaciona pares de átomos 1H a menos de 5 

Å de distância. Utilizado para auxiliar o assinalamento das cadeias laterais e para a determinação 

das distâncias interprotônicas. 

(ix) 13C-NOESY-HSQC (15N-NOESY-HSQC) – experimento 3D que separa os picos do espectro 

homonuclear 2D NOESY em planos espectrais de acordo com o deslocamento químico de 

seu núcleo 13C (15N). Utilizado para eliminar ambiguidades de NOEs. 

O volume do sinal NOE entre dois prótons é inversamente proporcional à distância 

interprotônica elevada à sexta potência, portanto, através do cálculo do volume dos picos, 

obtém-se as restrições de distâncias. Como calibração, utilizam-se distâncias fixas 

conhecidas, como por exemplo, de prótons em anéis aromáticos (2,5 Å) ou metílicos (1,8 Å).  

A determinação da estrutura tridimensional de proteínas por RMN é feita a partir de 

dados estruturais medidos. Os mais comuns e ainda mais utilizados são as distâncias 

interprotônicas, provindas dos NOEs assinalados, e os ângulos torcionais  e , provindos da 

combinação dos deslocamentos químicos dos átomos NH, HN, C, C e CO. Outras informações 

adicionais, como a identificação de pares envolvidos em ligações de hidrogênio, levam ao 
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refinamento da estrutura. Devido ao baixo limite de distâncias possíveis de serem medidas e à 

dubiedade de muitos dos picos NOE, uma grande variedade de estruturas pode ser coerente 

com os dados experimentais. Estruturas de boa qualidade são obtidas com um mínimo de 10 

restrições experimentais por aminoácido da proteína. Em geral, são obtidas entre 20 e 40 

estruturas, cujas diferenças podem resultar tanto de sua baixa qualidade quanto de 

multiconformações da proteína em solução. 

O cálculo dessas estruturas é um processo iterativo, realizado com auxílio de softwares 

como o CNS (44) ou o XPLOR-NIH. (45) Inicialmente é produzido um conjunto de estruturas 

iniciais por algoritmos de distância-geometria, um procedimento estatístico no qual são 

geradas aleatoriamente diversas conformações moleculares que respeitem a maior 

quantidade possível das distâncias obtidas experimentalmente. (46) Essas estruturas iniciais 

são então submetidas a cálculos de dinâmica molecular (47), restringindo-se o espaço de 

conformações de forma a alcançar uma convergência das estruturas. O protocolo geralmente 

utilizado é o de simulated annealing (48), no qual a dinâmica molecular é iniciada em alta 

temperatura e baixo peso nas restrições experimentais; a lenta diminuição da temperatura e 

aumento do peso das restrições experimentais leva à convergência. Finalmente, realiza-se um 

refinamento interativo por cálculo reverso dos espectros NOESY pelo formalismo de matriz de 

relaxação (49), de forma a melhor adaptar as estruturas finais aos dados experimentais. 
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2 OBJETIVOS  

Os objetivos desse trabalho foram centrados em três frentes: (i) desenvolver um 

protocolo desnaturante rápido e eficiente para produção da proteína P21, adequado aos 

estudos biofísicos; (ii) realizar o assinalamento sequencial da proteína, permitindo a 

utilização de espectros 1H-15N-HSQC em experimentos biofísicos e visando determinar a 

estrutura tridimensional da proteína P21 de T. cruzi utilizando predominantemente técnicas 

de Ressonância Magnética Nuclear de alta resolução; e (iii) validar e analisar a interação da 

P21 com seu ligante CXCR4. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Expressão e purificação de amostras 

 

3.1.1 P21 

 

A proteína P21 foi expressa em fusão com cauda de histidina (His-tag), a partir de sua 

sequência codificante (CDS) (GenBank: EU004210.1), inserida no plasmídeo pET28a(+) 

(Novagen). Essa construção foi gentilmente cedida pelo Prof. Dr. Claudio Vieira da Silva, do 

Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade Federal de Uberlândia. Em testes prévios 

(30), a linhagem de Escherichia coli BL21(DE3) havia apresentado melhores resultados de 

expressão, tanto em meio rico LB quanto em meio mínimo, e foi, portanto, utilizada para 

esse propósito. As células contendo o plasmídeo de expressão foram crescidas em 1 L de meio 

LB, a 37 °C e induzidas com 1 mM de IPTG por 4 a 6 horas, quando a OD600 = 0,6-0,8. Ao final, 

as células foram coletadas por centrifugação (6000 x g, 40 min a 4 oC) e ressuspensas em 20 

mL de tampão Tris 50 mM pH 8,0, NaCl 300 mM. As células foram então lisadas por sonicação 

(pulsos de 40 s, intervalos de 40 s, tempo total de 10 minutos), sendo a amostra mantida em 

banho de gelo durante o processo.  O extrato foi centrifugado (14000 x g, 30 min a 8 oC) e 

como a proteína recombinante P21-His6 foi expressa majoritariamente em corpos de inclusão, 

após a centrifugação, a fração insolúvel foi utilizada. Esta fração foi ressuspensa em 25 mL de 

tampão Tris 50 mM pH 8,0 contendo NaCl 300 mM, imidazol 10 mM e ureia 6 M. A solução foi 

mantida sob agitação lenta overnight, à temperatura ambiente, visando uma completa 

solubilização dos corpos de inclusão. 

A seguir, a proteína P21-His6 desnaturada foi imobilizada em 2,5 mL de resina Ni-NTA 

Superflow (Qiagen) já equilibrada com o tampão de ressuspensão descrito acima. A amostra 

foi mantida recirculando por 30 minutos com o auxílio de uma bomba peristáltica. Com a 

proteína imobilizada, iniciou-se o processo de reenovelamento, o qual consistiu em diminuir 

gradualmente a concentração do agente desnaturante (ureia). Foram utilizados 25 mL de 

tampão com agente desnaturante (Tris 50 mM pH 8,0 NaCl 300 mM, imidazol 10 mM e ureia 6 

M) no béquer B (Figura 1), fluxo de 1 mL/min, e 100 mL de tampão sem ureia (Tris 50 mM pH 
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8,0 NaCl 300 mM, imidazol 10 mM) no béquer A. O tempo total de reenovelamento foi de 1 

hora. 

Figura 1 -  Sistema de reenovelamento. Tampão com ureia (B) é bombeado para a coluna com resina de níquel 
contendo a amostra de proteína (C). Ao mesmo tempo o tampão sem ureia (A) é bombeado para o 
béquer B, diminuindo a concentração de ureia. O béquer B é mantido sob forte agitação. O gradiente 
de ureia pode ser ajustado mudando-se o fluxo e o volume de tampão inicial no béquer B.  

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Uma subsequente lavagem com 25 mL de tampão (Tris 50 mM pH 8,0 NaCl 300 mM) 

contendo 50 mM de imidazol garantiu que eventuais proteínas ligadas com baixa afinidade à 

resina fossem removidas antes da eluição. A proteína P21-His6 foi eluída da resina em tampão 

contendo 220 mM de imidazol. Amostras de 2 µL da saída da coluna foram coletadas 

regularmente e sua concentração medida espectrofotometricamente utilizando o 

equipamento Nanodrop (ThermoFischer). A coleta foi cessada quando a concentração atingiu 

menos de 0,1 mg/mL. 

Clivagem do His-tag da P21-His6 

Para a clivagem da cauda de histidinas, a protease trombina (5u/mg de proteína) foi 

adicionada à amostra, a qual foi mantida sob agitação lenta por 1h e 30 min a temperatura 

ambiente. Em seguida, a trombina foi retirada através da passagem da amostra por uma 

coluna contendo 1 mL de resina de benzamidina (Benzamidine Sepharose 6B, GE 

Healthcare). 

Visando maior pureza da amostra final de P21, a solução contendo a proteína clivada foi 

concentrada em concentradores de corte 3 kDa (2500 x g, 8 °C). Pausas para agitar a amostra 

em intervalos de 10 minutos foram necessárias para evitar a agregação da proteína no fundo 
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do concentrador. A amostra concentrada foi separada em alíquotas menores (quando 

necessário) e aplicada em coluna de exclusão molecular Superdex 75 10/300 GL (GE 

Healthcare) utilizando-se o equipamento Äkta Purifier (GE Healthcare). O tampão de corrida 

foi adequado ao experimento a ser realizado subsequentemente. A amostra foi concentrada 

posteriormente, também de acordo com seu uso. Uma versão do protocolo formatada em 

lista, encontra-se no anexo A. 

 

3.1.2 Validação do protocolo de reenovelamento para P21-His6  

 

 Amostras de P21-His6, utilizadas nos experimentos de validação do protocolo de 

reenovelamento, foram produzidas a partir do extrato celular de E. coli BL21(DE3), 

transformadas com o vetor de expressão como já descrito, porém crescidas em 8L de meio 

2xYT. 

Após lise das células e centrifugação, a proteína P21-His6 foi purificada tanto da fração 

solúvel como insolúvel. No primeiro caso, a fração solúvel foi adicionada a uma coluna 

contendo 2 mL de Ni-NTA e lavada extensivamente com o tampão de lise (Tris 50 mM, pH 

8,0, NaCl 300 mM, imidazol 20 mM). 25 mL de tampão de lavagem (Tris 50 mM, pH 8,0, NaCl 

300 mM, imidazol 50 mM) foi adicionado para eliminar impurezas (proteínas ligadas com 

baixa afinidade à resina), e a proteína P21 foi eluída da coluna em 25 mL de tampão Tris 50 

mM, pH 8,0, NaCl 300 mM, contendo 160 mM de imidazol. 

Para a purificação da proteína P21-His6 da fração insolúvel, esta fração foi 

ressuspendida em 25 mL de tampão desnaturante (Tris 50 mM pH 8,0 NaCl 300 mM, imidazol 

5 mM, ureia 6 M, glicerol 5% (v/v)) e mantida sob agitação lenta overnight, à temperatura 

ambiente. A amostra foi então adicionada a uma coluna contendo 5 mL de Ni-NTA e lavada 

extensivamente com o mesmo tampão desnaturante. Com o auxílio de um Äkta Purifier, 

retirou-se completamente a ureia aplicando um gradiente linear lento de tampão (-7 mM/min 

de ureia, 0,5 mL/min). A coluna foi lavada com tampão de lavagem até não haver a detecção 

de sinal de proteína. Em seguida, a proteína P21-His6 reenovelada foi eluída com tampão Tris 

50 mM, pH 8,0, NaCl 300 mM, contendo 220 mM de imidazol. 
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Ambas as amostras foram concentradas e dialisadas contra o mesmo tampão (Tris 50 

mM pH 8,0, NaCl 50 mM). O protocolo é descrito em detalhes em nossa publicação. (50) 

 

3.1.3 P2142-140 

 

A proteína P2142-140 consiste na sequência da proteína P21 de T. cruzi sem os primeiros 

41 resíduos da sequência. Um gene sintético codificando essa proteína foi desenhado, com 

base na sequência depositada (GenBank: EU004210.1), sendo produzido e inserido no vetor 

pET-28a(+) (Novagen) pela empresa GenScript. Os sítios de clivagem escolhidos para 

inserção do gene foram NdeI e EcoRI, garantindo assim a expressão da proteína fusionada a 

uma cauda de histidinas (His-tag) e, ainda, contendo um sítio de clivagem para trombina 

para retirada da cauda.  Células de expressão de E. coli BL21(DE3) foram transformadas com 

os plasmídeos de expressão e estocadas em solução de glicerol à -80 °C. 

O protocolo desenvolvido para expressão e purificação da proteína P2142-140 foi 

essencialmente igual ao protocolo de expressão e purificação de P21, salvo uma única 

alteração. Após o processo de reenovelamento da proteína imobilizada e lavagem da coluna, 

o tampão (Tris 50 mM pH 8,0 NaCl 300 mM) contendo 140 mM de imidazol foi utilizado para 

eluir a proteína. O protocolo completo está descrito no anexo A. 

 

3.1.4 P21 marcada isotopicamente 

 

A marcação da amostra com 15N foi feita expressando a proteína em meio mínimo M9 

(anexo B). Cloreto de amônio (15NH4Cl) foi utilizado como única fonte de nitrogênio. Em 

amostras marcadas com 15N e 13C, D-glicose marcada isotopicamente com 13C, foi utilizada 

como única fonte de carbono. 

 Em função do menor rendimento de proteína esperado em meio mínimo, a expressão 

foi deixada ocorrendo overnight. Fora essa adaptação, o protocolo de expressão e purificação 

da proteína P21 marcada isotopicamente manteve-se essencialmente o mesmo (anexo A).  
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3.1.5 Síntese do peptídeo NterCXCR4 

 

A síntese foi realizada em colaboração com o Dr. Edson Crusca Junior. O peptídeo 

NterCXCR4 foi baseado nos primeiros 38 resíduos da proteína CXCR4 com uma alteração no 

resíduo 28, substituindo a cisteína por uma alanina (Figura 2).  Lembrando que a proteína de 

membrana CXCR4 atua como receptor da P21, e sua porção N-terminal, na qual o peptídeo foi 

baseado, encontra-se no meio extracelular. 

O peptídeo foi sintetizado manualmente na unidade de síntese de peptídeos, instalada 

no Laboratório de Bioquímica do Grupo de Biofísica Molecular “Sérgio Mascarenhas”. A 

síntese ocorreu na presença de um suporte polimérico insolúvel a solventes orgânicos. A 

construção do peptídeo ocorreu pela adição de um aminoácido a cada ciclo de 

acoplamento/desproteção, no sentido da extremidade C-terminal para N-terminal. Ao final 

da síntese o peptídeo foi clivado da resina, extraído e liofilizado. 

O peptídeo NterCXCR4 bruto foi completamente solubilizado em 2 mL de TFA (ácido 

trifluoroacético) 0,045% (v/v) em H2O e purificado via HPLC, em coluna fase reversa em 

modo semi-preparativo, utilizando um gradiente de TFA 0,036% (v/v) em ACN (acetonitrila), 

fluxo de 0,6 mL/min e detecção em comprimento de onda de 220 nm. As frações coletadas 

foram submetidas à análise por HPLC em modo analítico e ESI-MS (electrospray ionization – 

mass spectrometry). Posteriormente, a fração com maior grau de pureza foi liofilizada e 

estocada a -20oC para posterior uso. 

 

3.2 Estrutura 

 

3.2.1 Coleta de dados de RMN 

Amostras da proteína P21, sem marcação e as marcadas isotopicamente com 13C e 15N 

ou apenas 15N, foram produzidas de acordo com os protocolos padronizados. A etapa final 

Figura 2-  Estrutura primária do peptídeo NterCXCR4. O resíduo destacado em vermelho corresponde a 
posição da alteração de uma Cys por Ala. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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de preparação consistiu em dialisar as amostras contra o tampão de RMN padronizado 

(tampão fosfato de potássio 50 mM pH 6,0, KCl 150 mM, NaN3 1 mM, DSS 50 μM), a fim de 

manter as mesmas condições de tampão (pH e força iônica) em todos os experimentos. Para 

amostras medidas em H2O, 5% (v/v) de D2O foram adicionados à amostra, necessário para o 

lock em D2O do experimento. Nos experimentos envolvendo apenas correlações entre 

prótons ligados a átomos de carbono, as amostras foram liofilizadas e ressuspensas em 

99,5% de D2O para permitir uma melhor supressão do pico da água residual. 

A estratégia utilizada antes da coleta dos espectros principais foi padronizada em 

todos os experimentos. O software TopSpin 3.1 (Bruker) foi utilizado para determinação dos 

parâmetros experimentais e processamento dos espectros. Um espectro 1D 1H de pulso 

simples, sem supressão do sinal da água e apenas um scan foi feito para a determinação do 

centro do espectro (necessário para supressão do sinal da água nos experimentos 

subsequentes) e do pulso de 90° da amostra (em µs, utilizado em todos os experimentos). 

Nesse experimento, ajustou-se os parâmetros a fim de obter primeiramente o pulso de 180° 

da amostra. Nesse espectro 1D 1H de pulso simples, apenas o sinal da água é visível (sinal 

dispersivo), portanto pode-se determinar perfeitamente o centro do espectro (onde o sinal 

cruza o eixo horizontal). O valor do pulso de 90° é calculado simplesmente dividindo o 

tempo do pulso de 180° em dois, já que este sinal é mais facilmente determinado no 

experimento. Após a determinação do tempo do pulso, outro experimento 1D  1H (16 scans, 

supressão do sinal da água utilizando a sequência de pulso padrão watergate W5) era feito 

para referenciar os deslocamentos químicos dos prótons com relação ao sinal do DSS (0 

ppm). A partir do valor de referência do próton, foi possível determinar as referências dos 

sinais de 13C e 15N através da relação entre seus fatores giromagnéticos (51), quando 

necessário. Antes e depois de cada experimento 3D de amostras isotopicamente marcadas, 

espectros 1D 1H e 2D 1H-15N-HSQC (para amostras medidas em H2O) ou 1H-13C-HSQC 

(medidas em D2O) eram coletados para avaliar a qualidade da amostra e observar eventuais 

mudanças na amostra durante o experimento. 

Os espectros utilizados em análises comparativas, de interação, assinalamento 

sequencial, das cadeias laterais foram coletados num espectrômetro Bruker Avance III 600 

MHz, equipado com criosonda, na temperatura de 303 K (padrão). Os parâmetros de 

aquisição— tamanho do FID, número de scans e dummy scans, largura espectral, centro do 
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espectro e tempo de pulsos secundários — e processamento — resolução espectral, tipo de 

predição linear — foram determinados individualmente, dependendo do experimento 

realizado e condições da amostra. 

 

3.2.2 Validação do protocolo de reenovelamento 

 

Amostras de P21-His6, obtidas a partir das frações solúvel e insolúvel do extrato celular 

foram comparadas via RMN 1D 1H, visando comparar as amostras próton a próton. Os 

espectros foram coletados em um espectrômetro Bruker Avance III de 600 MHz, equipado 

com criosonda TCI. 

Testes adicionais com espectros 1D 1H foram realizados para verificar a estabilidade da 

proteína com o tempo e sua condição ideal de estocagem/transporte. Amostras obtidas a 

partir da proteína P21 reenovelada foram submetidas à estoque refrigerado em solução, 

congelamento e liofilização e posteriormente comparadas via RMN 1D 1H. 

 

3.2.3 Assinalamento sequencial da P21 

 

Para o assinalamento sequencial, os espectros de tripla ressonância – HNCA, 

CBCA(CO)NH, CBCANH e HNCO – foram coletados utilizando uma amostra de proteína P21 

marcada isotopicamente com 13C e 15N (concentração final de 1 mM), obtida e preparada 

seguindo os protocolos descritos em 3.1.1 e 3.1.4. Após a coleta e processamento no 

programa TopSpin 3.1 (Bruker), identificou-se os conjuntos de picos nos espectros citados 

acima, utilizando a ferramenta Auto peak pick (simple threshold) do programa Auremol 2.4.1 

(Bruker). Um corte na intensidade foi definido individualmente para cada espectro com 

objetivo de evitar a identificação de falsos picos do ruído de fundo. Para o assinalamento, 

foram utilizadas as representações 1H-13C dos planos dos espectros tridimensionais e esses 

planos foram percorridos na dimensão 15N para identificar os conjuntos de picos. 

Na estratégia adotada, iniciou-se com a análise conjunta dos espectros HNCA e 

CBCA(CO)NH. O espectro HNCA correlaciona, para cada resíduo i, os deslocamentos 
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químicos dos átomos HN(i) e NH(i) da cadeia principal com os deslocamentos químicos dos 

átomos C(i) intraresidual e C(i-1) do resíduo anterior (Figura 3). Dessa forma, para um 

determinado plano NH(i) e um determinado valor de HN(i) são esperados dois picos: C(i), 

geralmente mais forte, e C(i-1). O espectro CBCA(CO)NH correlaciona os deslocamentos 

químicos dos átomos C(i-1) e C(i-1) com os deslocamentos químicos dos átomos HN(i) e 

NH(i) do grupo amida (cadeia principal) do resíduo i, imediatamente posterior. Ao abrir os 

dois espectros e percorrê-los nos planos 15N simultaneamente, é possível identificar um 

conjunto de picos em cada espectro com o mesmo deslocamento químico em 15N (plano) e 

1H (eixo horizontal). Ambos os espectros possuem o pico correspondente ao C(i-1) do 

resíduo anterior e seus deslocamentos químicos deveriam coincidir. O pico do espectro 

HNCA que não possui um correspondente no espectro CBCA(CO)NH foi identificado como o 

pico referente ao átomo C(i) intraresidual e o pico sem correspondente no CBCA(CO)NH se 

refere ao átomo C(i-1). 

 

 

Os conjuntos de picos encontrados percorrendo os espectros HNCA e CBCA(CO)NH 

tiveram seus valores de deslocamento químico anotados para o sequenciamento. Apenas com 

os valores, não é possível definir a quais resíduos os valores de deslocamentos químicos 

pertencem, porém, o espectro HNCA forneceu a informação sequencial, já que possui 

informação intraresidual e do resíduo anterior. Para os valores de deslocamento químico dos 

átomos HN e NH do resíduo i, obteve-se os valores de deslocamento dos carbonos C(i) e C(i-

Figura 3 -   Transferência de magnetização (setas) nos espectros HNCA e CBCA(CO)NH. Resíduo i-1 em rosa, 
resíduo i em azul claro. Núcleos detectados em amarelo em amarelo. Núcleos envolvidos na 
transferência de magnetização, porém não detectados, em verde. 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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1); para o resíduo i+1 temos picos correlacionando com os carbonos C(i) e C(i+1). Portanto, a 

princípio, é possível organizar os conjuntos de picos sequencialmente e determinar a qual 

resíduo pertence pelos seus valores característicos de deslocamento químico. Porém, na 

análise, apenas o espectro HNCA não foi suficiente para realizar o sequenciamento devido à 

grande superposição de picos e ambiguidades geradas por deslocamentos com valores 

semelhantes. 

O espectro CBCANH permitiu desfazer as ambiguidades no sequenciamento. Esse espectro 

é análogo ao CBCA(CO)NH, porém correlaciona adicionalmente, para cada resíduo i, os 

deslocamentos químicos dos carbonos C(i) e C(i) com os deslocamentos químicos dos seus 

átomos HN(i) e NH(i) intraresiduais. Portanto, para certo valor de deslocamento químico dos 

átomos HN(i) e NH(i), deve-se encontrar um conjunto de quatro picos: C(i), C(i-1), C(i) e C(i-1). 

A identificação desse conjunto de picos ocorreu de forma semelhante aos espectros anteriores, 

percorrendo os planos 15N do espectro juntamente com os espectros HNCA e CBCA(CO)NH. O 

pico do espectro CBCANH de certo conjunto sem correlação com os picos dos outros espectros 

foi anotado como se referindo ao carbono C(i). Durante o sequenciamento, nos momentos em 

que houveram ambiguidade em relação aos deslocamentos químicos dos átomos C os 

deslocamentos químicos dos átomos C também foram comparados. 

O último espectro utilizado foi o HNCO, o qual correlaciona os deslocamentos químicos 

dos átomos HN e NH com o deslocamento químico do átomo CO do resíduo anterior. Apenas 

um pico é esperado para cada conjunto e o processo de anotação desses picos ocorreu 

percorrendo os planos 15N juntamente com o espectro HNCA. Ao notar um conjunto de picos 

correlacionados no HNCA, o pico análogo no HNCO, ou seja, com mesmo deslocamento 

químicos em 15N e 1H, foi identificado como pertencente ao mesmo conjunto.  

Para o sequenciamento, uma planilha foi gerada com todos os valores de 

deslocamentos químicos obtidos através dos espectros (Tabela 1). A cada conjunto de picos, 

foi atribuído um certo número, para identificação. Em seguida, os deslocamentos obtidos 

para o resíduo i e o resíduo i-1 foram separados em duas colunas e organizados pelo valor de 

deslocamento químico do átomo C. O sequenciamento prosseguiu manualmente 

escolhendo certo conjunto na coluna i, com valores de C e C não ambíguos, e encontrando 

valores correspondentes na coluna i-1 com os mesmos valores de C e C,ou vice-versa. No 

caso de ambuiguidade, esse conjunto foi momentaneamente deixado de lado. Após 
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sequenciar um número significativo de conjuntos, essa sequência foi encaixada na estrutura 

primária da proteína, utilizando os valores esperados de deslocamento químico para os 

carbonos C e C e o fato de alguns resíduos, como treonina, glicina, alanina e serina, serem 

facilmente identificáveis por seus valores de deslocamento químico C e/ou C 

característicos. 

 

Tabela 1- Espectros de origem dos valores de deslocamentos químicos utilizados para o sequenciamento.  

HNCA CBCA(CO)NH CBCANH HNCO 

HN(i), NH(i), C(i), C(i-1) C(i-1) C(i) CO(i-1) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Após o sequenciamento dos átomos C, C CO, HN e NH, seus deslocamentos químicos 

foram submetidos ao programa TALOS+ (43), o qual realiza uma predição da estrutura 

secundária, baseada nos deslocamentos químicos da cadeia principal da proteína e também 

na sequência e sua comparação com base de dados de estruturas obtidas via cristalografia 

de raio-X que tenham assinalamento de RMN da cadeia principal essencialmente completo. 

 

3.2.4 Assinalamento das cadeias laterais 

 

Uma amostra da proteína P21 marcada isotopicamente com 13C e 15N (concentração 

final de 1 mM), preparada de acordo com as sessões 3.1.1 e 3.1.4, foi utilizada. A estratégia 

adotada para o assinalamento das cadeias laterais, envolveu o uso de cinco espectros - 1H-

15N-HSQC, 1H-15N-TOCSY-HSQC, 1H-1H-TOCSY, 1H-1H-NOESY e H(C)CH-TOCSY - coletados 

seguindo o procedimento padronizado em 3.2.1.  Assim como para os espectros utilizados 

no assinalamento sequencial, após a coleta e processamento no programa TopSpin 3.1 

(Bruker), os conjuntos de picos foram identificados, utilizando a ferramenta Auto peak pick 

(simple threshold) do programa Auremol 2.4.1 (Bruker), definindo o corte de intensidade 

individualmente para cada espectro. Os espectros foram analisados no programa Auremol 
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2.4.1 e os deslocamentos químicos anotados manualmente. A estratégia adotada é descrita 

em detalhes a seguir. 

O primeiro passo consistiu em identificar um resíduo no 1H-15N-HSQC previamente anotado. 

Em seguida, iniciamos o processo encontrando o sistema de spins do resíduo em questão no 

espectro 3D 1H-15N-TOCSY-HSQC  (Figura 4) o qual correlaciona o deslocamento químico dos 

átomos HN e NH, com hidrogênios ligados a carbonos do mesmo resíduo. Os possíveis 

deslocamentos químicos dos hidrogênios das cadeias laterais foram então anotados. 

Devido a intrínseca baixa completeza do 1H-15N-TOCSY-HSQC, utilizamos dois 

espectros auxiliares (2D 1H-1H-TOCSY e 2D 1H-1H-NOESY) para identificar possíveis 

hidrogênios não visíveis no 1H-15N-TOCSY-HSQC. O mesmo sistema de spin foi vasculhado no 

espectro 2D 1H-1H-TOCSY, o qual correlaciona hidrogênios de um mesmo resíduo. A região 

de HN foi a primeira a ser vasculhada, pois é a região com menor sobreposição de picos. 

Utilizando uma linha guia vertical no espectro, foi possível encontrar os picos 

correlacionados com HN, permitindo assim, a anotação de possíveis novos deslocamentos 

químicos desse resíduo. 

  

Uma checagem similar foi efetuada no espectro 2D 1H-1H-NOESY, confirmando se os 

picos identificados não eram artefatos do experimento. Uma segunda checagem foi 

Figura 4 -  Transferências de magnetização (setas) no espectro 
1
H-

15
N-TOCSY-HSQC. A magnetização é 

misturada entre os núcleos 
1
H, transferida para o núcleo NH do mesmo resíduo (via HN, seta verde) 

e retorna para detecção. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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realizada no espectro 1H-1H-TOCSY. Utilizando uma linha horizontal em cima do pico HN-Hα, o 

espectro foi vasculhado por picos Hβ e Hγ correlacionados com o Hα. 

O assinalamento dos carbonos (e possíveis hidrogênios remanescentes) foram feitos 

no espectro 3D H(C)CH-TOCSY, o qual correlaciona em um mesmo resíduo, um carbono e o 

seu hidrogênio diretamente ligado a outros hidrogênios ligados a carbonos. O espectro foi 

percorrido na dimensão dos carbonos, onde o plano representa o valor de deslocamento 

químico do carbono. O eixo vertical representa o deslocamento químico do hidrogênio 

diretamente ligado ao carbono e o eixo horizontal representa os deslocamentos químicos de 

outros hidrogênios do resíduo. Foram utilizados os valores de deslocamento químico dos 

átomos Cα e Cβ, obtidos no assinalamento sequencial, para identificar o sistema de spins em 

questão. Em seguida, o mesmo sistema de spins foi procurado em outros planos, 

identificando os valores dos deslocamentos químicos dos carbonos das cadeias laterais. 

Ao assinalar os carbonos e hidrogênios do resíduo em questão, reiniciou-se o 

processo, identificando um novo conjunto de HN e NH no espectro 1H-15N-HSQC e seguindo a 

análise e anotação dos deslocamentos químicos de carbonos e hidrogênios nos espectros 

subsequentes. 

 

3.2.5 Espectros 
1
H-

15
N-HSQC em alta pressão 

 

Espectros 1H-15N-HSQC em alta pressão foram coletados utilizando um sistema 

pressurizador caseiro montado num espectrômetro Bruker Avance III 600 MHz, operado por 

um pistão compressor controlado manualmente. Água deionizada foi utilizada para transmitir 

a pressão pelo encanamento metálico. Uma amostra 15N-P21 700 µM em tampão padrão de 

RMN foi inserida num tubo de cerâmica especial para RMN em alta pressão (52), sendo que 

uma membrana de polietileno foi utilizada como um separador entre a amostra e o fluido 

pressurizador. Por fim, um cilindro deslocador foi inserido no topo do tubo, com a finalidade 

de reduzir o volume de amostra necessária para a medição. O sistema foi montado com 

cautela e inserido no espectrômetro, evitando a entrada de ar no sistema. 
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Após elevar a pressão da amostra manualmente (pressões medidas: 30 bar, 1000 bar e 

2000 bar) e ajustar a temperatura (303 K), os parâmetros experimentais foram determinados 

normalmente, como descrito em 3.2.1. 

 

3.2.6 Comparação estrutural entre P21 e P2142-140 

 

Duas amostras, de P21 e P2142-140, isotopicamente marcadas com 15N, foram 

preparadas e submetidas à diálise simultânea contra o tampão padronizado de RMN. Suas 

concentrações foram corrigidas para 110 µM e espectros 1H-15N-HSQC foram coletados para 

cada amostra num espectrômetro Bruker Avance III 600 MHz, equipado com criosonda, na 

temperatura de 303 K (padrão). 

Os espectros foram processados no programa TopSpin 3.1 (Bruker), e comparados no 

programa Auremol 2.4.1 (Bruker). 

 

3.3 Interação de P21 com NterCXCR4 

 

Espectros de dicroísmo circular (CD) foram coletados a fim de analisar possíveis 

mudanças na estrutura secundária da P21 na presença do peptídeo NterCXCR4. Utilizou-se o 

espectropolarímetro Jasco J-815 CD Spectrometer equipado com sistema de controle de 

temperatura (Peltier). Para cada amostra, seis espectros foram coletados em cubeta de 

quartzo retangular (caminho ótico de 1 mm), no intervalo de 190-270 nm, com um scan, 

sensibilidade de 100 mdeg, velocidade de varredura 50 nm/min, largura da banda de 1 nm e 

tempo de resposta de 1 s. 

Os experimentos de desnaturação térmica foram feitos sob uma rampa de 

aquecimento no intervalo de 20 a 90 °C, com variação de 5 °C, com coleta de um espectro 

por temperatura e razão de aquecimento de 1 °C/min. Após o processo de aquecimento, as 

amostras foram resfriadas a 20 °C, com razão de aquecimento de -1 °C/min, a fim de testar a 

reversibilidade térmica das proteínas. 
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Amostras de P21 foram preparadas seguindo protocolo padrão, submetendo-a à 

coluna de exclusão molecular Superdex 75 10/300 GL (GE Healthcare) em tampão de corrida 

fosfato de potássio 20 mM pH 6,0. Após purificação, as amostras foram concentradas a 100 

µM e estocadas em geladeira. O peptídeo NterCXCR4 liofilizado foi resuspendido em H2O Milli 

Q. Amostras para medição foram preparadas seguindo as mesmas condições finais de tampão 

(fosfato de potássio 29,2 mM pH 6,0 acrescido de KCl 46,2 mM) e centrifugadas para eliminar 

qualquer presença de precipitado proteico. Foram coletados espectros de: 

i. P21 a 5,2 µM, espectro de CD a 25 °C e desnaturação térmica 

ii. NterCXCR4 a 26 µM, espectro de CD a 25 °C 

iii. P21 5,2 µM e NterCXCR4 26 µM (proporção 1:5), espectro de CD a 25 °C e 

desnaturação térmica 

Para o tratamento dos espectros, utilizou-se o programa CDToolX. (53) O tratamento 

consiste em cálculo da média dos espectros coletados, subtração da contribuição do 

tampão, calibração (zero) na região 265-270 nm e escalamento para elipcidadade molar 

média por resíduo (permitindo a comparação direta entre os espectros de P21 e NterCXCR4). 

Uma curva teórica foi calculada utilizando os espectros de CD da proteína P21 e do 

peptídeo NterCXCR4 medidos separadamente. Com os espectros de CD devidamente 

processados e escalonados, a média simples dos espectros foi calculada e as barras de erro 

geradas através de fórmulas de propagação de erro padrões. Essa curva teórica representa o 

espectro CD esperado da proteína P21 na presença de NterCXCR4 caso não houver qualquer 

alteração conformacional. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Expressão e purificação da P21 

 

Em estudos prévios (29), havia sido demonstrado que, quando expressa em E. coli, a 

proteína P21-His6 localizava-se quase inteiramente em corpos de inclusão, na fração 

insolúvel do extrato celular, porém, ainda assim, mantinha sua atividade biológica após o 

processo de extração e purificação. (29) A estratégia adotada até então era solubilizar os 

corpos de inclusão da fração insolúvel com agentes desnaturantes, purificar o extrato bruto 

por cromatografia de afinidade em resina Ni-Separose (Qiagen) e, em seguida, reenovelar a 

proteína pelo método de diálise. Durante essa diálise, porém, havia grande perda de material 

por agregação (54), resultando em baixo rendimento de P21-His6 solúvel e biologicamente 

ativa. Vale lembrar que a proteína P21 de Trypanosoma cruzi, após a retirada do tag, é uma 

proteína de 16,4 kDa que contém seis resíduos de cisteína, os quais têm predição de 

formarem ligações dissulfeto.  

Diversos experimentos, especialmente os espectros tridimensionais de RMN, exigem 

concentrações de proteína na ordem de 1 mM e alta pureza da amostra.  Para tornar os 

experimentos viáveis de serem feitos com a P21, foi necessário desenvolver um protocolo de 

purificação que cumprisse tais requisitos. Assim, motivados pela existência de uma grande 

variedade de técnicas disponíveis de desnaturação e reenovelamento, como revisado por 

Eiberle & Jungbauer (54) e Singh & Panda (55), aliada à necessidade de  obtenção de grandes 

quantidades de proteína, foi desenvolvida uma metodologia que evita a cascata de 

agregação de P21 e consequente perda de amostra. 

O novo protocolo foi baseado na técnica de reenovelamento em coluna de afinidade. 

(54,56) A P21-His6 desnaturada foi inicialmente imobilizada, via batching por 30 minutos em 2 

mL de resina Ni-NTA Superflow (Qiagen). Utilizando o equipamento Äkta Purifier (GE 

Healthcare) foi aplicado um gradiente linear lento (taxa de -7 mM/min e fluxo de 0,5 mL/min, 

levando um tempo total de 14 horas) contra o mesmo tampão, porém sem ureia, retirando 

lentamente o agente desnaturante. Dessa forma, ao ser eluída da coluna, a proteína já se 

encontrava completamente reenovelada, eliminando o estágio de proximidade entre 

moléculas parcialmente enoveladas que leva à cascata de agregação. (54) O rendimento de 
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proteína P21-His6 obtido por esse método foi de aproximadamente 10 mg para cada litro de 

meio de cultura, um grande contraste ao rendimento alcançado previamente para a fração 

solúvel (aproximadamente 0,2 mg para cada litro de meio de cultura).  

Ao longo do desenvolvimento do projeto, algumas modificações e simplificações no 

protocolo foram incluídas, otimizando ainda mais a produção de proteína. O uso de glicerol no 

tampão utilizado inicialmente durante o processo de reenovelamento, mostrou-se 

desnecessário, assim como uso de detergentes (1% (v/v) de Triton X100) para lavar a fração 

insolúvel antes de adicioná-la à coluna. Eliminou-se também a dependência do uso do 

equipamento Äkta Purifier para realização do reenovelamento. Observou-se que a velocidade 

do gradiente de ureia aplicado era desnecessariamente generosa e que poderia ser diminuída. 

Assim, o cromatógrafo foi substituído por apenas uma bomba peristáltica e um conjunto com 

dois tubos flexíveis, como demonstrado na Figura 1. O tempo do processo de 14 horas foi 

reduzido para apenas uma hora, mantendo a mesma qualidade de amostra final, analisada 

posteriormente por espectros 1H-15N-HSQC. 

 Para a realização dos experimentos de RMN de proteínas, é sempre recomendada a 

retirada da cauda de histidina (Figura 5). Sua presença aumenta significativamente a 

complexidade dos espectros, já que adiciona, em particular nesse caso, picos de 17 resíduos 

não presentes na sequência original. Para tal, foi determinada, a partir de um teste de 

clivagem, a concentração de trombina e o tempo necessários para a clivagem da cauda da 

P21-His6. Em pH 8,0, foi observado que apenas meia unidade de trombina é necessária para 

clivar 100 μg de proteína em uma hora. A trombina foi retirada com auxílio de uma coluna 

de benzamidina (Benzamidine Sepharose 6B, GE Healthcare).  

Uma nova etapa de purificação, via coluna de exclusão molecular foi adicionada a fim 

de garantir a pureza da amostra final (Figura 6). O rendimento médio de um processo de 

purificação da amostra de P21 sem tag foi de 7 mg por litro de meio de cultura. O protocolo 

completo é descrito em 3.1.1. 
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Figura 6 - Perfil cromatográfico representativo da última etapa de purificação em coluna Superdex 75 10/300 
GL. Seta representa o pico da P21, a qual eluiu em 16,8 mL. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura 5 – Análise em SDS-PAGE da proteína P21 antes e depois da clivagem da cauda de histidina. 52 unidades 
de trombina foram adicionadas a solução contendo 10,3 mg de P21-His6, obtida após o processo de 
reenovelamento e eluição da coluna. A solução foi mantida sob agitação lenta por uma hora a 
temperatura ambiente. Banda antes da clivagem indicada pela seta vermelha e depois da clivagem 
pela seta azul. (PM) marcadores de massa molecular; (AC) antes da clivagem; (DC) depois da 
clivagem. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.2 Validação do protocolo de reenovelamento 

 

Para confirmar o correto enovelamento da proteína e validar o protocolo de 

reenovelamento, foi realizada uma purificação de P21-His6 presente na fração minoritária 

solúvel, a fim de compará-la com a P21-His6 reenovelada (Figura 7). Experimentos de RMN 1D 

1H foram realizados visando comparar as amostras, próton a próton.  

 

Figura 7 – Análise da expressão e solubilidade da P21-His6. SDS-PAGE do lisado bacteriano mostrando proteínas 
totais e a expressão da P21-His6 recombinante (banda indicada pelas setas). (MW) marcadores de 
massa molecular; (BI) proteínas totais antes da indução; (IF) fração insolúvel após a indução; (SF) 
fração de proteínas solúveis do lisado após a indução. 

Fonte: SANTOS. (29) 

  

Os experimentos mostraram espectros totalmente coincidentes (Figura 8), exceto pelas 

concentrações distintas de impurezas residuais, indicando, de fato, que a P21-His6 

reenovelada possui exatamente a mesma estrutura da proteína obtida da fração solúvel. 

Dessa forma, o novo protocolo desenvolvido foi validado e garantiu uma produção de grandes 

quantidades de amostras de P21 a um custo apropriado, imprescindível para a continuidade 

do projeto. 

 



51 
 

 

Figura 8 -  Comparação dos espectros 1D 
1
H da proteína P21-His6. Em azul, P21-His6 reenovelada; em vermelho, 

P21-His6 purificada da fração solúvel; e em verde está a diferença entre os dois espectros após 
normalização. Os picos marcados indicam: (c) contaminantes de baixo peso, (d) DSS e (e) etanol 
residual. Amostras em tampão fosfato de potássio 50 mM pH 6,0 contendo 150 mM de KCl, 100 μM 
de DSS e 5% (v/v) de D2O. 

Fonte: Adaptada de SANTOS. (29) 

A técnica de reenovelamento proposta e a comparação de amostras por espectros 

simples 1D 1H foi publicada na revista Scientific Reports em março de 2014 (50), sob o título: 

A successful strategy for the recovering of active P21, an insoluble recombinant protein of 

Trypanosoma cruzi. Na publicação, foi discutido o uso de protocolos de reenovelamento e 

validação dos protocolos por ensaios biológicos e biofísicos. Nos espectros de RMN 1D 1H 

são obtidos sinais de todos os hidrogênios da proteína, individualmente, portanto, podemos 

afirmar que a proteína reenovelada possui exatamente a mesma estrutura da proteína 

obtida a partir da fração solúvel. Outras técnicas analíticas, como o dicroísmo circular, 

seriam capazes de indicar apenas mudanças maiores ou globais na estrutura secundária. 

 Experimentos 1D 1H adicionais foram também realizados para verificar a estabilidade da 

proteína P21 com o tempo e sua condição ideal de estocagem/transporte (Figura 9). Os 

resultados mostraram que a proteína apresenta a estabilidade mínima de três dias em solução 

em temperatura ambiente (25 oC), necessária para as medidas de espectros tridimensionais de 

RMN e que pode ser estocada congelada ou liofilizada sem apresentar mudanças na estrutura 

ou degradação da amostra. 
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4.3 Assinalamento sequencial da P21 

 

A fim de determinar a estrutura tridimensional da proteína P21 por RMN, foi iniciado o 

assinalamento sequencial dos deslocamentos químicos da cadeia principal. A determinação 

da estrutura por RMN foi escolhida pois os espectros podem ser medidos com a proteína em 

solução e em condições mais similares à fisiológica. Em estudos prévios conduzidos pelo 

Prof. Dr. Eduardo Horjales e sua então aluna de mestrado Heline Moreira, havia sido 

demonstrada a dificuldade de obtenção de cristais da proteína P21, necessários para a 

análise via difração de raios-X e, portanto, RMN mostrava-se como uma solução alternativa 

viável. 

Figura 9 -   Testes de estabilidade da proteína P21-His6 por espectros 1D 
1
H. Em verde, amostra fresca após 

reenovelamento e purificação. Em azul, amostra após congelamento e descongelamento. Em 
vermelho, amostra liofilizada e ressuspendida. Nenhuma mudança estrutural significativa foi 
notada.  Todas as amostras da proteína P21-His6 estavam a concentração de 0,5 mM em tampão 
fosfato de potássio 50 mM pH 6,0 contendo 150 mM de KCl, 100 μM de DSS e 5% (v/v) de D2O. 

Fonte: Elaborada pelo autor.  
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O espectro HNCA (Figura 10) correlaciona, para certo resíduo, seus deslocamentos 

químicos HN e NH com o C intraresidual e o C do resíduo anterior. Apesar de o espectro 

possuir, a princípio, toda informação sequencial necessária para o assinalamento sequencial 

(Figura 11), apenas sua utilização não foi suficiente para a tarefa. O tamanho da proteína, a 

grande sobreposição de picos no espectro e ambiguidades geradas por valores de 

deslocamentos químicos semelhantes levou à utilização de uma estratégia mais complexa, 

envolvendo os espectros CBCA(CO)NH e CBCANH. 

 

 

Figura 10 -  Representação tridimensional do espectro HNCA da proteína P21 (1 mM) em 50 mM de fosfato de 
potássio pH 6,0 KCl 150 mM, DSS 100 μM e 5% de D2O. Em verde, picos detectados. Em azul, 
valores negativos de intensidade, os quais surgem devido a ruídos na detecção e erros de correção 
de fase. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A análise conjunta dos espectros HNCA e CBCA(CO)NH permitiu identificar, com maior 

grau de certeza, se os deslocamentos químicos dos átomos Canotados no HNCA 

pertenciam ao resíduo i em questão ou ao resíduo anterior (i-1), já que o espectro 

CBCA(CO)NH apenas possui informação de átomos do tipo Ci-1). Além disso, o espectro 

CBCA(CO)NH adiciona informação do deslocamento químico de C(i-1), necessário para 

desfazer possíveis ambiguidades no sequenciamento. O espectro CBCANH, apesar de sua baixa 

sensibilidade intrínseca e consequente baixa completeza dos dados, permitiu adicionar 

informação dos deslocamentos químicos dos átomos C(i). A disposição dos picos nos espectros, 

para certo plano NH e certo valor HN é demonstrado na Figura 12. 

Figura 11 -  Informação sequencial contida no espectro HNCA. No plano 
15

N 121,601 ppm (A) obteve-se os 

picos C(i) e C(i-1) do resíduo i, no caso o resíduo D78. O pico referente ao átomo C(i) possui um 
pico correspondente, com mesmo deslocamento na dimensão 

13
C e no plano 

15
N 120,185 ppm (B), 

onde a informação do resíduo i+1 (C79) foi encontrada.  O mesmo raciocínio pode ser estendido 
aos resíduos i+2 (Q80) e i+3 (T81) encontrados respectivamente nos planos 

15
N 119,868 ppm (C) e 

112,738 ppm (D). 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Para completar o assinalamento dos picos da cadeia principal, foi utilizado o espectro 

HNCO, o qual forneceu o deslocamento químico dos átomos CO(i-1). O deslocamento 

químico de CO não foi utilizado no sequenciamento, porém foi importante para a predição 

de estrutura secundária da proteína realizada posteriormente. Um exemplo de 

assinalamento de um átomo CO(i-1) é dado na Figura 13. 

 

 

Figura 12 -  Conjunto de picos relacionados com os átomos HN(i) e NH(i) amídicos do resíduo i (no caso C89) nos 
espectros HNCA (esquerda), CBCA(CO)NH (centro) e CBCANH (direita). No espectro CBCANH, o pico 
sem correlação com os valores de deslocamento químico em HNCA e CBCA(CO)NH se refere ao 
átomo Cβ(i). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Com os valores de deslocamentos químicos dos átomos NH(i), HN(i), C(i), C(i-1), C(i), 

C(i-1) e CO(i-1) obtidos nos espectros, o processo de sequenciamento foi iniciado. O 

sequenciamento do trecho entre os resíduos A39 e C44 é demonstrado na Tabela 2, como 

exemplo. Prolinas são insensíveis aos experimentos por não possuírem hidrogênio ligado ao 

seu nitrogênio da cadeia principal, sendo assim a informação sequencial foi sempre 

quebrada entre prolinas.  

Figura 13 -  Conjunto de picos relacionados com os átomos HN(i) e NH(i) amídicos do resíduo i (no caso, T93) 
nos espectros HNCA (esquerda) e HNCO (direita). A correlação entre os dois espectros é 
encontrada pela coincidência da linha num mesmo plano, uma vez que seus deslocamentos 
químicos nas escalas 

1
H e 

15
N coincidem.  

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 2 -   Metodologia de assinalamento sequencial da cadeia principal da proteína P21. (a) Os conjuntos de 
picos são numerados, separados em valores pertencentes ao resíduo i-1 e ao resíduo i, e 

organizados pelo deslocamento químico de C. (b) Os conjuntos são colocados em sequência, 

encontrando valores de C e Ccorrespondentes em i e i-1. (c) Utilizando os valores de 

deslocamentos químicos característicos de cada resíduo (C de glicinas em torno de 45,1 ppm, C 

de alaninas em 19,1 ppm e, C de treoninas em 69,8 ppm, por exemplo), a sequência pode ser 
encaixada na estrutura primária da proteína, conferindo os valores de deslocamento químico 

característicos para cada resíduo da proteína P21. Os valores de C das treoninas encontrados nos 
espectros são em torno de 4,6 ppm devido ao rebatimento (folding) desses picos nos espectros. 

(a) Resíduo Conjunto CO (ppm) Cβ (ppm) Cα (ppm) NH (ppm) HN (ppm) Esperado 

 
(i-1) 192     46,1     G 

 

(i-1) 163 178,5 19,2 53,4     A 

 

(i-1) 22 176,3 41,3 54,6       

 
(i-1) 97 177,0 29,9 57,5       

 
(i-1) 28 175,1 4,6 63,3     T 

 

(i-1) 174 177,8 32,6 63,9       

 
Resíduo Conjunto CO (ppm) Cβ (ppm) Cα (ppm) NH (ppm) HN (ppm) Esperado 

 
(i) 174     46,1 110,6 8,433 G 

 

(i) 22   19,1 53,4 124,2 8,310 A 

 

(i) 192     56,1 120,5 8,515   

 
(i) 28   29,9 57,5 123,3 8,283   

 
(i) 163   4,6 63,2 112,7 8,160 T 

 

(i) 97   32,6 63,9 119,5 8,051   

       

 
 
 

 (b) Resíduo Conjunto CO (ppm) Cβ (ppm) Cα (ppm) NH (ppm) HN (ppm) Esperado 

 
(i-1) 22 176,3 41,3 54,6       

 
(i) 22   19,1 53,4 124,2 8,310 A 

 

(i-1) 163 178,5 19,2 53,4     A 

 
(i) 163   4,6 63,2 112,7 8,160 T 

 

(i-1) 28 175,1 4,6 63,3     T 

 

(i) 28   29,9 57,5 123,3 8,283   

 
(i-1) 97 177,0 29,9 57,5       

 

(i) 97   32,6 63,9 119,5 8,051   

 

(i-1) 174 177,8 32,6 63,9       

 
(i) 174     46,1 110,6 8,433 G 

 

(i-1) 192     46,1     G 

 

(i) 192     56,1 120,5 8,515   

(c) 
 

     

 
 
 

  Sequência Resíduo Conjunto CO (ppm) Cβ (ppm) Cα (ppm) NH (ppm) HN (ppm) Esperado 

  (i-1) 22 176,3 41,3 54,6       

39-A (i) 22   19,1 53,4 124,2 8,310 A 
  (i-1) 163 178,5 19,2 53,4     A 

40-T (i) 163   4,6 63,2 112,7 8,160 T 
  (i-1) 28 175,1 4,6 63,3     T 

41-E (i) 28   29,9 57,5 123,3 8,283   
  (i-1) 97 177,0 29,9 57,5       

42-V (i) 97   32,6 63,9 119,5 8,051   
  (i-1) 174 177,8 32,6 63,9       

43-G (i) 174     46,1 110,6 8,433 G 
  (i-1) 192     46,1     G 

44-C (i) 192     56,1 120,5 8,515   

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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O assinalamento levou mais tempo do que o esperado devido à grande superposição 

dos picos nos espectros. Como veremos a seguir, a provável estrutura secundária da 

proteína consiste em cinco hélices-α e grande parte em random-coil, fazendo com os 

resíduos experimentem ambientes químicos parecidos e consequentemente frequências de 

ressonância semelhantes, resultando numa grande sobreposição de picos nos espectros, o 

que dificulta a identificação de a qual conjunto os picos pertencem. 

Os planos 15N compreendidos entre 117 ppm e 124 ppm mostraram-se os mais 

problemáticos devido à grande superposição de picos nessa região do espectro 2D 1H-15N-

HSQC (Figura 14). A maioria dos resíduos teve sua cadeia principal assinalada (91,4% dos NH, 

91,4% dos HN, 96,4% dos C, 95,7% dos C e 90,0% dos CO).  Apenas os resíduos G1, H28, P54 

não foram assinalados devido a superposição dos picos, baixa relação sinal-ruído ou picos 

indetectáveis. A tabela completa dos assinalamentos encontra-se no anexo C. 

Adicionalmente, todas as seis cisteínas da proteína P21 foram identificadas como oxidadas. 

Os deslocamentos químicos de Cencontrados para as cisteínas foram: 35,4 ppm (C44), 41,3 

ppm (C52), 39,7 ppm (C66), 33,5 ppm (C79), 39,5 ppm (C89) e 39,9 ppm (C123); acima de 35 

ppm podemos afirmar que as cisteínas encontram-se oxidadas. (57) Apenas C79 encontra-se 

no intervalo de deslocamento químico que não podemos afirmar seu estado de oxidação (32 

– 35 ppm) (57), porém o resíduo deve estar oxidado pois todos os seus possíveis pares 

encontram-se oxidados. A Figura 14 mostra o espectro 1H-15N-HSQC da proteína assinalado e 

anotado. 
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Figura 14 - Espectro 2D 
1
H-

15
N-HSQC anotado da proteína P21. A região com grande superposição de picos 

(região compreendida entre 117 ppm e 124 ppm) é mostrada a esquerda. Asteriscos (*) indicam 
picos da segunda conformação da P21 identificada no assinalamento. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 O assinalamento sequencial revelou várias regiões da proteína com múltipla 

conformação, identificadas por conjuntos de picos presentes tanto no espectro 1H-15N-HSQC 

quanto nos espectros de tripla ressonância. Trinta dos 140 resíduos da proteína 

apresentaram um grupo secundário de picos, mais fracos, indicando uma segunda 

conformação. Adicionalmente, cinco regiões compreendendo 27 resíduos no total (Figura 

15) apresentaram dois grupos de picos com intensidades muito semelhantes, mostrando a 

presença de duas conformações com populações muito próximas. Podemos concluir que a 

proteína P21 possui uma grande flexibilidade estrutural, com pelo menos dois grandes 

ensembles conformacionais em troca lenta. Também podemos afirmar que as três ligações 

dissulfeto, identificadas no assinalamento, provavelmente desempenham um grande papel 

na estabilização da estrutura terciária da proteína P21. 
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4.4 Predição da estrutura secundária da proteína  

 

A predição da estrutura secundária, baseada nos deslocamentos químicos da cadeia 

principal da proteína, foi realizada com o programa TALOS+. (43) A predição identificou uma 

grande porção N-terminal desordenada (resíduos 1-45) e cinco regiões helicoidais para 

ambas as conformações em equilíbrio identificadas (Figura 15). Esses dados corroboram com 

a alta sobreposição de picos observada nos espectros da proteína P21, já que grande parte 

da estrutura é predita como random-coil ou estruturas em loop e resíduos encontrados 

nessas estruturas tendem a ter valores de deslocamentos químicos parecidos. 

 

Figura 15 -  Predição da estrutura secundária da P21 realizada no programa TALOS+. (A) Chemical shift index 

(CSI) consensus calculado para cada resíduo utilizando deslocamentos químicos de NH, HN, C, C, e 
CO. Barras azuis indicam a probabilidade de os resíduos estarem em fitas-β e barras vermelhas a 
probabilidade de estarem em regiões de hélice-α. (B) Estrutura secundária da proteína P21 
baseada no CSI, mostrando as cinco regiões em hélice-α preditas e a grande porção N-terminal da 
proteína sem estrutura regular (1-45). Os resíduos duplicados em B apresentaram dois grupos de 
picos com intensidades semelhantes no assinalamento sequencial, indicando a presença de uma 
segunda conformação. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.5 Assinalamento das cadeias laterais 

 

Visando o cálculo de estrutura, buscamos completar o assinalamento com os valores 

de deslocamentos químicos dos átomos das cadeias laterais. Nessa etapa, assinalamos os 1H 

alifáticos, o que é importante na identificação dos picos de interação NOE (Nuclear 

Overhauser Effect) nos espectros NOESY. O espectro principal utilizado nessa etapa foi o 

H(C)CH-TOCSY, já que a utilização do espectro 2D homonuclear TOCSY, como ferramenta 

principal, era inviável para uma proteína do tamanho da P21. No espectro H(C)CH-TOCSY, a 
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transferência de magnetização ocorre entre prótons e carbonos, resultando em sistema de 

spins individuais para cada resíduo. O espectro possui três dimensões: uma dimensão 13C 

indicando o deslocamento químico do carbono em questão, uma dimensão 1H medindo o 

deslocamento químico do hidrogênio diretamente ligado ao carbono, e uma segunda 

dimensão 1H mostrando o deslocamento químico de outros hidrogênios (Figura 16). 

 

 

Figura 16 -  Representação tridimensional do espectro H(C)CH-TOCSY da proteína P21 (1 mM) em 50 mM de 
fosfato de potássio pH 6,0 KCl 150 mM, DSS 100 μM e 5% de D2O. Em verde, picos detectados. Em 
azul, valores negativos de intensidade, os quais surgem devido a ruídos na detecção e erros de 
correção de fase.  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Valinas, serinas e treoninas foram mais facilmente assinaladas utilizando o H(C)CH-

TOCSY, devido aos seus deslocamentos químicos muito característicos dos átomos Cα e Cβ. 

Porém, a resolução e completeza dos dados do espectro não foram suficientes para resolver as 

inúmeras ambiguidades que surgiram durante o assinalamento. Para contornarmos esses 
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problemas, foi desenvolvida uma metodologia envolvendo vários espectros auxiliares (descrito 

em 3.2.4), a fim de eliminar ambiguidades durante o assinalamento das cadeias laterais. 

Utilizaremos o resíduo V42 como exemplo de assinalamento utilizando o método 

proposto. Suas coordenadas no espectro 1H-15N-HSQC são 119,417 ppm (NH) e 8,050 ppm 

(HN). No plano 119,418 ppm do espectro 1H-15N-TOCSY-HSQC, 8,050 ppm no eixo 1H 

horizontal, encontram-se quatro picos na linha vertical: 8,053 ppm (HN), 3,998 ppm (Hα), 

2,128 ppm (Hβ) e possivelmente outro pico em 0,940 ppm (Figura 17). Apesar da informação 

geralmente não estar completa no 1H-15N-TOCSY-HSQC, devido ao tamanho da proteína, o 

espectro já nos fornece informação de alguns dos deslocamentos 1H do resíduo. 

 

Figura 17 - Picos do resíduo V42 identificados no espectro 
1
H-

15
N-TOCSY-HSQC. O plano

 15
N 119,418 ppm 

mostra o máximo de quatro picos (linha) em 8,053 ppm (HN), 3,998 ppm (Hα), 2,128 ppm (Hβ) e 
0,940 ppm (Hγ). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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 Visando confirmar os assinalamentos dos átomos Hα, Hβ e Hγ, utilizamos a região HN 

do espectro 1H-1H-TOCSY (Figura 18). A correlação HN-Hα foi encontrada em 8,086 ppm (HN) 

e 4,006 ppm (Hα), mas certamente encontra-se sobreposto julgando-o pelo seu formato, 

portanto essas coordenadas não foram tomadas como exatas. O átomo Hβ não está 

sobreposto e pode ser assinalado em 2,129 ppm, portanto sua coordenada HN foi anotada 

(8,049 ppm). O átomo Hγ foi encontrado em 0,956 pmm (sobreposto), mostrando que o pico 

no espectro 1H-15N-TOCSY-HSQC não era ruído de fundo. Os mesmos picos foram então 

procurados no espectro 1H-1H-NOESY, confirmando que os picos não são artefatos do 

experimento. Uma segunda checagem foi realizada desenhando uma linha horizontal em 

cima do pico HN-Hα no espectro 1H-1H-TOCSY identificando assim os picos dos átomos Hβ e Hγ 

correlacionados com o Hα. 

Figura 18 -  Picos correlacionados com o átomo HN do resíduo V42, no espectro 
1
H-

1
H-TOCSY. Os mesmos picos 

identificados no espectro 
1
H-

15
N-TOCSY-HSQC foram encontrados nesse espectro (linha vertical). 

Os átomos Hα e Hγ estão ligeiramente fora da linha vertical devido à sobreposição com outros 
picos. Uma linha horizontal foi desenhada em cima do pico HN-Hα a fim de procurar os picos 
correlacionados com o átomo Hα. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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 O assinalamento dos carbonos remanescentes foi feito através do espectro H(C)CH-

TOCSY (Figura 19). Para o resíduo V42, os deslocamentos químicos de Cα e Cβ eram 

conhecidos no assinalamento sequencial. Procuramos o conjunto de picos próximo ao plano 

13C em 63,9 ppm, nosso valor assinalado para o Cα. Três picos foram encontrados no plano 

13C em 63,783 ppm, eixo 1H vertical 3,988 ppm, correlacionados aos deslocamentos 

químicos de Hα, Hβ e Hγ. O pico do átomo Cβ foi encontrado em 32,488 ppm (13C) utilizando a 

mesma estratégia, 2,145 ppm (1H vertical). Para assinalar Cγ1 (ou Cγ2 ou ambos) procuramos 

picos num plano 13C com valores próximos ao deslocamento padrão de Cγ de valinas (cerca 

de 20 ppm). Os picos foram encontrados sobrepostos em 21,062 ppm (13C), 0,970 ppm (1H 

vertical). Esse passo completa o assinalamento para o resíduo V42, uma vez que possuímos 

os valores de Cα, Hα, Cβ, Hβ, Cγ e Hγ. 

 

Figura 19 -  Assinalamento do resíduo V42 no espectro H(C)CH-TOCSY. Picos de um mesmo sistema de spins 
(linha horizontal) são encontrados em três diferentes planos, como indicado pelas linhas verticais. 
O primeiro plano (plano do átomo Cα) correlaciona o átomo Hα aos átomos Hβ e Hγ. O segundo 
plano (plano do átomo Cβ) correlaciona o átomo Hβ aos átomos Hα e Hγ. O plano inferior (plano dos 
átomos Cγ) correlaciona o átomo Hγ aos átomos Hα e Hβ. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Não foi possível encontrar um segundo grupo de deslocamentos químicos para Cγ e 

Hγ do resíduo V42. Isso indica que, possivelmente, esse resíduo possui deslocamentos 

químicos degenerados, e o valor assinalado encaixa-se em ambos grupos CH3. 

A técnica de assinalamento aqui descrita envolveu cinco espectros: 1H-15N-HSQC para 

escolha do resíduo, 1H-15N-TOCSY-HSQC para identificação de alguns deslocamentos 1H 

através dos valores HN e NH identificados, 1H-1H-TOCSY e 1H-1H-NOESY para complementação 

e checagem dos dados de átomos 1H e H(C)CH-TOCSY para a finalização dos assinalamentos 

com valores de deslocamento químico para os átomos 1H e 13C. O procedimento adotado foi 

extremamente laborioso, porém não foi suficiente para eliminar as ambiguidades geradas 

pela sobreposição de picos do espectro. Apenas 18 resíduos tiveram valores de 

deslocamento químicos das cadeias laterais assinaladas por esse método. Dois problemas 

principais, identificados no assilamento sequencial e corroborados pelos espectros utilizados 

no assinalamento das cadeias laterais, foram responsáveis pelo aumento da complexidade dos 

espectros. O primeiro deles foi a presença de dois grupos de picos com intensidades 

semelhantes em 27 resíduos da proteína, indicando a presença de pelo menos duas 

conformações em equilíbrio, e segunda é a presença de uma grande fração da estrutura 

random-coil, principalmente na porção N-terminal. 

 

4.6 Testes de condições 

 

Como observado nas sessões anteriores, a proteína P21 enovela-se em estruturas 

random-coil ou hélices-, já que possui um grupo secundário de picos, mostrando que 

transita entre duas ou mais conformações. Esses fatos contribuem para a grande 

sobreposição de picos observada no espectro, o qual dificultou a execução do 

assinalamento. O objetivo dos experimentos descritos aqui foi estabilizar uma das 

conformações observadas e diminuir a sobreposição de picos nos espectros. Tentou-se 

mudar as condições de tampão da proteína P21, adicionar sais e aditivos comumente 

utilizados, mudar o pH e temperatura. Todas as tentativas experimentadas estão 

sumarizadas na Tabela 3. 
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Tabela 3 -   Experimentos realizados a fim de estabilizar uma das conformações da proteína P21. As mudanças 
relevantes no experimento são evidenciadas em vermelho. Experimentos executados em amostras 
de P21 marcadas com 

15
N, com NaN3 1 mM, DSS 50 μM e 5% (v/v) de D2O. O tampão de RMN 

padrão refere-se ao tampão fosfato de potássio 50 mM, KCl 150 mM. 

Amostra [P21] (μM) T (K) pH Tampão Aditivos 

1 1000 293 6,00 RMN padrão  

1 1000 298 6,00 RMN padrão  

1 1000 303 6,00 RMN padrão  

2 400 303 3,90 RMN padrão  

2 400 303 4,39 RMN padrão  

2 400 303 4,96 RMN padrão  

2 400 303 5,46 RMN padrão  

2 400 303 6,08 RMN padrão  

2 400 303 6,65 RMN padrão  

2 400 303 7,08 RMN padrão  

2 400 303 8,24 RMN padrão  

2 400 303 8,58 RMN padrão  

3 100 303 6,00 RMN padrão DTT 1 mM 

3 100 303 6,00 RMN padrão MgCl2 5 mM 

3 100 303 6,00 RMN padrão CaCl2 5mM 

3 62,5 303 6,00 Tris 20 mM  

3 68,8 303 6,00 Tris 20 mM + 
NaCl 120 mM 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Um espectro 2D 1H-15N-HSQC foi coletado para cada experimento, seguindo o 

procedimento padrão. Picos de quatro resíduos da proteína – E47, T49, M71 e F74 – foram 

selecionados para observar possíveis mudanças nas populações conformacionais. Os picos 

selecionados são de fácil reconhecimento nos espectros 1H-15N-HSQC e apresentam dois picos 

igualmente intensos, representando as duas principais conformações observadas nos 

espectros. 

Mudanças na temperatura não mostraram nenhum resultado positivo na estabilização 

conformacional; o espectro a 303 K mostrou um pequeno decréscimo na sobreposição de 

picos. Mudar o pH da amostra também não alterou as populações. Em pHs abaixo de cinco, 

podemos observar o desenovelamento da proteína (os picos se concentram no centro do 

espectro); em pHs básicos, os picos começam a desaparecer devido à perda de prótons HN 

para o solvente. A adição de DTT em baixa concentração (1 mM) e dos sais comumente 

utilizados em bioquímica, MgCl2 e CaCl2, não apresentaram influência da qualidade dos 

espectros. Não havia evidência biológica ou estrutural que esses aditivos poderiam influenciar 
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no equilíbrio das conformações, decidiu-se, então, testá-los na base da tentativa e erro, já que 

existia disponibilidade de reagente e amostra. A última tentativa foi mudar as condições do 

tampão, retirando o fosfato de potássio da amostra e substituindo-o por Tris 20 mM. Esse 

tampão ajudou a reduzir a sobreposição de picos no centro do espectro (Figura 20). A amostra 

sem adição de sal também apresentou um espectro com menor sobreposição. 

 

4.7 Espectros de RMN da P21 em alta pressão 

 

A espectroscopia de RMN em alta pressão é uma excelente técnica para observar 

mudanças em populações de conformações coexistentes em solução. Tivemos a oportunidade 

de coletar alguns espectros 1H-15N-HSQC a fim de observar os efeitos da alta pressão na 

proteína P21 e seu efeito nas populações de estruturas observadas. Medimos espectros 2D 1H-

Figura 20 -  Comparação entre espectros 
1
H-

15
N-HSQC em tampão de RMN padrão (azul) e em tampão Tris 20 

mM (vermelho). O espectro obtido para a amostra em Tris 20 mM apresentou uma leve melhora 
na sobreposição de picos na região próxima a 8,3 ppm (

1
H) – 122,5 ppm (

15
N). Como podemos 

observar, o grupo secundário de picos dos resíduos indicados ainda está presente, mostrando que 
a não ocorreu estabilização de uma conformação. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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15N-HSQCs (Figura 21), em 30 bar (pressão mínima aplicada), 1000 bar e 2000 bar de pressão, 

numa amostra de 15N-P21. 

 

Figura 21 -  Comparação entre espectros 
1
H-

15
N-HSQC em 30 bar (azul), 1000 bar (vermelho) e 2000 bar (roxo). 

Amostra: 
15

N-P21 700 µM em tampão fosfato de potássio 50 mM pH 6,0, KCl 150 mM, NaN3 1mM, 
DSS 50 μM. Espectros coletados a 303 K em espectrômetro Bruker 600 MHz, utilizando tubo 
especial de cerâmica tolerante à pressão. O deslocamento geral dos picos observado é intrínseco 
ao aumento da pressão. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 Foi analisado novamente o comportamento de quatro resíduos com duas populações 

de picos - E47, T49, M71 e F74 – os quais são de fácil identificação (Figura 22). Pode-se 

observar a diminuição relativa de intensidade e desaparecimento de picos da segunda 

conformação com o aumento da pressão. Picos da segunda conformação E47*, M71* e F74* 

tiveram uma diminuição em sua intensidade a 1000 bar e desapareceram a 2000 bar. O efeito 

foi mais proeminente em T49*, já que seu pico quase torna-se indetectável a 1000 bar. As 

variações relativas de intensidade observadas estão resumidas na Tabela 4. 
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Esse é um ótimo indicador de estabilização conformação principal da P21 em alta 

pressão, em razão do decréscimo da população da conformação secundária. Infelizmente, com 

o aumento da pressão, também houve um aumento da sobreposição de picos no espectro 

(devido ao provável aumento da população desenovelada da proteína) e menor completeza 

de dados, o que inviabiliza a utilização dessa técnica para concluir o assinalamento. 

 

 

 

 

Figura 22 -  Estabilização da conformação principal da P21 utilizando alta pressão. Espectros 
1
H-

15
N-HSQC 

sobrepostos a 30 bar (azul), 1000 bar (vermelho) e 2000 bar (roxo). Picos secundários M71*, 
F74*, E47* e T49* diminuem de intensidade com o aumento da pressão, em comparação com os 
picos da conformação principal. a, b e c referem-se a regiões diferentes dos espectros onde os 
picos são encontrados. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 4 –  Mudanças na intensidade dos picos observados devido à alta pressão. Os valores de intensidade 
tabelados são relativos aos observados em 30 bar (valor de intensidade 1,0). Consistentemente, os 
picos de segunda conformação (marcados com *) tiveram uma redução na intensidade mais 
significativa que os picos da conformação principal e tornaram-se indetectáveis a 2000 bar.   

Pico Intensidade relativa (1000 bar) Intensidade relativa (2000 bar) 

M71 1,19 1,01 

M71* 0,69 Indetectável 

F74 0,97 0,45 

F74* 0,73 Indetectável 

E47 1,12 0,88 

E47* 0,74 Indetectável 

T49 0,72 0,48 

T49* 0,36 Indetectável 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.8 P2142-140 e validação estrutural 

 

 Buscando simplificar o processo de assinalamento, um novo gene recombinante 

correspondente à proteína P21 foi encomendado, removendo a sequência codificante 

referente aos primeiros 41 resíduos, os quais, supostamente estariam em estrutura random-

coil, segundo a predição de estrutura secundária. Ao definir a sequência para o gene, foi 

tomado o cuidado de não retirar nenhuma cisteína da sequência, pois as seis cisteínas 

formam ligações dissulfeto e possivelmente desempenham um papel importante na 

estabilização da estrutura proteica. 

Durante a expressão da nova proteína, chamada de P2142-140, observamos um 

comportamento similar à proteína nativa, sendo expressada quase exclusivamente em 

corpos de inclusão. Portanto, o mesmo protocolo de reenovelamento, purificação e clivagem 

da proteína P21 foi empregado (Figura 23). Foi observado que a construção P2142-140 ainda 
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ligada à cauda de histidina possuía uma afinidade muito menor à resina de níquel quando 

comparada à P21-His6, podendo ser eluída de forma eficiente com 140 mM de imidazol (ao 

invés dos 220 mM de imidazol utilizados para P21-His6). Isso pode ser explicado pela 

presença de oito histidinas na porção N-terminal da P21, sendo que três delas estão em 

sequência. Exceto essa pequena modificação, nenhuma alteração adicional no protocolo de 

purificação foi necessária. O rendimento médio para o extrato celular de 1 L de meio de 

cultura foi de 6 mg. 

 

Figura 23 –  Análise da purificação e clivagem da P2142-140. SDS-PAGE mostrando antes da clivagem da cauda de 
histidina (AC), depois da clivagem (DC) e depois da corrida em coluna Superdex 75 (DS). 75 
unidades de trombina foram adicionadas a solução contendo 15,5 mg de P2142-140 ainda ligada ao 
tag. A purificação final por exclusão molecular garantiu a pureza da amostra. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Para validar que a construção P2142-140 ainda possuía estrutura análoga a proteína P21 

não truncada, amostras marcadas com 15N de ambas as formas da proteína foram 

produzidas e seus espectros 1H-15N-HSQC foram comparados (Figura 24). Os espectros 

possuem grande similaridade e foi possível identificar com relativo grau de certeza a quais 

resíduos os picos do espectro da P2142-140 pertenciam. Também foi possível identificar que a 

P2142-140 possui um grupo secundário de picos para os resíduos E47, T49, M71 e F74 
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indicando que a proteína truncada ainda mantém o equilíbrio entre duas populações de 

conformações. O espectro, portanto, valida que a P2142-140 possui estrutura análoga à P21. 

 A região central do espectro compreendida entre 117 ppm e 124 ppm na dimensão 

15N mostrou uma grande diminuição na sobreposição de picos, tornando a P2142-140 em um 

candidato melhor para o assinalamento e possível determinação estrutural via RMN. 

 

 

Figura 24 -  Comparação entre espectros 
1
H-

15
N-HSQC da P21 (azul) e P2142-140 (vermelho). Amostras marcadas 

isotopicamente com 
15

N, em tampão fosfato de potássio 50 mM pH 6,0, KCl 150 mM, NaN3 1mM, 
DSS 50 μM. Espectros coletados a 303 K em espectrômetro Bruker 600 MHz. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.9 Síntese do peptídeo NterCXCR4 

 

Com o objetivo de avaliar a interação entre a P21 e o receptor de membrana CXCR4, 

produzimos um peptídeo baseado nos primeiros 38 resíduos da proteína CXCR4. Esse 

peptídeo, denominado NterCXCR4, já foi demonstrado ser de vital importância para interação 

com seu agonista natural CXCL12 (36), já que é a porção do receptor exposta ao meio 
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extracelular. Devido ao fato de a P21 ter alta probabilidade de ser secretada pelo 

Trypanosoma cruzi, decidiu-se, então, que o peptídeo NterCXCR4 seria um alvo interessante 

para ser utilizado nos testes de interação. 

A síntese foi conduzida pelo Dr. Edson Crusca Junior. Foram obtidos 2 mg de material 

liofilizado, com grau de pureza maior que 98%. Para certificação da qualidade do material, a 

amostra foi analisada por ESI-MS através da comparação do valor teórico do peso molecular 

(PM = 4374,48 Da) com a obtida experimentalmente para o peptídeo. Os resultados 

apresentaram as seguintes formas carregadas (m/z): z=+2, z=+3, z=+4, z=+5, z=+6 e z=+7 

(Figura 25). Também foi possível observar um sinal do peptídeo na forma tetramérica (m/z = 

1749,1). 

 

 

Figura 25 -  Espectro de ESI-MS do peptídeo NterCXCR4 com alto teor de pureza (>98%). Valores de m/z 
observados marcados nos picos correspondentes. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.10 Análise da interação da P21 com NterCXCR4 

 

Os espectros CD da P21 coletados a 20 °C possuem forma característica de proteínas 

com  presença de hélices-α, com mínimos bem evidentes nas regiões de 208 nm e 223 nm 

(Figura 26). Assim, o espectro concorda com a predição de estrutura secundária realizada 

através dos valores de deslocamentos químicos dos resíduos, a qual evidenciou cinco regiões 

helicoidais sucessivas, precedidas pela porção N-terminal desestruturada. 

O estudo de interação da proteína P21 com o peptídeo NterCXCR4 foi avaliado 

preliminarmente utilizando dicroísmo circular. Foram coletados espectros da P21 e do 

peptídeo individualmente e também da proteína P21 na presença do peptídeo.  

Pode-se observar que o espectro da P21 na presença do NterCXCR4  (Figura 27) não é 

simplesmente a média dos espectros individuais, já que difere do teórico calculado da média 

destes. Nota-se que apesar de exibirem a mesma forma, comparando o espectro 

experimental com a curva teórica, observa-se mudanças significativas na região entre 217 

Figura 26 -  Espectro de CD da proteína P21 mostrando mínimos em 208 nm e 223 nm. P21 a 5,2 µM em 
fosfato de potássio 29,2 mM pH 6,0, KCl 46,2 mM. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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nm e 234 nm, indicando mudanças conformacionais. Assim, a adição do peptídeo NterCXCR4 

na amostra de P21 (proporção proteína-peptídeo de 1:5) sugere uma interação entre a 

proteína P21 e NterCXCR4.  

 

 

 

Figura 27 -  Espectros de CD do peptídeo NterCXCR4 (vermelho), P21 + NterCXCR4 experimental (roxo), P21 + 
NterCXCR4 teórico (verde) e P21 (azul). Espectros medidos em fosfato de potássio 29,2 mM pH 6,0, 
KCl 46,2 mM. Barras de erros representadas a cada 2 nm. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Experimentos de desnaturação térmica das amostras contendo somente a proteína 

P21 ou P21 na presença do peptídeo NterCXCR4 foram programados. Esses experimentos 

visavam avaliar se a presença do peptídeo provocaria mudanças na estabilidade térmica da 

proteína, o que seria novamente um indicativo de interação. Porém, a desnaturação térmica 

somente da proteína P21 demonstrou uma gradual desordenação das estruturas 

secundárias, com o deslocamento dos mínimos de 208 para 206 nm e 223 para 220 nm e 

menor absorção do sinal nessas regiões (espectros não mostrados). Assim, o processo de 

desnaturação da proteína P21 não foi completo (vide inserto da Figura 28), o que inviabilizou 

o cálculo da temperatura de melting (Tm) e, consequentemente, os experimentos 

subsequentes de estabilidade térmica na presença do peptídeo. 



76 
 

Entretanto, o experimento de desnaturação térmica mostrou que os espectros 

coletados a 20°C, antes e após o aquecimento a 90 °C, possuem grande similaridade 

indicando que a desestruturação da proteína causada pelo aquecimento é, pelo menos,  

parcialmente reversível ( Figura 28). Isso corrobora com a estabilidade apresentada pela 

P21 nos experimentos de RMN. Possivelmente, as ligações dissulfeto, observadas no 

assinalamento sequencial, desempenham grande papel de estabilização da estrutura 

terciária da proteína. 

 

 

  

 

 Figura 28 –Espectros CD antes (azul) e depois (vermelha) do melting, coletados a 20 °C. No inserto, 
curva de desnaturação térmica observada em 222 nm, fitting sigmoidal (vermelho) 
mostra que a P21 não completou o processo de desnaturação mesmo a 90 °C 
(temperatura máxima medida). P21 a 5,2 µM em fosfato de potássio 29,2 mM pH 6,0, 
KCl 46,2 mM. 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

Experimentos planejados de RMN exigem amostras com alta pureza e concentrações 

próximas a 1 mM. Assim, mostrou-se necessário o desenvolvimento de um protocolo 

desnaturante eficiente para obtenção da P21 em grandes quantidades, já que a proteína P21 

recombinante de T. cruzi é expressa quase em sua totalidade em corpos de inclusão. O 

principal problema observado no protocolo reenovelante, descrito previamente na literatura 

(29,31), era a perda de material por agregação durante essa etapa. Através da imobilização 

da proteína em resina Ni-NTA durante o reenovelamento, eliminou-se o estágio de 

proximidade entre moléculas parcialmente enoveladas que levavam à cascata de agregação. 

(54) O protocolo de reenovelamento foi posteriormente validado utilizando espectros RMN 

1D 1H, onde mostrou-se que a P21 reenovelada possuía estrutura idêntica a P21 obtida a 

partir da fração minoritária solúvel.  A validação e o protocolo de reenovelamento foram 

publicados na revista Scientific Reports em março de 2014 (50), sob o título: A successful 

strategy for the recovering of active P21, an insoluble recombinant protein of Trypanosoma 

cruzi. O protocolo desenvolvido demonstrou-se eficaz e foi também adotado em estudos 

biológicos com a P21, conduzidos após a publicação do trabalho. (32,33) 

O assinalamento sequencial da P21 nos forneceu informações importantes de sua 

estrutura. Foi observado que sua estrutura secundária contém cinco regiões helicoidais e 

uma grande fração desestruturada em sua porção N-terminal. Também foi observado que 

todas as seis cisteínas encontram-se oxidadas e possivelmente desempenham um grande 

papel na estabilização da estrutura. Além de ser passível de reenovelamento após 

purificação sob condições desnaturantes, a proteína P21 se mantem estável por longos 

períodos em solução (mínimo de três dias), é congelável, liofilizável e parcialmente reversível 

após desnaturação térmica a 90 °C, mostrando que possui uma estrutura realmente estável. 

Nos espectros de RMN também foram identificadas cinco regiões da proteína com duas 

populações de picos com intensidades muito semelhantes. Isso indica que, apesar de 

estável, a P21 possui uma grande flexibilidade estrutural, com pelo menos dois grandes 

ensembles conformacionais em troca lenta. A flexibilidade estrutural pode ser um dos 

fatores que contribuem com a dificuldade de obtenção de cristais da P21 para estudos 

estruturais via difração de raios-x, como observado em ensaios conduzidos previamente. 
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Devido ao fato da proteína P21 possuir uma grande fração desestruturada e pelo 

menos duas conformações em equilíbrio, os espectros de RMN utilizados para o 

assinalamento das cadeias laterais tornaram-se extremamente complexos e de difícil análise. 

A grande sobreposição de picos e ambiguidades no assinalamento, gerada por pelos fatores 

descritos acima, levou a busca de alternativas para viabilizar o assinalamento. Assim, uma 

proteína recombinante truncada, chamada de P2142-140, baseada na sequência parcial da P21 

foi produzida, retirando 41 resíduos não estruturados da porção N-terminal. A P2142-140 

apresentou comportamento muito similar à P21, sendo também produzida em corpos de 

inclusão. Portanto, foi também possível adotar o mesmo protocolo de reenovelamento 

desenvolvido para a P21, apenas com adaptações mínimas. Através de espectros 1H-15N-

HSQC observamos que a P2142-140 possuía estrutura análoga à P21 e que a sobreposição de 

picos foi diminuída. Os dados obtidos indicaram que a P2142-140 é um alvo mais apropriado 

para estudos estruturais via RMN. 

Através da técnica de Dicroísmo Circular, foram obtidos indícios que a proteína P21 

interage de fato com o receptor CXCR4 e essa interação se dá através de sua porção N-

terminal, a qual é a porção também utilizada para interagir com seu agonista natural, 

CXCL12. (36) Isso corrobora os dados biológicos da literatura (31-33), os quais indicam que 

os processos biológicos desencadeados pela proteína P21 são mediados pela interação com 

o CXCR4, porém experimentos adicionais ainda são necessários para confirmar tal interação. 

Nesse sentido, técnicas como espectroscopia de fluorescência e termoforese em microescala 

(MST) são boas alternativas a serem utilizadas futuramente para validar os ensaios de 

interação. Uma vez comprovada, estudos complementares de interação entre CXCR4 e 

P2142-140 também poderão ajudar no entendimento do papel da porção N-terminal 

desestruturada da P21.  
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ANEXO A - Protocolo de purificação P21/P2142-140 

 

1. Obtenção 

 Crescer células em 1 L de meio LB ou 1 L de meio mínimo M9 a 37 °C 

 Induzir com IPTG 1 mM em OD600 = 0,6-0,8 

 Expressão por 4-6 horas (LB) ou overnight (M9) a 37 °C 

 Centrifugar meio: 6000 x g, 40 min a 4 °C 

 Ressuspender extrato bacteriano em 20 mL de tampão Tris 50 mM pH 8,0, NaCl 

300 mM 

 Lisar células por sonicação: pulsos de 40 s, intervalos de 40 s, tempo total de 10 

minutos. Manter sob gelo 

 Centrifugar lisado: 14000 x g, 30 min a 8 oC 

 Descartar fração solúvel, manter fração insolúvel congelada até uso 

2. Reenovelamento e purificação 

 Ressuspender fração insolúvel em 25 mL de tampão de ressuspensão: Tris 50 

mM pH 8,0, NaCl 300 mM, imidazol 10 mM e ureia 6 M 

 Manter sob agitação lenta overnight, à temperatura ambiente 

 Adicionar solução a coluna contendo 2,5 mL de resina Ni-NTA Superflow 

(Qiagen) já equilibrada com o tampão de ressuspensão 

 Manter solução recirculando por 30 min com auxílio de uma pomba peristáltica 

 Montar setup descrito na Figura 1 

o Béquer A – 100 mL de Tris 50 mM pH 8,0 NaCl 300 mM, imidazol 10 

mM 

o Béquer B - 25 mL de Tris 50 mM pH 8,0 NaCl 300 mM, imidazol 10 mM e 

ureia 6 M 

o Fluxo 1 mL/min, deixar por 1 hora, repor béquer A com mais solução 

caso necessário 

 Lavar coluna com 25 mL de Tris 50 mM pH 8,0 NaCl 300 mM, 50 mM de 

imidazol 

 Eluir proteína com tampão Tris 50 mM pH 8,0 NaCl 300 mM contendo: 

o 220 mM imidazol para P21 

o 140 mM imidazol para P2142-140 

Coletar amostras de 2 µL da saída da coluna, medir concentração em 
Nanodrop regularmente. Cessar eluição quando concentração atingir 
menos de 0,1 mg/mL 

 Lavar coluna com 25 mL de Tris 50 mM pH 8,0 NaCl 300 mM, 1M imidazol e 

extensivamente com H2O após uso 
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3. Clivagem do His-tag e purificação 

 Medir concentração da amostra eluída 

 Adicionar trombina 5u/mg de proteína e manter sob agitação lenta por 1h e 

30 min 

 Passar por coluna contendo 1 mL de resina de benzamidina (Benzamidine 

Sepharose 6B, GE Healthcare) 

 Concentrar amostra em concentradores de corte 3 kDa (2500 x g, 8 °C) até 

concentração desejada, pausar concentração a cada 10 min e agitar a amostra 

 Cromatografia de exclusão molecular 

o Utilizar coluna Superdex 75 montada em Äkta Purifier (GE Healthcare) 

o Separar amostra em alíquotas e adequar loop ao tamanho da amostra e 

coluna, ajustar fluxo de acordo com a coluna 

o Escolher tampão de corrida de acordo com o uso 

o Concentrar amostra após corrida de acordo com o uso 
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ANEXO B - Meio mínimo M9 

 

Soluções estoque 

 Solução A (10x) 
94 g/L Na2HPO4·2H2O 
30 g/L KH2PO4 
5 g/L NaCl 

Ajuste o pH para 7,0-7,4, autoclave por 15 min 

 Solução B (100x) – Substituir por 15NH4Cl para marcação isotópica 15N 
100 mg/mL NH4Cl 

Ajuste o pH para 7,4, esterilize utilizando filtro 0,22 μm 

 Solução C (500x) 
1M MgSO4 (120,4 mg/mL) 

Esterilize utilizando filtro 0,22 μm 

 Solução D (100x) – Substituir por D-Glicose-13C para marcação isotópica 13C 
200 mg/mL D-Glicose (20% (w/v)) 

Esterilize utilizando filtro 0,22 μm 

 Solução E (1000x) 
100 mM CaCl2·2H2O (14,7 mg/mL) 

Esterilize utilizando filtro 0,22 μm 

 Solução F (100x)   

Solução de vitaminas BME ou MEM 
Apenas para MEM: adicione 100 mg/L de biotina esterilizada (filtro 0,22 μm) 

 Solução G (1000x)  
2,0 mg/mL FeSO4·7H2O 
5,0 mg/mL EDTA, pH 7,0 

Prepare fresca. Adicione o pó de FeSO4·7H2O apenas no dia de uso 

 Solução H (1000x) 
500 mg/L ZnSO4·7H2O 
150 mg/L MnCl2 

1500 mg/L H3BO3 
1000 mg/L CoCl2·6H2O 
50 mg/L CuCl2·2H2O 
100 mg/L NiCl·6H2O 
150 mg/L Na2MoO4 

Esterilize utilizando filtro 0,22 μm, mantenha protegida de luz 
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Preparação (1000 mL) 

 Misture na ordem designada, agite após cada adição. 

 H2O – 863 mL ou 853 mL 

 Solução A – 100 mL 

 Solução B – 10 mL 

 Solução C – 2 mL 

 Solução D – 10 mL ou 20 mL (otimize para sua amostra) 

 Solução E – 1 mL 

 Solução F – 10 mL 

 Solução G – 1 mL 

 Solução H – 1 mL 

 Ajuste o pH para 7,0-7,4 com NaOH ou HCl, esterilize com filtro 0,22 μm. 
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ANEXO C - Assinalamento sequencial da P21 

 

Legenda 

 Resíduos marcados em vermelho são preditos como em hélice-α na estrutura 

secundária 

 Resíduos marcados em azul são preditos como em folha β na estrutura secundária 

 Valores de deslocamentos químicos marcados em vermelho, estão fora dos valores 

esperados para esse tipo de resíduo. 

 Conjuntos de deslocamentos químicos marcados em laranja e amarelo possuem 

picos com intensidades muito próximas nos espectros e não podemos determinar 

qual conjunto pertence a conformação principal e qual pertence a conformação 

secundária. 

   

Resíduo Conformação principal (ppm) Conformação secundária (ppm) 

 CO Cβ Cα NH HN CO Cβ Cα NH HN 

1-G 
    

  
    

  

2-S 174,4 64,0 58,3 
 

  
    

  

3-H 174,8 29,2 56,0 120,9 8,692 
    

  

4-M 176,2 32,6 56,0 121,7 8,405 
    

  

5-E 176,5 30,2 57,0 121,8 8,474 
    

  

6-E 176,6 30,3 56,7 121,8 8,337 176,3 30,4 56,5 
 

  

7-V 176,4 32,5 62,8 121,4 8,119 176,0 32,6 62,5 121,9 8,173 

8-V 175,9 32,7 62,7 123,2 8,091 175,6 
 

62,2 123,8 8,160 

9-N 175,2 38,8 53,3 122,1 8,433 
  

55,8 123,9 8,419 

10-R 176,7 30,5 56,4 121,8 8,296 
    

  

11-G 174,0 
 

45,3 109,1 8,337 173,6 
 

45,3 
 

  

12-Y 175,6 38,7 57,9 119,8 7,982 174,7 39,0 57,7 119,5 7,941 

13-N 174,8 38,8 53,1 120,4 8,337 175,6 41,0 54,9 124,8 8,023 

14-H 174,5 29,5 56,0 119,5 8,242 
 

29,5 55,9 124,1 8,405 

15-K 176,1 33,1 56,3 122,5 8,242 
    

  

16-E 
 

29,8 54,3 123,1 8,351 
    

  

17-P 176,8 32,1 63,4 
 

  
    

  

18-H 174,9 29,6 55,7 118,6 8,460 
    

  

19-K 176,3 33,1 56,3 122,7 8,255 
    

  

20-R 175,7 30,9 56,2 122,3 8,351 
    

  

21-H 
  

57,8 121,9 8,296 
    

  

22-H 176,0 30,9 56,0 
 

  
    

  

23-H 174,6 29,8 55,7 120,2 8,487 
    

  

24-S 174,1 63,9 58,2 117,5 8,405 
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25-F 176,2 39,6 58,0 122,2 8,365 
    

  

26-G 173,8 
 

45,3 110,0 8,337 
    

  

27-H 
 

29,7 55,8 118,6 8,242 
    

  

28-H 
    

  
    

  

29-R 175,7 30,9 56,4 
 

  
    

  

30-Y 175,4 38,8 57,8 121,9 8,296 
    

  

31-V 175,4 33,1 62,0 123,1 7,996 175,4 34,3 63,2 
 

  

32-R 176,3 30,8 56,1 125,3 8,351 175,9 31,0 57,8 125,8 8,091 

33-R 176,6 30,0 56,8 123,3 8,446 
    

  

34-E 176,6 30,0 57,2 121,7 8,679 
    

  

35-E 176,5 30,2 56,7 121,2 8,365 
    

  

36-L 177,4 42,2 55,3 122,5 8,132 
    

  

37-R 176,2 30,9 56,6 121,6 8,214 
    

  

38-D 176,3 41,3 54,5 120,9 8,337 176,2 41,3 54,4 
 

  

39-A 178,5 19,1 53,4 124,2 8,310 178,1 19,0 53,1 124,3 8,242 

40-T 175,1 4,6 63,2 112,7 8,160 
 

4,5 
  

  

41-E 177,0 29,9 57,5 123,3 8,283 
    

  

42-V 177,8 32,6 63,9 119,5 8,051 
    

  

43-G 
  

46,1 110,6 8,433 175,7 
 

46,1 
 

  

44-C 176,3 35,4 56,1 120,5 8,515 175,8 45,3 56,5 120,1 8,405 

45-R 178,8 29,5 60,0 119,4 8,528 178,8 29,6 59,9 118,7 8,474 

46-G 176,0   46,8 106,8 7,873 175,8   46,7 106,7 8,051 

47-E 178,3 30,3 60,3 122,7 7,791 178,1 30,2 60,1 123,1 7,900 

48-I 177,9 38,3 66,6 117,5 8,187 178,1 38,4 66,4 117,4 8,228 

49-T 175,2 4,1 64,9 110,4 7,900   26,9 64,7 110,1 7,736 

50-R 178,0 30,0 58,8 120,7 7,504 177,9 30,1 58,8     

51-Y 176,6 39,8 59,3 115,0 7,381 176,6 40,0 59,3 115,1 7,491 

52-C 173,3 41,3 52,4 118,6 8,665 173,2 41,1 52,3 118,4 8,528 

53-Q   28,2 55,2 125,2 8,624   28,3 54,9 125,6 8,665 

54-P 
    

  
    

  

55-P 177,5 32,2 62,1 
 

  175,9 32,0 62,6 
 

  

56-V 176,2 32,6 62,3 118,4 8,405 174,8 32,7 61,9 120,5 8,023 

57-N 175,8 38,7 52,9 118,8 8,091 176,0 41,6 54,8 128,6 7,969 

58-G 173,5 
 

45,7 106,4 8,010 173,8 
 

45,3 111,9 7,900 

59-F 176,5 38,5 57,3 120,5 7,805 177,1 42,5 55,2 121,7 8,064 

60-Y 177,0 40,1 60,9 123,1 8,938 
 

32,7 59,8 122,7 8,051 

61-E 178,7 29,5 61,5 121,8 8,694 178,8 
   

  

62-D 178,2 40,3 57,1 117,2 7,996 178,2 40,3 57,2 116,4 8,597 

63-W 177,3 28,5 62,2 126,2 8,023 
  

62,3 125,8 7,900 

64-W 179,7 28,9 60,9 117,6 8,228 
    

  

65-K 177,1 32,2 59,4 119,6 7,750 
    

  

66-C 177,7 39,7 60,7 120,4 7,873 177,8 39,7 60,6     

67-L 178,2 41,8 59,1 122,2 7,955 178,2 41,8 59,0 122,4 8,064 

68-S 178,3 63,0 62,0 110,3 7,395 177,9 63,0 61,9 110,8 7,491 
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69-D 177,9 40,4 56,8 121,6 8,979 177,9 40,6 56,7 120,7 8,801 

70-N 174,0 39,8 53,8 115,2 7,627 174,2 40,2 54,0 114,8 7,600 

71-M 177,0 31,7 58,2 120,4 7,136 176,6 31,9 58,4 120,1 7,190 

72-D 176,8 40,2 55,5 113,1 8,324 176,8 40,1 55,2 113,8 8,242 

73-R 177,4 30,2 56,0 116,9 7,941 177,2 30,3 55,9 117,0 7,818 

74-F 176,8 39,3 57,9 118,4 6,890   37,9 57,7 118,7 6,863 

75-S 174,0 63,4 60,1 121,7 0,863 
    

  

76-T 
 

5,2 57,7 111,7 8,310 
    

  

77-P 179,1 34,7 64,4 
 

  
    

  

78-D 178,0 41,3 59,2 121,6 8,160 
    

  

79-C 176,7 33,5 56,4 120,2 8,720 
    

  

80-Q 178,0 28,9 61,0 119,8 8,679 178,5 28,1 60,8 
 

  

81-T 177,3 3,7 66,8 112,8 7,873 177,5 3,9 66,4 114,5 8,569 

82-H 178,0 31,0 60,3 125,0 8,324 178,3 31,0 60,1 124,6 8,242 

83-V 177,6 31,6 67,1 119,7 8,556 177,5 31,6 67,1 119,9 8,610 

84-N 178,6 39,2 57,4 118,3 8,638 175,6 39,2 57,3 119,0 8,733 

85-G 174,5 
 

47,6 106,9 8,119 
 

39,2 57,3 
 

  

86-M 178,2 33,8 60,6 121,1 7,764 178,1 33,8 60,6     

87-I 177,7 38,2 65,4 118,7 8,419   38,0 65,3 118,9 8,528 

88-A 182,0 17,7 55,3 122,4 8,269 
    

  

89-C 176,3 39,5 57,0 115,6 8,474 
    

  

90-R 177,8 27,7 59,5 125,3 8,583 
    

  

91-N 178,2 36,8 55,8 119,3 9,006 
    

  

92-F 177,0 38,8 60,1 119,6 7,696 
    

  

93-T 
 

9,9 66,3 115,4 8,119 
    

  

94-V 178,4 31,4 64,9 121,8 8,378 
    

  

95-S 175,6 63,0 60,9 115,4 7,641 
    

  

96-S 174,7 63,7 60,3 114,6 7,573 174,6 63,9 58,5 
 

  

97-Y 176,4 38,7 58,2 118,4 8,187 
  

58,7 118,1 8,474 

98-G 174,2 
 

45,1 109,4 7,846 174,2 
 

45,4 
 

  

99-S 175,7 64,0 58,8 113,1 8,214 175,2 64,1 58,5 115,6 8,228 

100-G 174,1 
 

46,1 110,8 8,638 
 

63,9 58,5 
 

  

101-E 176,0 29,9 56,2 120,4 8,269 173,1 
 

45,5 110,8 8,460 

102-Q 175,2 30,2 55,3 119,8 8,365 
  

45,3 
 

  

103-S 
 

62,8 56,4 117,1 7,982 
  

57,0 119,9 8,405 

104-P 177,7 31,6 66,7 
 

  
    

  

105-D 178,6 40,7 57,2 115,0 8,078 
    

  

106-G 
  

46,8 110,9 8,091 
    

  

107-L 178,7 42,0 58,4 122,9 8,351 
    

  

108-V 177,2 31,6 67,6 118,4 7,818 
    

  

109-K 179,2 32,0 59,9 117,7 7,641 
    

  

110-H 
 

29,8 58,6 116,4 7,914 
    

  

111-L 179,4 42,3 58,1 
 

  
    

  

112-L 178,1 42,2 57,2 119,4 8,365 
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113-H 174,7 29,0 55,6 114,3 7,409 
    

  

114-S 173,3 64,7 59,1 115,9 7,381 
    

  

115-E 178,6 29,3 56,8 125,1 8,924 
    

  

116-K 177,9 32,3 56,8 127,4 8,842 
    

  

117-E 177,2 28,8 58,4 115,2 8,760 
    

  

118-S 173,5 64,2 58,8 113,8 7,859 
    

  

119-I 
 

38,7 58,6 123,9 7,259 
    

  

120-P 178,8 32,5 63,1 
 

  
    

  

121-S 175,3 48,8 62,5 122,1 9,115 
    

  

122-E 178,0 28,8 60,0 119,4 9,416 
    

  

123-C 176,2 39,9 56,5 111,3 7,341 
    

  

124-R 175,4 30,5 58,5 120,9 8,160 
    

  

125-N 175,5 38,3 52,8 112,8 8,269 
    

  

126-S 174,6 66,0 58,7 117,3 7,859 
    

  

127-R 177,9 29,6 59,0 123,9 9,088 177,9 29,5 59,1     

128-F 177,0 39,5 61,5 118,0 8,583     61,5 118,1 8,665 

129-Y 177,2 40,0 61,9 121,7 8,255 
    

  

130-K 178,4 32,8 60,2 118,6 8,296 
    

  

131-D 177,9 40,8 56,4 116,8 8,842 
    

  

132-T 174,9 3,7 64,9 113,6 7,491 
    

  

133-V 177,0 30,9 65,0 119,7 7,545 
    

  

134-V 177,7 31,4 64,7 117,7 7,354 
    

  

135-G 174,3 
 

45,8 107,3 7,573 
    

  

136-F 175,9 39,5 58,8 119,8 7,668 
    

  

137-H 174,2 29,3 55,7 119,6 8,105 
    

  

138-R 176,0 30,8 56,4 121,7 8,064 
    

  

139-R 175,4 30,7 56,3 122,8 8,296 
    

  

140-Q 
 

29,8 57,5 126,5 7,955 
 

  
  

  

 


