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RESUMO

OLIVEIRA, J. I. N. Biofísica Molecular: do transporte eletrônico em sistemas biológicos à
descrição quântica da estabilidade do colágeno humano. 2015. 151 p. Tese (Doutorado em
Bioquímica e Biologia Molecular). Programa de Pós-Graduação em Bioquímica, Centro de
Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2015.
Essa tese trata de duas pesquisas com diferentes naturezas conceituais no campo da
modelagem molecular porém baseadas em semelhantes princípios teóricos da física
quântica e da química computacional. No primeiro estudo, A estabilidade do peptídeo
homotrimérico T3-785 foi determinada em termos energéticos a partir da técnica de
fracionamento molecular com capuzes conjugados (MFCC) e no escopo da teoria do
funcional da densidade (DFT). Foi possível predizer a relevância individual dos aminoácidos
Pro, Hyp, Gly, Ile, Thr, Gly, Ala, Arg, Gly, Leu e Ala, a consequente importância das tríades
Pro-Hyp-Gly, Ile-Thr-Gly, Ala-Arg-Gly e Leu-Ala-Gly, e, por fim, a influência das zonas Nterminal, Central e C-terminal de cada cadeia para a manutenção da integridade da triplahélice do colágeno. Para isso ser possível, as forças de atração e repulsão dos 90 resíduos
que compõem o sistema foram calculadas. Cada um desses resíduos apresentou uma
energia de interação que variou dependendo da natureza química da sua cadeia lateral, do
ambiente de microsolvatação que o envolve e dos contatos intermoleculares que
estabelece. O estudo pioneiro da estabilidade conformacional em termos energéticos de
uma região livre de iminoácidos incitará pesquisas centradas no desenvolvimento e síntese
de colágenos artificiais de alta estabilidade pela Bioengenharia. No segundo estudo,
propriedades de transporte eletrônico de dois modelos biológicos foram exploradas. No
caso, 27 miRNAs associados ao autismo e cadeias oligopeptídicas formadas pela combinação
dois a dois de três amino-acidos - Ala, Lys e Thr - tiveram suas curvas de corrente-voltagem
(I-V) calculadas. Os cálculos computacionais foram parcialmente executados através do
método DFT ou considerando um modelo tight-binding efetivo em conjunto com uma
técnica de matriz de transferência. No caso dos miRNAs, os resultados sugerem que um tipo
de biosensor pode ser desenvolvido para distinguir diferentes tipos de autismo. Já os
oligopeptídeos Ala-Lys e Thr-Ala se apresentaram como bons candidatos para construção de
um diodo molecular. Ambos resultados podem estimular pesquisas experimentais com esses
sistemas biomoleculares no campo da nanoeletrônica.
Palavras-chave: modelagem molecular, colágeno, energias de interação, teoria do funcional
da densidade, fracionamento molecular com capuzes conjugados, miRNA, diodo,
propriedades de transporte eletrônico, técnica de matriz de transferência.

ABSTRACT

OLIVEIRA, J. I. N. Molecular Biophysics: from electronic transport in biological systems to
the quantum description of the human collagen stability. 2015. 151 p. Thesis (PhD in
Bichemistry). Programa de Pós-Graduação em Bioquímica, Centro de Biociências,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2015.
This thesis deals with two studies that have conceptual differences in the field of molecular
modeling, but similar theoretical principles of quantum physics and computational
chemistry. In the first study, the stability of homotrimeric peptide T3-785 was evaluated in
energetic terms based on the molecular fractionation with conjugate caps (MFCC) approach
and density functional theory (DFT) method. It was possible to predict the relevance of
individual amino acids Pro, Hyp, Gly, Ile, Thr, Gly, Ala, Arg, Gly, Leu and Ala, the consequent
importance of triplex Pro-Hyp-Gly, Ile-Thr-Gly, Ala-Arg-Gly and Leu-Ala-Gly, and, finally, the
influence of N-terminal regions, central and C-terminus of each chain to maintain the
integrity of the triple helix of collagen. For this to be possible, the forces of attraction and
repulsion of 90 residues that comprise the system were calculated. The interaction energy of
each residue depends upon the chemical nature of the side chain, the microsolvation
environment and intermolecular bonding forces. This pioneering study of the
conformational stability in energetic terms of a region free of imino acids will encourage
bioengineering research focused on the development and synthesis of hight stability
collagen. In the second research, electronic transport properties of two biological models
were explored. In this case, 27 miRNAs associated with autism and oligopeptides chains
formed by the the combination two by two of three amino acids - Ala, Lys and Thr - had their
current-voltage curves (I-V) calculated. The computations were partially carried out within
the DFT formalismo or using an effective tight-binding model combined with a transfer
matrix technique. In the case of miRNAs, the results suggest that a type of biosensor may be
created to distinguish different types of autism. In relation to oligopeptideos Ala-Lys and
Thr-Ala, they proved to be good candidates for constructing a molecular diode. Both results
may ecourage experimental research with these biomoleculares systems in the field of
nanoelectronics.
Keywords: molecular modeling, collagen, interaction energy, density functional theory,
molecular fractionation with conjugate caps, miRNA, doide, electronic transport properties,
transfer matrix technique.
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1 INTRODUÇÃO GERAL
Uma vasta quantidade de dados cristalográficos de sistemas biomoleculares e suas
análises computacionais são avaliados diariamente por pesquisadores em centros de
pesquisa espalhados por todo o globo. Essas informações são geradas a partir de simulações
computacionais desenvolvidas em estruturas biológicas adequadamente representadas por
modelos teóricos e/ou tridimensionais. Tradicionalmente, modelos biológicos são criados
para demonstrar como um sistema particular ou subsistema realmente funciona na natureza
através da ciência chamada Modelagem Molecular (MM).
A modelagem molecular possibilita a construção e manipulação de “modelos” –
representações simplificadas de objetos e fenômenos físicos reais – com o objetivo de
compreender mais profundamente as entidades por eles representadas (LEACH, 2001).
Dessa forma, a modelagem molecular consiste em técnicas computacionais utilizadas na
representação e/ou manipulação realista de estruturas moleculares para o cálculo das
propriedades físico-químicas associadas. O instrumento matemático empregado é a química
teórica, e a computação gráfica é a ferramenta utilizada para manusear tais modelos (SILVA,
2002; SANTOS, 2001).
A aplicação de técnicas de modelagem molecular é um processo complexo que iniciase na construção de um modelo confiável; passa pela determinação dos parâmetros
computacionais adequados a seus objetivos e pelo custo computacional a ser suportado;
além do processo de triagem dos dados obtidos; e, finalmente, formulação de conclusões
que devem se basear em conceitos químicos e físicos consistentes, assim como dados
experimentais pré-existentes confiáveis.
Conclui-se, assim, que para um programa de modelagem molecular ser capaz de
representar

adequadamente

as propriedades

de

uma

molécula

específica,

ele

intuitivamente faz uso do princípio da transferibilidade, relacionada à predição de
propriedades de sistemas reais a partir daquelas obtidas nos modelos representativos. Para
tanto, precisa reconhecer corretamente toda a estrutura atômica (ligações e hibridizações)
do modelo estudado, a fim de compará-lo especificamente com parâmetros oriundos de
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moléculas usadas em sua programação que apresentem características estruturais e
eletrônicas análogas (RODRIGUES, 2001.).
As mais difundidas técnicas de modelagem molecular são modelagem estrutural,
mecânica molecular, docking e virtual screening, dinâmica molecular, análise conformacional
e de propriedades físico-químicas. De fato, estudos por modelagem molecular em
(macro)moléculas isoladas ou complexos fármaco-receptor possibilitam prever e descrever
as mais diversas características de tais estruturas, expondo dados que estejam próximos aos
valores determinados experimentalmente, como: propriedades geométricas e energéticas –
comprimentos e ângulos (rotações) das ligações atômicas, estado tridimensional nativo,
interações intermoleculares, energias potencial e cinética (SANTAMARIA et al., 1998; LEACH,
2001; CHARPENTIER, 2002; ZHANG et al., 2009); propriedades termodinâmicas – energia
livre de Gibbs, entropia, calor de formação, capacidade térmica, vibração, espectro de
infravermelho e ultravioleta (LEACH, 2001; HORN; CLARK, 2007; LANIG et al., 2006; YEH; LEE;
OLSON, 2008); propriedades eletrônicas – carga atômica, densidade eletrônica total,
densidade de spin, potencial eletrostático, energia de ionização, orbitais moleculares,
orbitais de fronteira (LEACH, 2001; HORN; CLARK, 2007; CLOSE, 2011). A utilização de
técnicas de modelagem com algoritmos eficientes (custo computacional aceitável), que
apresentam um bom nível de exatidão em relação a dados experimentais, tem possibilitado
cálculos de estruturas moleculares cada vez mais complexos e abrangentes, com destaque
para os cálculos de otimização de geometrias (CAPRASECCA et al., 2014; HABIB et al., 2015).
Na Química Medicinal, especificamente no planejamento racional de compostos
bioativos, a modelagem molecular tem se firmado como uma ferramenta poderosa no
processo de identificação, seleção, manipulação, otimização e caracterização de novos
fármacos, por sua capacidade de determinar propriedades termodinâmicas, energéticas e
estruturais de sistemas fármaco-ligante (BARREIRO; FRAGA, 2001; RUSSO, 2002; RAHA et al.,
2007; ZHOU; HUANG; CALFLISCH, 2010). A respeito desse último aspecto, investigações
quânticas da afinidade de ligação droga-receptor estão se tornando cada vez mais
importantes e populares em pesquisas com fármacos, principalmente aqueles que
quantificam as contribuições individuais de cada resíduo do receptor para a energia de
interação total do sistema, os quais permitem o desenho de novos derivados do ligante com
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ação inibitória mais eficiente, resistência a mutações e com menos efeitos adversos (ZHOU;
HUANG; CAFLISCH, 2010; MENIKARACHCHI; GASCÓN, 2010).
No campo da nanotecnologia, muitos trabalhos exploram as propriedades eletrônicas
do DNA e de oligopeptídeos, objetivando

sua utilização em nanodispositivos

(ALBUQUERQUE et al., 2014). Bezerril et al. (2009) demonstraram a dependência do
transporte de cargas através do DNA em relação à sequência de sua conformação primária a
partir de cálculos de transmitâncias e corrente em estruturas de Fibonacci, Rudin-Shapiro,
aleatório e Ch22. Em um outro trabalho do mesmo grupo, os perfis das curvas IxV das
variantes 5Q e 7Q do α3-peptídeo demonstrou que a corrente de tunelamento na estrutura
fibrosa 5Q é muito superior que na variante 7Q (BEZERRIL et al., 2011). Já em termos
térmicos, a substituição da alanina pela glutamina parece não afetar as propriedades de
calor específico e potencial químico dos α3-peptídeos, como ocorre com as propriedades
eletrônicas (MENDES et al., 2012).
A modelagem molecular constitui um capítulo das ciências naturais que tem evoluído
bastante nos últimos anos, de tal forma que hoje ela está integrada em boa parte das
pesquisas físicas, químicas e genéticas. A expansão dessa área do conhecimento se deve,
entre outros fatores, aos avanços conceituais na química teórica, especialmente no campo
da mecânica quântica; ao rápido desenvolvimento dos recursos computacionais; assim como
à constante evolução das funcionalidades dos softwares modernos para análise de
estruturas moleculares, que permitem uma complexa caracterização eletrônica e
termodinâmica dos modelos estudados (BULTINCK; TOLLENAERE; WINTER, 2003;
ANDRICOPULO; MONTANARI, 2005; JÓNSDÓTTIR; JORGENSEN; BRUNAK, 2005; GUIDO;
ANDRICOPULO; OLIVA, 2010; YAN et al., 2011). De fato, a existência de clusters
computacionais de alta performance e o aumento na acurácia dos métodos teóricos tem
possibilitado uma complementação entre os dados experimentais e aqueles gerados por
modelagem em resposta a questões biológicas (MA; NUSSINOV, 2004).
Ferramentas clássicas e quânticas tradicionais são precisas na descrição estrutural e
das propriedades físicas e químicas de pequenas moléculas. Ainda hoje, a tecnologia de
hardware existente limita a precisão dos estudos de moléculas com mais de 200 átomos
(RAHA et al., 2007). De fato, apenas modelos entre 20-200 átomos, o que corresponde ao
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ligante e até 20 aminoácidos do receptor, podem ser explicitamente estudados de forma
puramente quântica (HU et al., 2009). Contudo, atualmente, o elevado custo computacional
relacionado ao tratamento de um macrossistema é superado por técnicas de separação e
fatiamento do mesmo – Fragment-based Methods. Largamente utilizados em complexos
fármaco-receptor, a ideia central desses métodos é dividir o bioreceptor em uma série de
pequenos fragmentos para predizer as propriedades do sistema como um todo, a partir dos
cálculos quânticos (energéticos) convencionais direcionados em seus subsistemas. E, assim,
por exemplo, quantificar e comparar energias de ligação de vários ligantes em um mesmo
bioreceptor, permitindo a identificação do fármaco que mais fortemente interage dentre
todos aqueles comercializados pela indústria farmacêutica (da COSTA et al., 2012; GORDON
et al., 2012).
Diante do exposto, observa-se que o emprego de metodologias de modelagem
molecular permite gerar conhecimentos sobre fatores estruturais, parâmetros geométricos
e energéticos, propriedades eletrônicas fundamentais para o estudo de moléculas isoladas
ou mesmo sistemas macromoleculares complexos. Nesta tese, técnicas quânticas de
modelagem molecular foram aplicadas (1) no estudo das energias de interação internas de
um modelo biológico complexo e, consequentemente, da sua estabilidade conformacional; e
(2) no estudo das propriedades eletrônicas de oligopeptídeos e ácidos nucléicos.

1.1 Escopo da Tese
Desde meados de 2012, vários projetos foram desenvolvidos pelo discente Jonas Ivan
Nobre Oliveira em seu doutoramento no Laboratório de Biofísica e Computação
Científica/DBF/CB/UFRN. De forma a dividir duas pesquisas distintas, mas estritamente
inseridas no campo da modelagem molecular, a tese intitulada “BIOFÍSICA MOLECULAR: DO
TRANSPORTE ELETRÔNICO EM SISTEMAS BIOLÓGICOS À DESCRIÇÃO QUÂNTICA DA
ESTABILIDADE DO COLÁGENO HUMANO” foi dividida em dois momentos.
No capítulo 2, foram estimadas as energias de interação entre os resíduos de
aminoácidos do T3-785, um modelo de colágeno em tripla-hélice. Posteriormente, estes
dados foram utilizados na caracterização da atratividade das cadeias α que compõem o
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peptídeo homotrimérico, além do efeito estabilizador de cada tríade Gly-Xaa-Yaa que o
compõe. Para isso, foram executados cálculos de mecânica quântica no escopo da Teoria do
funcional da Densidade (DFT) a partir da Técnica de Fracionamento Molecular com Capuzes
Conjugados (MFCC). Como será possível observar, este estudo essencialmente descritivo,
não apenas expôs, mas elucidou diversas peculiaridades estruturais essenciais para a
integridade do estado em tripla-hélice do colágeno. Os resultados obtidos encontram-se
parcialmente publicados no artigo intitulado “Quantum biochemistry study of the T3-785
tropocollagen triple-helical structure” (RODRIGUES et al., 2013) – ver APÊNDICE A.
O capítulo 3 apresenta dois trabalhos desenvolvidos no ano de 2014 e que foram
publicados nos jornais Europhysics Letters e Chemical Physics Letters. Esses estudos
exploraram a natureza eletrônica de dois sistemas biológicos com propriedades bioquímicas
distintas. No caso, miRNAs associados ao autismo e oligopeptídeos constituídos pelos pares
alanina-lisina e alanina-treonina foram modelados em contato com dois eletrodos, a fim de
investigar as respectivas propriedades de transmissividade eletrônica (transmitância).
Inicialmente, as energias de sítio e os valores dos termos de hopping foram determinados
por simulações computacionais fundamentadas na Teoria do funcional da Densidade (DFT).
Posteriormente, considerou-se um eficaz modelo tight-binding em conjunto com a técnica
de matriz de transferência para obtenção do coeficiente de transmissividade. Por fim, a
fórmula de Landauer-Buttiker foi utilizada para obtenção da curva corrente como função da
diferença de voltagem (curva I-V). Destes cálculos, foram obtidas informações importantes
sobre as propriedades de transporte eletrônico (corrente elétrica) dos modelos estudados.
Os resultados alcançados encontram-se publicados nos artigos intitulados “Conductance of
single microRNAs chains related to the autism spectrum disorder Conductance of single
microRNAs chains related to the autism spectrum disorder” e “Electronic transport through
oligopeptide chains: An artificial prototype of a molecular diode” (OLIVEIRA et al., 2014a;
OLIVEIRA, et al., 2014b) – ver APÊNDICES A.
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2 DESCRIÇÃO QUÂNTICA DA ESTABILIDADE DO COLÁGENO

2.1 Perspectiva global do colágeno

O termo “colágeno” descreve uma superfamília de proteínas estruturalmente
relacionadas localizadas principalmente na matriz extracelular dos diferentes tipos de
tecidos conjuntivos (conectivos), nos quais desempenham papel imprescindível na
manutenção de sua força e integridade estrutural (ASZÓDI et al., 2006). Nos vertebrados, o
colágeno é o principal constituinte dessa região, ao ponto de ser a proteína mais abundante
nos mamíferos – correspondendo a aproximadamente 1/3 da massa proteica total
(SHOULDERS; RAINES, 2009; Di LULLO et al., 2002). A família do colágeno é composta por 28
membros, cujas cadeias em alfa-hélice diferem no número e ordem dos resíduos de
aminoácidos, na maneira pela qual eles estão associados uns aos outros, pelas interrupções
nas hélices e nas diferenças na terminação dos domínios helicoidais (SANDHU et al., 2012;
RICARD-BLUM, 2011).
Há muitas décadas, pesquisadores buscam compreender em termos moleculares os
mecanismos que contribuem para o dobramento e a estabilidade da tripla-hélice do
colágeno. O conhecimento sobre esses fatores traria informações valiosas sobre (1) a
manutenção e o crescimento dos tecidos conjuntivos e patologias relacionadas, e (2) as
atividades biológicas mediadas por essas moléculas, como sinalização celular e interação
com componentes da matriz extracelular (metaloproteínas, integrina). Contudo, a
complexidade conformacional da estrutura do colágeno, mesmo com sequências de
aminoácidos altamente repetidas, e sua natureza fibrilar, inviabilizam investigações
biofísicas e bioquímicas do peptídeo inteiro (FIELDS; PROCKOP, 1996). Por isso, uma
abordagem redutora, pela qual moléculas menores servem como modelos para predição de
propriedades de sistemas maiores estruturalmente relacionados, é utilizada desde a década
de 1950 (RAMACHANDRAN; KARTHA, 1954). Com essa estratégia, diversos modelos
cristalográficos de peptídeos semelhantes ao colágeno foram sintetizados e analizados
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quanto a seus aspectos estruturais, o que possibilitou compreender muitas das suas
características bioquímicas e da sua forte estabilidade conformacional (BELLA et al., 1994;
BELLA; BRODSKY; BERMAN, 1995; KRAMER et al., 1998; KRAMER et al., 1999; KRAMER et al.,
2000; KRAMER et al., 2001; BERISIO et al., 2000; VITAGLIANO, et al. 2001; BERISIO et al.,
2002; OKUYAMA et al., 1981; NAGARAJAN; KAMITORI; OKUYAMA, 1999; OKUYAMA et al.,
2004; JIRAVANICHANUN et al., 2005; JIRAVANICHANUN; NISHINO; OKUYAMA, 2006;
OKUYAMA et al., 2007; EMSLEY, 2000; SCHUMACHER; MIZUNO; BÄCHINGER, 2006;
SCHUMACHER; MIZUNO; BÄCHINGER, 2005; KAWAHARA et al., 2005; HONGO et al., 2001;
OKUYAMA et al., 2004; HONGO et al., 2005; OKUYAMA et al., 2011; OKUYAMA et al., 2012).
De fato, por muitos anos, excelentes revisões trataram do uso de modelos para a
elucidação da estrutura e função do colágeno (RICARD-BLUM, 2011; BHOWMICK; FIELDS,
2013; BERISIO, 2009; FIELDS, 2010; BRODSKY; PERSIKOV, 2005). Com esse mesmo propósito,
especificamente no item 2.1 deste capítulo, serão abordados aspectos relacionados à: (1)
diversidade e biossíntese do colágeno; (2) suas aplicações biotecnológicas; (3) estrutura
molecular e estabilidade; (4) desordens genéticas; e, por fim, (5) serão abordadadas algumas
especificidades do modelo de colágeno avaliado nesta tese; podendo-se destacar,
previamente, a especial relevância destes dois últimos.

2.1.1 Diversidade e funções
A superfamília do colágeno se extende por todos os tecidos conjuntivos dos
vertebrados e é composta por 28 tipos de moléculas constituidas por três cadeias
polipeptídicas α com um domínio principal tripla hélice (RICARD-BLUM, 2011). A Tabela 1
descreve os diferentes tipos de colágeno humano, suas isoformas, genes de origem,
localização, além de seus aspectos supramoleculares e funcionais.
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Tabela 1 - Uma visão geral sobre os colágenos humanos conhecidos.

Fonte: adaptado de RICARD-BLUM, 2011; SHOULDERS, M. D.; RAINES, 2009; UNIPROT CONSORTIUM
et al., 2014

A diversidade de moléculas de colágeno se deve à existência de 46 cadeias α,
algumas isoformas moleculares e estruturas supramoleculares para um mesmo tipo de
colágeno, existência de promotores diversos no gene do colágeno, inclusive com a
ocorrência de splicing alternativos (RICARD-BLUM, 2011). Diante disso, subdividem-se em
três subfamílias dependendo da organização conformacional visualizada por microscopia
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eletrônica: colágenos formadores de fibrilas (tipos I, II, III, V, XI, XXIV e XXVII), associados
com a superfície de fibrilas de colágeno (tipo IX, XII, XIV, XV, XVI, XIX-XXII e XXVI) e aqueles
que formam redes tridimensionais de associações (tipos IV, VI, VII, VIII e X).
Como pode ser também observado na Tabela 1, moléculas de colágeno existem em
praticamente todas as partes do corpo humano, principalmente na derme (tipos I, III, V, VI,
VII, VIII, XII, XIII, XIV, XVI, XXVIII), membrana basal (tipos IV, VII, XVIII, XVIII, XIX, XXVIII),
cartilagens (tipos II, IX, X, XI, XIV, XXVII), tendões (tipos I, XII), ligamentos (tipos I, XII), ossos,
(tipos I, V, VI, XIV, XXIV), olhos (tipos II, V, VI, IX, XX, XXIII, XXIV), junções tissulares (tipo XXII)
e tecidos conjuntivos do trato digestório (tipos XVIII, XXI), circulatório (tipos III, XV, XXVIII),
cardíaco (tipos VIII, XIII, XV, XXIII, XXV), urinário (tipos VII, VIII, XV, XVI, XXI) e reprodutor
(tipos XV, XXV, XXVI).
Dentre os colágenos capazes de se organizar efetivamente em fibras, os tipos I e III
são formados na pele em uma proporção bem superior aos demais, a qual é mantida
praticamente constante em tecidos sadios. Contudo, essa abundância é alterada quando há
a formação de tecido cicatricial resultante da idade avançada, danos por agentes químicos
ou biológicos, como no caso das doenças infecciosas (CHENG et al., 2011b).
Os colágenos com essa natureza são formados a partir de um processo complexo
envolvendo uma série de modificações pós-traducionais a nível intracelular e,
posteriormente, extracelular. Os dois parágrafos subsequentes trazem uma explicação geral
e na Figura 1 pode ser observado um sumário dos processos pós-traducionais.
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Figura 1 - Eventos intracelulares e extracelulares na formação de uma fibrila de colágeno.

Fonte: ALBERTS et al., 2002

Imaginemos, em caráter exemplificativo, o gene para cadeia α do colágeno
homotrimérico do tipo III, símbolo COL3A1 (NCBI Reference Sequence: NG_007404.1),
localizado na posição 2q32.2 do cromossomo 2, com comprimento de 38,374 pb (região:
5001..43374) e 51 exóns. Inicialmente, o processo de transcrição gênica gera um mRNA com
5490 pb (NCBI Reference Sequence: NM_000090.3) que será traduzido na forma de uma
pre-pro-proteína α (ou cadeia pro-α) com 1466aa (NCBI Reference Sequence: NP_000081.1)
em ribossomos aderidos à membrana do RER. A translocação para o lúmem do RER ocorre
após a clivagem do peptídeo sinal (1-23) pela peptidase sinal. O produto gerado é chamado
de procolágeno tipo III, o qual é constituído por: “propeptídeo globular N-terminal” + “Ntelopeptídeo não helicoidal” + “domínio central para tripla hélice” + “C-telopeptideo” +
“propeptídeo globular C-terminal”. Os procolágenos (ainda individualizados) são submetidos
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a numerosas modificações póstraducionais – hidroxilação dos resíduos de prolina e lisina,
sulfatação de resíduos de tirosina, além da glicosilação de resíduos de lisina e hidroxilisina
(MYLLYHARJU; KIVIRIKKO, 2004). Concomitantemente, proteínas chaperonas HSP47 e SPARC
interagem com três cadeias de procolágeno tipo III, catalizando o processo de dobramento
em tripla hélice no sentido C-terminal -> N-terminal. Nesse momento, a estrutura trimérica é
secretada pela célula e os propeptídeos são parcialmente clivados por N-proteinases,
ADAMTS-2, e C-proteinases, BMP-1.
Após os processos de clivagem, a molécula formada, agora chamada de
tropocolágeno, encontra-se preponderantemente em um estado de tripla-hélice e com um
comprimento (diâmetro) de aproximadamente 300nm (1,5nm). Durante um processo
característico de auto-organização (GAUTIERI et al., 2011), várias moléculas de
tropocolágeno fazem ligações cruzadas entre si através dos N-/C- telopeptídeos, formando
fibrilas com diâmetros de 100-500nm. As fibrilas de colágeno se organizam em fibras
alongadas na escala micrométrica (diâmetro de ≈10µm) e outros padrões supramoleculares,
os quais constituirão finalmente os tecidos ditos colagenosos (Figura 2). Percebe-se, pois,
que o tropocolágeno é a unidade fundamental dessas fibras (redes) macroscópicas.
Figura 2 – Estrutura hierárquica do colágeno fibroso.

Fonte: VESENTINI; RADAELLI; GAUTIREI, 2010
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Como visto, os tecidos colagenosos não passam de estruturas hierárquicas
compostas por moléculas de colágeno auto-organizados. Dependendo do alinhamento
desses monômeros e do microambiente químico, esses tecidos apresentarão diferentes
funções mecânicas e biológicas (CEN et al., 2008; VESENTINI; RADAELLI; GAUTIREI, 2010).
Por exemplo, as fibras colágenas organizadas paralelamente e uma maior quantidade de
minerais no meio conferem rigidez aos ossos; enquanto fibras colágenas espessas
organizadas parelelamente e inseridas em uma menor quantidade de minerais conferem aos
tendões uma maior resistência à tensão – não elasticidade.
Apesar dos avanços a respeito da dinâmica biosintética do colágeno, é importante
salientar que esse processo está longe de ser completamente desvendado, devido à
complexidade do metabolismo do colágeno: processo de transcrição, splicing de mRNA,
transporte intracelular e secreção, trimerização dos propeptídeos, N-glicosilações e demais
modificações pós-traducionais (MIZUNO et al., 2013).
Em termos funcionais, o colágeno atua diretamente na manutenção da integridade
estrutural e funcional da matriz extracelular dos tecidos conjuntivos moles e duros, devido a
sua capacidade de interagir com uma infinidade de moléculas químicas ali difundidas
(ASZÓDI et al., 2006). Por tratar-se de uma biomolécula tão importante, muitas de suas
funções orgânicas são atualmente bem compreendidas (RICARD-BLUM, 2011; SANJEEV,
2014) Pode-se destacar: (1) a sua capacidade de interagir com polissacarídeos da matriz
extracelular e da membrana citoplasmática de fibroblastos em decorrência de sua
hidrofilicidade; (2) seu papel no processo dinâmico de re-organização e reatividade do tecido
conjuntivo ao interagir com filamentos de fibronectina; (3) sua participação no processo de
hemostasia primária ao ativar plaquetas durante a etapa de adesão e agregação, e
hemostasia secundária, como ativador de fatores de coagulação (WANG et al., 2013); e (4)
sua função no carreamento orgânico de íons, eletrólitos, metabólitos e fármacos.
As atividades quimioatrativa e hemostática do colágeno citadas no parágrafo anterior
estão relacionadas com sua capacidade de interagir com uma enorme gama de moléculas
solubilizadas na matriz extracelular através de seus domínios de adesão celular (motif ArgGly-Asp, por exemplo) (LEE et al., 2001; YAMADA et al., 2014).
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2.1.2 Aplicações biotecnológicas
A natureza repetitiva da estrutura do colágeno, formada por tríades de aminoácidos,
facilita o desenvolvimento de modelos de estudo, além da síntese, isolamento e purificação
de grandes quantidades de colágeno natural ou sintético. Todo esse material biológico pode
ser amplamente aplicado nos campos da Medicina Regenerativa e Bioengenharia devido a
suas propriedades mecânicas, físico-químicas e biológicas bem singulares (ABOU NEEL et al.,
2013; WANG; MACNEIL, 1998).
O colágeno apresenta diversas propriedades, das quais destacam-se: sua baixa
antigeniciade e, consequente, alta biocompatibilidade (PATI et al., 2012; LEE; SINGLA; LEE,
2001;

PARENTEAU-BAREIL;

GAUVIN;

BERTHOD,

2010);

sua

baixa

reatividade

e

biodegrabilidade (LEE; SINGLA; LEE, 2001; PARENTEAU-BAREIL; GAUVIN; BERTHOD, 2010);
semipermeabilidade (WANG; MACNEIL, 1998); resistência enzimática à tripsina, papaína e
hialuronidase (GRANT, 2007); elevada estabilidade térmica e força mecânica, necessárias
para a manutenção de sua natureza fibrilar quando submetido a grandes deformações e/ou
temperaturas – sendo estas últimas não tão intensas, permitindo a manutenção de um certo
grau de maleabilidade das moléculas (ASZÓDI et al., 2006; BUEHLER, 2008;

WANG;

MACNEIL, 1998).
Através do uso de peptídeos modelos sequencial e estruturalmente semelhantes ao
colágeno, são desenvolvidos novos componentes dotados com propriedades especiais –
maior termoestabilidade, inibição de metaloproteinases e abilidade para mimetizar/modular
interações do colágeno com moléculas de importância médica (LAUER-FIELDS et al., 2007;
OTTL et al., 2000).
Moléculas de colágeno super-estáveis podem ser sintetizadas através da adição de
ramificações e grupos funcionais (SHOULDERS; HODGES; RAINES, 2006) e, assim, utilizadas
de forma segura no delineamento de tramas de sustentação, adesão e crescimento celular
para procedimentos pouco invasivos da medicina tecidual (YAMADA et al., 2014; O’BRIEN,
2011; GLOWACKI; MIZUNO, 2008). No campo das cirurgias plásticas, por exemplo, o
colágeno é utilizado em vítimas de queimaduras, no preenchimento de defeitos ósseos ou
de pele (sulcos nasolabiais) e, ainda, no tratamento peridental (GROVER et al., 2010).
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Na forma de hidrogel, pode ser utilizado como molécula carreadora em sistemas de
entrega de fármacos com liberação lenta, como fatores de crescimento e citocinas
(WALTERS; STEGEMANN, 2014).
Um outro produto industrial consideravelmente importante é a gelatina. No caso, um
composto oriundo da degradação parcial do colágeno amplamente difundido e utilizado nas
industrias alimentícia, cosméticos, farmacêutica e fotográfica. Os efeitos de suplementos
alimentares a base de colágeno na saúde humana ainda é muito discutível pois a literatura
científica ainda é bastante contraditória e inconclusiva, até mesmo pouco confiável, porém
há relatos: (1) aumento na performance de atletas de alto rendimento (CLARK et al., 2008);
(2) melhora na sensação em dores crônicas nas articulações (BRUYÈRE et al., 2012); (3)
aceleração no processo de regeneração óssea (AL-MOUSILLY; ALAJELI; ABDULRAHMAN,
2014); e (4) efeitos benéficos no tratamento de pacientes com artrite reumatoide (BAGCHI
et al., 2002).

2.1.3 Estrutura molecular e estabilidade
Nos

tecidos

conjuntivos,

moléculas

de

tropocolágeno

se

complexam

continuadamente em microfibras e, posteriormente, na forma de fibras transversais e
longitudinais macroscópicas e alongadas, as quais se entrelaçam em uma trama biológica
compacta que reforça tendões, ligamentos, ossos e lâmina basal (HULMES, 1992).
Em termos estruturais, moléculas simples de colágeno são formadas por três cadeias
polipeptídicas em conformação poly-Pro II (PPII) entrelaçadas juntas em torno de um eixo
comum e em uma conformação helicoidal (tripla-hélice) voltada para a direita. A PPII é
formada quando os resíduos adotam ângulos diedros de aproximadamente -55° (φ), 150°
(ψ), -120° (Ω) e ligações peptídicas trans (RICH; CRICK, 1961; MORADI, 2009). Dependendo
da sequência primária, são classificados como homotriméricos – três cadeias α (α1+α1+α1)
idênticas – ou heterotriméricos – duas (α1+α1+α2) ou três (α1+α2+α3) cadeias α distintas
(GORDON; HAHN, 2010). Além disso, dependendo da estrutura quaternária, podem ser
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agrupados em subfamílias: fibrilar; associado com fibrilas; rede; transmembrana; e
membrana associada com tripla-hélices interrompidas (COLE, 1994) – ver Tabela 1.
Os diferentes tipos de colágeno, mesmo com suas peculiaridades estruturais e
funcionais, são formados por repetições da sequência (tríade) Gly-Xaa-Yaa. Os resíduos Gly
são imprescindíveis para a formação da tripla-hélice, pois apenas eles são pequenos o
suficiente para ocupar o núcleo (interior) da hélice sem um forte impedimento estérico
(BHOWMICK; FIELDS, 2013) – Figura 3. Adicionado a isso, há as ligações de hidrogênio
alternadas entre o grupo amina das glicinas (Gly) e o grupo cetona das prolinas (Pro) que
também restringem essa conformação.
Figura 3 – Representação tridimensional do colágeno, destacando (a) a periodicidade do padrão
Gly-Xaa-Yaa (azul-verde-amarelo) e (b) a ocupação do elemento Gly no interior da hélice.

Fonte: Elaborada pelo autor

Em teoria, há mais de 400 possibilidades de tríades, mas análises sequenciais dos
diferentes tipos de colágeno indicam que uma pequena quantidade de possibilidades ocorre
de fato. As posições X e Y são frequentemente ocupadas pelos aminoácidos prolina (Pro,
28,1%) e hidroxiprolina (Hyp, 38,1%), respectivamente. Os quais correspondem juntos a
aproximadamente 22% de todos os resíduos das fitas do colágeno (RAMSHAW; SHAH;
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BRODSKY, 1998). Outros aminoácidos encontrados são a alanina (Ala), lisina (Lys), argenina
(Arg), leucina (Leu), valina (Val), serina (Ser), e treonina (Thr), mais raramente a glicina (Gly),
metionina (Met) ou histidina (His), e nunca a cistina (Cys), triptofano (Trp) e tyrosina (Tyr)
(GRANT, 2007; BHOWMICK; FIELDS, 2013).
Os efeitos dos diferentes tipos de aminoácidos sobre a estabilidade de sistemas
homotriméricos do tipo Gly-Xaa-Yaa foram previamente examinados tendo por base os
resíduos Pro/Hyp em Xaa/Yaa. Os resíduos mais estáveis na posição Yaa (Xaa) foram Hyp >
Arg > Met > Ile >Gln > Ala (Pro > resíduos carregados > Ala > Gln) (PERSIKOV; RAMSHAW;
BRODSKY, 2000; PERSIKOV et al. 2000). Esses dados forneceram a tendência/predileção de
um dado resíduo na posição Xaa ou Yaa do homotrímero, medida em termos da influência
desestabilizadora de cada resíduo comparado ao Gly-Pro-Hyp.
Nessa perspectiva, a tríade Gly-Pro-Hyp, além de ser a mais abundante no colágeno –
10,5% – também pode ser considerada como a mais importante. Ramshaw, Shah e Brodsky
(1998) demonstraram que hélices sintetizadas exclusivamente com essas tríades
demonstraram ser mais estáveis que outras formadas por diferentes tipos de sequências
Gly-Xaa-Yaa.
Segundo Dai, Wang e Etzkorn (2008), os resíduos de prolina e seu derivado Hyp
desenvolvem um papel importante no dobramento em tripla-hélice do colágeno. Eles são
capazes de pré-organizar as fitas da molécula em uma PPII conformação, o que diminui o
custo entrópico do dobramento. Em termos de isomeria geométrica, os resíduos de Pro nas
cadeias peptídicas em geral se apresentam na conformação cis e trans (devido à formação
das amidas terciárias), contudo, os resíduos que compõem uma tripla-hélice
preferencialmente possuem isomeria trans. Assim, antes de uma fita (Pro-Hyp-Glu)n poder
se dobrar em tripla-hélice, deve ocorrer a isomerização cis→trans de todos os resíduos de
prolina. Impedir esse processo com algum inibidor resulta na desestabilização da triplahélice, mesmo quando o modelo em estudo mantém todas as ligações de hidrogênio
intercadeia.
Após esse processo de isomerização, resíduos de Pro na posição Yaa das tríades do
protocolágeno são modificados pela enzima prolil-4-hidroxilase para formação das Hyp,
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comumente utilizadas como marcador característico do colágeno (GRANT, 2007). Acreditase que, provavelmente, as reações de hidroxilação ocorrem antes da molécula atingir o
estado de tripla-hélice (PROCKOP; KIVIRIKKO, 1984). A ausência desse processo póstraducional afeta diretamente a estabilidade do colágeno (PERRET et al., 2001).
De fato, o produto (2S,4R)-4-hydroxyprolina (4RHyp), quando localizado na posição
Yaa, tem um papel crucial no dobramento e nas estabilidades conformacional e térmica da
tripla-hélice do tropocolágeno (MIZUNO; HAYASHI; BÄCHINGER, 2003; BERG; PROCKOP,
1973; FIELDS; PROCKOP, 1996). Por exemplo, a temperatura de desnaturação aumenta de
30°C para 60°C ao compararmos (Pro-Pro-Gly)10 com (Pro-Hyp-Gly)10 (ROSENBLOOM; HARSH;
JIMENEZ, 1973).
Quando resíduos 4RHyp invertem sua posição de Yaa para Xaa, a integridade da
tripla-hélice fica comprometida. Até mesmo a sua não formação já foi relatada para o
modelo (Gly-Hyp-Pro)10 (MIZUNO; HAYASHI; BÄCHINGER, 2003). Ainda nessa pespectiva,
Improta, Berisio e Vitagliano (2008) evidenciaram, quantitativamente, que as interações
dipolo-dipolo a partir dos grupos hidroxilas contribui para a preferência do 4RHyp pela
posição Yaa. No caso, a adição de um grupo hidroxila em Pro na tríade Gly-Xaa-Yaa pode ter
efeito estabilizante ou desestabilizante se localizado em Yaa ou Xaa, respectivamente.
Contudo, esse cenário de desestabilização quando 4RHyp se encontra em Xaa não foi
verificado nas tríades Gly-Pro-Hyp (DOI et al., 2005; BERISIO et al., 2004) e Gly-Pro-Thr
(BANN; BACHINGER, 2000). Pelo contrário, efeitos pró-estabilização leves, mas significativos,
foram observados em modelos de tripla-hélice. No primeiro caso, interações de hidrogênio
diretas ou mediadas por água estabelecidas entre Hyp adjacentes justificaram esse achado.
Uma explicação para a segunda molécula será apresentada mais adiante.
Justamente por ser um elemento chave para o colágeno, algumas hipóteses surgiram
para explicar os efeitos estabilizadores do 4RHyp. Inicialmente, foi sugerido que as ligações
de hidrogênio mediadas por água entre o grupamento hidroxila da 4RHyp em Yaa com uma
amida localizados em cadeias distintas promove a estabilização da tripla-hélice (BELLA;
BRODSKY; BERMAN, 1995; SUZUKI; FRASER; MACRAE, 1980; RAMACHANDRAN; BANSAL;
BHATNAGAR, 1973; BELLA, et al., 1994). Contudo, alguns trabalhos focados no efeito de
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pequenas modificações covalentes na estrutura da Hyp indicaram mecanismos alternativos.
Experimentalmente, a substituição do 4RHyp pela (2S,4R)-4-fluoroprolina (4RFlp), mas não
isômero 4S, melhora enormemente a estabilidade das conformações em tripla-hélice
(BETSCHER et al., 2001; NISHI et al., 2005) mesmo o flúor sendo incapaz de formar ligações
de hidrogênio fortes (O'HAGAN, 2008). Foi proposto que o grupo “O” (“F”) do 4RHyp (4RFlp)
favoreceria a estabilidade do colágeno ao induzir (efeito indutivo) a conformação trans da
ligação peptídica que o precede.
Vitagliano et al. (2001), observou que iminoácidos (anel pirrolidina) na tripla hélice
devem preferencialmente adotar conformação gauche+ = “DOWN” (ângulo diedro χ1
positivo, χ2 negativo, χ3 positivo e χ4 negativo) e gauche- = “UP” (ângulo diedro χ1 negativo,
χ2 positivo, χ3 negativo e χ4 positivo) nas posições Xaa e Yaa, respectivamente. No caso dos
anéis pirrolidinas das Pro e Hyp, essas conformações são também chamadas de Cγ-endo ou
Cγ-exo (“DOWN” or “UP”) respectivamente. Esse tipo de favorecimento para uma ou outra
posição da tríade Gly-Xaa-Yaa é chamado de “preferência posicional”. Como 4RHyp
comumente adota o estado gauche-, consequentemente, ele não tem acesso à posição Xaa,
mas sim à Yaa. Esse comportamento ocorre em sistemas muito rígidos, não sendo o caso de
peptídeos com a sequência Gly-Hyp-Thr repetitivamente.
Bretscher et al. (2001) afirmou que, na verdade, substituintes de alta
eletronegatividade, como o “O” (“F”), na posição 4 no anel da pirrolidina do resíduo 4RHyp
(4RFlp) em Yaa, estabilizam a tripla-hélice de colágeno por meio de efeitos
estereoeletrônicos – efeito gauche juntamente com interação n→π* – e não um simples
efeito indutivo. É importante lembrar que o efeito gauche está relacionado com a
preferência da 4RHyp pela conformação gauche-.
A preferência conformacional de 4RHyp pelo estado gauche- estabiliza o estado Cγexo (up state) do respectivo anel da pirrolidina. Quando esse estado conformacional é
atingido, uma interação n→π* estabiliza o isômero trans das ligações peptídicas. Ambos os
efeitos pré-orientam os ângulos diedros de cada cadeia oligopeptídica em uma conformação
favorável para a formação e preservação da tripla-hélice – Figura 4.
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Figura 4 – Efeitos estereoeletrônicos que estabilizam a tripla-hélice do colágeno: (a) efeito gauche
e a interação n→π* capazes de re-organizar os ângulos de torções e, consequentemente, promover
estabilidade da tripla-hélice. (b) o efeito gauche promovido pelo grupo R1= EWG=OH/F na posição
4R (proporcional à eletronegatividade desse elemento), estabiliza a conformação Cγ-exo do anel
pirrolidina modificado e não mais o Cγ-endo (preferência natural das prolinas). (c) a interação
n→π*, que favorece o isômero trans da ligação peptídica, principalmente quando os derivados da
prolina encontram-se no estado Cγ-exo; (d) sobreposição dos orbitais naturais n e π* de uma Pro
em Cγ-exo, o que acentua as interações entre grupos polares adjacentes.

Fonte: SHOULDERS; RAINES, 2009.
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Para evidenciar a importância dos efeitos estereoeletrônicos, Kotch, Guzei e Raines
(2008) estudaram o efeito de modificações covalentes simples (neste caso, O-Metilações) na
estrutura da Hyp que fossem capaz de preservar o efeito estereoeletrônico do grupo
hidroxila. Eles observaram que o resíduo (2S,4R)-4-methoxyproline ocupando a posição Yaa
(ou seja, substituindo Hyp) em (Pro-Hyp-Gly)10 confere maior estabilidade à tripla-helice
mesmo reduzindo a camada de solvatação local. Em decorrência de efeitos
estereoeletrônicos semelhantes, a conformação Cγ-exo do anel 4-substituído do resíduo Hyp
é favorecido na (2S,4R)-4-methoxyproline (KOTCH, 2008) e 4R-fluoroproline (BETSCHER et
al., 2001; NISHI et al., 2005). Assim, ambos os estudos evidenciam que o grupamento
hidroxila da Hyp age primariamente através de efeitos estereoeletrônicos. Contudo,
Shoulders e Raines (2011) em seus estudos com a estrutura (Hyp-Hyp-Gly)n concluiram que
interações dipolo-dipolo intercadeia entre resíduos Hyp são os principais determinantes da
hiperestabilidade característica desses sistemas.
Pelo exposto, percebe-se que muito se discute sobre os fatores individuais capazes
de explicar a importância dos diferentes tipos de resíduos que compõem a estrutura do
colágeno. O papel das ligações de hidrogênio e outras interações dipolo-dipolo inter/intracadeia versus os efeitos indutivos (de natureza estereoeletrônica) na estabilização da triplahélice do colágeno é um dos alvos desse debate.
Nesse contexto, o estudo de Hodgers e Raines (2005), demonstrou a possibilidade de
se obter hélices heterotrimétricas a partir da associação de peptídeos individualmente
incapazes de formar hélices estáveis. Esse trabalho evidenciou fortemente o papel e a
importância das interações intercadeias para o estado de tripla-hélice.
Buehler (2008) demonstrou, através de curvas de tensão-deformação do colágeno,
que a formação de ligações cruzadas covalentes entre as unidades de tropocolágeno estão
intimamente relacionadas com a capacidade do colágeno sofrer deformação sem ruptura,
seja devido a um comportamento elástico ou mesmo dissipativo. O aumento da densidade
de ligações cruzadas leva a um endurecimento e, consequentemente, a um aumento da
fragilidade dos tecidos colagenosos (BAILEY; SETHNA, 2003; BUEHLER, 2006).
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2.1.4 Desordens genéticas
A estabilidade do colágeno tem um forte caráter sequencial, ou seja, depende da
integridade do tipo e da ordem dos resíduos de aminoácidos codificados. Logo, mutações
estruturais (substituições, deleções, duplicações e inserções) nos genes que codificam os
diferentes tipos de colágeno humano podem provocar uma série de desordens genéticas do
tecido conjuntivo, como é o caso da Osteogênese Imperfeita (tipo I), Condrodisplasia,
síndrome de Ehlers-Danlos, epidermólise bolhosa adquirida inflamatória (tipo VII) e
acondroplasia hipertrófica. Até mesmo simples mutações podem originar distúrbios
bioquímicos e clínicos com, inclusive, consequências fenotípicas extremamente deletérias
(BYERS; COLE, 2002).
Marlowe, Singh e Yingling (2012) conduziram uma série de simulações de dinâmica
molecular para avaliar o efeito de mutações pontuais na estrutura do colágeno e em suas
propriedades mecânicas. Observou-se, comumente, que as mutações destroem a estrutrura
e reduzem a resistência das fibrilas de colágeno, o que pode afetar seu empacotamento.
Como é conhecido, a presença do resíduo Gly a cada três aminoácidos é um prérequisito para a formação de fibrilas de colágeno. Assim sendo, substituições de um simples
resíduo por outro geralmente induz alguma condição patológica. Como é o caso da
osteogênese imperfeita, da condrodisplasia e da síndrome de ehlers-danlos, provocadas por
modificações no colágeno tipo I, II e III, respectivamente. Desse modo, acredita-se que
substituições pontuais dos resíduos Gly no colágeno natural induz a distorção e
desestabilização da tripla hélice com efeito deletério à saúde humana.
Em 1994, Bella et al. verificou que a substituição Gly→Ala resulta numa alteração
sutil da conformação, com um desenrolamento local da tripla hélice. No local da mutação,
ligações de hidrogênio intercadeia foram desfeitas e substituídas por outras mediadas por
água intersticial. Um estudo recente de redobramento estrutural após submissão do sistema
a altas temperaturas indica que a mutação Gly→Ala pode ser facilmente compensada e o
processo de renucleação normalizado rapidamente após o sítio mutado (MIZUNO, 2013), o
mesmo não ocorrendo na modificação Gly→Val. Diferentemente, modificações do tipo
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Gly→Arg or Gly→Ser em colágenos recombinantes conduziram a um pequeno decréscimo
de estabilidade (CHENG, 2011a).
A Síndrome de Ehlers-Danlos (EDS) do tipo IV, comumente chamada de EDS vascular
por induzir a ruptura espontânea dos grandes vasos, é uma doença autossômica dominante
causada por mutações no gene COl3A1 do cromossomo 2q31, codificante da cadeia alfa-1 do
colágeno humano tipo III. Em regra, essas mutações pontuais resultam em desestabilidade
térmica e lentidão no processo de dobramento e secreção da tripla-hélice, de modo a gerar
certas

anormalidades

no

processamento

pós-traducional

do

colágeno,

como

superglicosilação das hidroxylisinas e estímulo ao sistema de degradação (SUPERTI-FURGA et
al., 1989; SUPERTI-FURGA; STEINMANN, 1988; SUPERTI-FURGA et al., 1988; NUYTINCK, et
al., 1992; MIZUNO et al., 2013; BONADIO; BYERS, 1985).
A partir da década de 80, técnicas de biologia molecular, como PCR e eletroforese,
são utilizadas para identificação e investigação de mutações do gene COL3A1. De fato, em
1988, o grupo do professor Superti-Furga identificou a primeira mutação relacionada à
síndrome, no caso uma deleção de 3,3 kb no domínio codificante de um dos dois alelos do
COL3A1 (SUPERTI-FURGA, 1988b). Desde então, 621 substituições de aminoácidos já foram
confirmadas e, atualmente, estão assinadas na The Human Type I and Type III Collagen
Mutation Database (DALGLEISH, 1998). Sendo aproximadamente metade delas de resíduos
de Gly, os quais são responsáveis sozinhos por 28,6% dos aminoácidos da proproteína do
colágeno tipo III (NCBI Reference Sequence: NP_000081.1). Segundo Mizuno et al. (2013), a
substituição de um nucleotídeo único por Gly pode causar nove possíveis muações (1/4 por
Arg, 1/6 por Ala/Val, 1/12 por Asp/Glu/Ser/Cys, 1/24 por Trp, e 1/24 por um códon de
finalização).
Como exemplo, temos as substituições Gly847Glu (FOX et al., 1988; RICHARDS et al.,
1992), Gly571Ser (GILCHRIST et al., 1999), Gly883Val (PALMERI et al., 2003), Gly1018Asp
(KONTUSAARI et al., 1992), Gly1006Glu (JOHNSON et al., 1992), Gly1021Glu (NARCISI et al.,
1993), Gly136Arg (TROMP et al., 1993), Gly637Ser (NARCISI et al., 1994), Gly499Asp
(MCGRORY; COSTA; COLE, 1996), Gly415Ser (ANDERSON et al., 1997), Gly934Glu (MCGRORY
et al., 1996), Gly571Ser (GILCHRIST et al., 1999), Gly16Ser (PEPIN et al., 2000), Gly82Asp
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(PEPIN et al., 2000), Gly373Arg (PEPIN et al., 2000), Gly385Glu (PEPIN et al., 2000),
Gly297Ser (KROES; PALS; van ESSEN, 2003), Gly883Val (PALMERI et al., 2003).
Tromp et al. (1989) observaram que a substituição Gly790Ser induz a desestabilização
molecular caracterizada pela exposição de um sítio adjacente sensível a protease após um
desdobramento local da tripla-hélice. Desse modo, o resíduo Arg na posição 790 que
naturalmente sofreria a ação da tripsina à temperatura de 30-35°C passa a reagir mesmo em
baixas temperaturas (0, 10 e 20°C) (STOLLE et al., 1985; TROMP et al., 1989).
Em 1995, TROMP et al. identificaram uma importante mutação, Gly793Val. Um
estudo recente demonstra que mutações Gly→Val, além de mais comuns, são muito mais
severas quando comparadas com Gly→Ala. Ao induzir a queda acentuada da taxa de
dobramento do colágeno, essa mutação promove uma super glicosilação de resíduos de
hidroxilisinas, podendo estimular, inclusive, o sistema de degradação (MIZUNO et al., 2013).
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2.3 Motivação, hipótese e objetivos

Motivação
Conforme a pespectiva global discutida na seção anterior, pode-se inferir que a
superfamília do colágeno é formada por peptídeos estruturalmente relacionados e
largamente difundidos na matriz extracelular dos vertebrados e mesmo invertebrados, onde
contribuem para as propriedades físicas e biológicas dos tecidos desses organismos
multicelulares (EXPOSITO; LETHIAS, 2013). Características relacionadas a sua reatividade,
estabilidade térmica, resistência mecânica e enzimática, biocompatibilidade, baixa
antigenicidade, biodegrabilidade e sua capacidade de estar envolvido em interações
específicas com outras biomoléculas, torna as fibras de colágeno importantes para tantos
organismos biológicos e para a indústria biotecnológica (PATI et al., 2012; LEE; SINGLA; LEE,
2001; PARENTEAU-BAREIL; GAUVIN; BERTHOD, 2010; ABOU NEEL et al., 2013). Portanto, a
compreensão de como tais propriedades derivam de suas unidades estruturais
fundamentais, exige um conhecimento abrangente dos mecanismos subjacentes a sua
estrutura e estabilidade (SHOULDERS; RAINES, 2009).
Embora muitos estudos teóricos e experimentais tenham objetivado descrever a
estabilidade desta molécula, raros são aqueles que quantificam a afinidade de ligação entre
seus resíduos de aminoácidos. Apenas no ano de 2008, por exemplo, as interações entre os
resíduos que compõem uma determinada tríade de um modelo de colágeno foram
energeticamente quantificadas e avaliadas para justificar a estabilidade da tripla-hélice
(IMPROTA; BERISIO; VITAGLIANO, 2008).

Hipótese
A alta estabilidade da tripla hélice do colágeno pode ser caracterizada e quantificada
em termos energéticos. Inclusive com a identificação dos resíduos e tríades que mais
eficazmente agem nessa estabilização.
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Objetivo geral
Analizar a estabilidade conformacional do colágeno, a partir de um método quântico efetivo
capaz de descrever as energias de interação entre os resíduos de aminoácidos das cadeias A,
B e C de um sistema modelo com elevada semelhança estrutural (T3-785, PDB:1bkv).

Objetivos específicos
 Quantificar as energias de interação resíduo-resíduo (ou seja, par-a-par) dos
aminoácidos que compõem o T3-785, na ordem – resíduos da cadeia A em interação
com resíduos da cadeia B (subsistema AB), resíduos da cadeia B em interação com
resíduos da cadeia C (subsistema BC), resíduos de C com A (subsistema CA) e
interações conjuntas somadas (complexo ABC);
 Explicar a intensidade das energias de interação resíduo-resíduo a partir da natureza
química das forças intermoleculares existentes entre os pares;
 Investigar a atratividade energética das zonas N-terminal, Central e C-terminal das
cadeias A, B e C nos subsistemas AB, BC e CA, respectivamente;
 Investigar a atratividade energética das tríades Pro-Hyp-Gly, Ile-Thr-Gly, Ala-Arg-Gly e
Leu-Ala-Gly das cadeias A, B e C nos subsistemas AB, BC e CA, respectivamente;
 Analisar a relevância (importância) individual dos aminoácidos Pro, Hyp, Gly, Ile, Thr,
Ala, Arg e Leu para a estabilização do modelo em tripla-hélice;
 Avaliar o impacto energético em termos de estabilidade de substituições pontuais na
estrutura selvagem do colágeno.
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2.4 Modelo de estudo

Nesta tese, a consistência da tripla-hélice do colágeno humano foi avaliada a partir
de um amplo estudo das forças energéticas existentes no peptídeo sintético T3-785, que
teve sua estrutura tridimensional determinada por meio da técnica de difração de raio-X
com uma resolução de 2.0 Å e armazenada no protein data bank com o código 1BKV
(KRAMER et al., 1999). Esse peptídeo apresenta a primeira visão cristalográfica real de uma
região livre de iminoácidos do colágeno humano. Especificamente, contém três cadeias
idênticas de uma sequência de 12 resíduos (785-796) de aminoácidos comum ao colágeno
do Tipo III, correspondente às tríades Ile-Thr-Gly, Ala-Arg-Gly e Leu-Ala-Gly. Esses
aminoácidos ocupam a região ou zona central do T3-785 e respeitam a distribuição
observada em outros tipos de colágenos: Arg e Thr ocupam, preferencialmente, a posição
Yaa, e Leu, a posição Xaa (RAMSHAW; SHAH; BRODSKY, 1998). Além dessa região central, a
molécula do T3-785 apresenta duas zonas terminais (C- e N-terminal) formadas por
repetições da sequência Gly-Pro-Hyp, que é sabidamente capaz de prover estabilidade às
hélices (alto ponto de fusão) quando em pH neutro e meio aquoso (RAMSHAW; SHAH;
BRODSKY, 1998) – Figura 5. Para uma visão individual de todos os resíduos que compõem o
T3-785 com as respectivas moléculas de água que os envolve, ver Figura 6, 7 e 8.
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Figura 5 – Representação (a) esquemática, (b) transversal e (c) longitudinal das três zonas que
estruturalmente compõem o peptídeo T3-785.

Fonte: Elaborada pelo autor
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Figura 6 – Resíduos de aminoácidos da cadeia A do T3-785, juntamente com respectivas moléculas
de água circundantes.

Fonte: Elaborada pelo autor
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Figura 7 – Resíduos de aminoácidos da cadeia B do T3-785, juntamente com respectivas moléculas
de água circundantes.

Fonte: Elaborada pelo autor
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Figura 8 – Resíduos de aminoácidos da cadeia C do T3-785, juntamente com respectivas moléculas
de água circundantes.

Fonte: Elaborada pelo autor
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Padrões de difração da fibra do colágeno são tipicamente interpretados assumindo a
conformação de tripla-hélice da molécula individual. Duas simetrias são observadas: a
simetria 7/2 (7-fold), na qual, sete resíduos estão localizados a cada duas voltas; e a 10/3 (ou
10-fold), caracterizada pela presença de 10 resíduos a cada três voltas. Análises de
estruturas cristalográficas sugerem que o colágeno natural varia gradual e continuadamente
sua torção helicoidal de acordo com a distribuição local de iminoácidos (BELLA, 2010). Em
geral, as regiões ricas em iminoácidos preferem adotar o padrão de hélice 7/2, devido à
restrição da geometria do anel de prolina. A quebra dessa simetria surge com o relaxamento
na estrutura promovido pela variabilidade de ângulos Φ e Ψ possíveis para resíduos
diferentes de Pro e Hyp (OKUYAMA et al., 2012). No caso do peptídeo T3-785, a simetria 7/2
predomina nas regiões terminais, ao passo que a simetria predominante na região com
ausência de Hyp/Pro (região central) é a 10/3 (KRAMER et al., 1999).
Essa dupla simetria altera a distância entre os resíduos de cadeias adjacentes,
expressada quando se percebe, por exemplo, que a Arg14 (14° elemento na cadeia A)
interage com resíduos da cadeia B que ocupam da 11ª até a 17ª posição. Contudo, o mesmo
não é observado quando a Arg74 (14° elemento na cadeia C) interage com resíduos da
cadeia A que ocupam da 14ª à 20ª posição.
As moléculas de colágeno requerem, em sua conformação nativa, hidratação para a
manutenção de sua estrutura em tripla-hélice. Dados cristalográficos de modelos peptídicos
semelhantes ao colágeno indicam um arranjo repetitivo e ordenado das moléculas de água
nas regiões expostas ao solvente (Xaa e Yaa) (HONGO et al., 2001; OKUYAMA et al., 2004;
HONGO et al., 2005; OKUYAMA et al., 2011; OKUYAMA et al., 2012). Um total de 111
moléculas de água são encontradas no cristal do peptídeo T3-785, das quais, muitas
constituem a primeira e a segunda camada de solvatação, capazes de formarem ligações de
hidrogênio com o peptídeo ou outras moléculas de água, respectivamente.
É fato que as ligações de hidrogênio são interações intermoleculares extremamente
importantes para a integridade estrutural de sistemas biológicos. No peptídeo T3-785, todas
as tríades Gly-Xaa-Yaa (onde Xaa=Pro e Yaa=Hyp) das regiões terminais apresentam ligações
de hidrogênio no padrão Rich and Crick II (RICH; CRICK, 1961), ou seja, ligações de hidrogênio
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entre o grupo N-H (amido) das glicinas e C=O (carbonila) dos resíduos em Xaa de cadeias
vizinhas: Gly:NH-OC:Xaa.
As ligações de hidrogênio mediadas por moléculas de água presentes na segunda
camada de solvatação somente ocorrem na região central do peptídeo, justamente quando
o resíduo na posição Xaa não é um iminoácido – para maiores detalhes dessa interação,
consultar Ramachandran e Karta (1955). No caso, repete-se na zona central um segundo
padrão de ligações de hidrogênio: Xaa:NH-água-OC:Gly. A presença de duas ligações de
hidrogênio promovidas por cada tripeptídeo dessa região respeita o modelo de duplas
ligações de hidrogênio defendido por Ramachandram e Chandrasekharan (1968).
O baixo conteúdo de iminoácidos na região central do T3-785 induz um
desdobramento suave e localizado da tripla-hélice, tornando-a mais exposta e susceptível ao
ataque por colagenases (FAN et al., 1993). A vista disso, um sítio único de clivagem pela
tripsina na posição 789-790 (RAMSHAW; SHAH; BRODSKY, 1998) e dois sítios para mutações
Gly→Ser e Gly→Val características para a Síndrome de Ehlers Danlos tipo IV (TROMP et al.,
1989; TROMP et al., 1995).
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2.5 Materiais e métodos

Nesta seção, serão abordados os procedimentos metodológicos e os aspectos
computacionais relacionados à descrição das forças estabilizadoras do peptídeo T3-785. A
estrutura do modelo foi meticulosamente ajustada e as energias de interação entre os
resíduos que o compõem foram mensuradas através de cálculos de mecânica quântica no
escopo da Teoria do funcional da Densidade (DFT) a partir da Técnica de Fracionamento
Molecular com Capuzes Conjugados (MFCC).

2.5.1 Dados estruturais e cálculos clássicos
A estrutura cristalográfica do peptídeo T3-T85 foi obtida através da técnica de
difração de raio-X com uma resolução de 2.0 Å e armazenada no protein data bank com o
código 1BKV. Os cálculos computacionais foram executados em oito servidores XEON com
24núcleos e 70gb RAM, utilizando os softwares Discovery Studio e Materials Studio.
Inicialmente, as ferramentas de preparo de proteínas do software Discovery Studio
foram utilizadas na geração de um relatório resumido sobre possíveis problemas estruturais
do peptídeo T3-785 e, posteriormente, foram realizadas correções de conectividade e carga
dos átomos, além da adição dos hidrogênios do sistema.
Estruturas determinadas por cristalografia raramente incluem hidrogênios (H),
explicitamente devido a densidade eletrônica mínima desses átomos. Diante disso, a
valência livre de cada átomo pesado do sistema foi completada com átomos H, e, para
correções espaciais, foram executados cálculos de otimização de geometria. Durante a
otimização das posições dos átomos de hidrogênio todos os outros átomos do sistema foram
mantidos fixos.
Inicialmente, o módulo FORCITE, implementado no pacote de programas Materials
Studio Modeling¸ foi utilizado para execução de um procedimento clássico de minimização
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de energias, baseado no algoritmo gradiente conjugado, tolerância de convergência de
2,0x10-5 kcal/mol para a variação da energia, 0,001 kcalÅ-1mol-1 para a força máxima do
átomo, 1,0x10-5 para o deslocamento atômico máximo e 14 Å para o raio de corte das
interações eletrostáticas e de van der Waals. Em um segundo momento, processos de
otimização geométrica quântico (DFT) foram executados a partir do módulo DMOL (DELLEY,
2000) do mesmo pacote, utilizando um limiar para variação de energia de 1,0x10-5Ha, força
máxima de 0,002 HaÅ-1 e deslocamento máximo de 0,005 Å entre ciclos subsequentes de
otimização.

2.5.2 Energias de interação e cálculos ab initio
As energias de interação entre as três cadeias do T3-785 foram determinadas por
cálculos de Mecânica Quântica na luz da Teoria do Funcional da Densidade (DFT) e do
método de Fracionamento Molecular com Capuzes Conjugados (MFCC), originado com base
na teoria termoquímica (GORDON et al., 2012). Nessa técnica, a descrição energética de um
macrosistema pode ser calculada a partir da Hamiltoniana de Schrödinger das partes
(fragmentos) que o formam. Dessa forma, há a redução do custo computacional de forma a
viabilizar a utilização de métodos precisos como a DFT. Os princípios teóricos envolvidos já
foram testados e validados, principalmente em sistemas protéicos (ZHANG; ZHANG, 2003;
ZHANG; ZHANG, 2005; MEI et al., 2005; DA COSTA et al., 2012; ZANATTA et al., 2014;
MARTINS et al., 2013; RODRIGUES et al., 2013; RIBEIRO, 2014).
Antes da aplicação do método, foi preciso identificar quais interações resíduo-resíduo
teriam suas energias quantificadas. Para isso, foi desenhada uma esfera imaginária com raio
igual a 8.0 Å partindo de cada aminoácido de interesse (Ri) a fim de englobar aminoácidos
(Rj), de outras cadeias adjacentes. Desse modo, fechamos sítios de interação para os 90
resíduos de aminoácidos do T3-785, seguindo a ordem: resíiduos da cadeia A interagindo
com a cadeia B (subsistema AB); resíduos B interagindo com C (subsistema BC); e resíduos de
C com aqueles localizados em A (subsistema CA).
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Após essa etapa, inciou-se o fracionamento do sistema seguindo o método MFCC.
Para cada Ri, foram constituídos quatro fragmentos. O primeiro, Ci-1RiCi+1-Cj-1RjCj+1, é formado
pelos resíduos Ri e Rj, juntamente com aqueles que os antecedem/sucedem, no caso, Ci-1/Ci+1
e Cj-1/Cj+1, respectivamente. Subsequentemente, retirou-se apenas Ri e apenas Rj, para a
obtenção, respectivamente, do segundo, Ci-1RiCi+1-Cj-1Cj+1, e do terceiro, Ci-1Ci+1-Cj-1RjCj+1,
fragmentos. Com o mesmo raciocínio, o quarto fragmento, Ci-1Ci+1-Cj-1Cj+1, foi construído pela
exclusão concomitante de Ri e Rj.
Os resíduos subjacentes e adjacentes são chamados de “capuzes” e estão presentes
no intuito de representar de maneira confiável o ambiente químico e eletrônico circundante
ao Ri e Rj (CHEN; ZHANG, 2004). Ainda nesse intuito, cada molécula de água foi anexada,
como parte integrante, ao resíduo mais próximo com o qual estivesse fazendo ligação de
hidrogênio. Caso a molécula de água não estivesse realizando nenhuma ligação de
hidrogênio, ela era anexada ao resíduo mais próximo. Assim, foram considerados os efeitos
de microsolvatação no cálculo do vínculo energético entre Ri e Rj.
A energia de interação interacadeia do tipo resíduo-resíduo, EI(Ri – Rj), foi calculada
pela equação:
EI (Ri – Rj) = E(Ci-1RiCi+1-Cj-1RjCj+1) - E(Ci-1RiCi+1-Cj-1Cj+1) - E(Ci-1Ci+1-Cj-1RjCj+1) + E(Ci-1Ci+1-Cj-1Cj+1) (1)
E(Ci-1RiCi+1-Cj-1RjCj+1) é a energia total do fragmento formado pelos dois resíduos que
interagem mutualmente e seus capuzes; o termo E(Ci-1RiCi+1-Cj-1Cj+1) corresponde à energia
do resíduo Ri com seus capuzes Ci-1Ci+1, juntamente com a energia dos capuzes Cj-1Cj+1 de Rj;
já E(Ci-1Ci+1-Cj-1RjCj+1), é a energia do sistema formado por Rj e demais capuzes; finalmente,
E(Ci-1Ci+1-Cj-1Cj+1) indica a energia do fragmento formado apenas pelos capuzes de Ri e Rj.
Uma representação esquemática desse processo pode ser visualizada na Figura 9.
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Figura 9 – Método de Fracionamento Molecular com Capuzes Conjugados
(MFCC) exemplificado pelo cálculo energéticos da interação resíduo-resíduo
entre Pro7 (cadeia A) e Hyp38 (cadeia B).

Fonte: Elaborada pelo autor

Neste trabalho, os cálculos energéticos foram realizados através de simulações
quânticas executadas dentro do formalismo da teoria do funcional da densidade (DFT),
utilizando a aproximação da densidade local de Perdew-Wang (LDA-PWC) e a aproximação
do gradiente generalizado de Perdew-Burke-Ernzerhof (GGA-PBE) para a determinação do
potencial de troca-correlação (PERDEW; BURKE; ERNZERHOF, 1996) juntamente com uma
base de precisão numérica dupla mais polarização (DNP) para expansão das funções de onda
de Kohn-Sham, levando todos os elétrons em consideração explicitamente com spin
irrestrito. Deley (1999) e Inada e Orita (2008) apontam para uma elevada precisão e um erro
de sobreposição de base (BSSE) praticamente irrelevante desse conjunto de base. O DNP é
comparável ao conjunto de base gaussiano 6-311+G(3df,2pd), que tem um vasto conjunto
de funções de polarização/difusas e uma eficaz correlação eletrônica (INADA; ORITA, 2008;
DELLEY, 1990).

OLIVEIRA, J. I. N. 51
DESCRIÇÃO QUÂNTICA DA ESTABILIDADE DO COLÁGENO

Para garantir a qualidade da descrição das energias atômicas, o programa foi
conFigurado na precisão Fine durante a integração numérica da Hamiltoniana do sistema,
raio de corte do orbital de 5,5 Å e limiar de convergência do campo autoconsistente (SCF)
ajustado para uma variação de energia de até 10-6 Ha.
É bem estabelecido que a adição de termos de dispersão em cálculos DFT é de
extrema importância na descrição qualitativa correta das ligações não-covalentes de um
sistema (ANTONY et al., 2011; GRIMME, 2012). Antony e Grimme (2012) demonstraram que
a técnica de MFCC, em conjunto com tais termos, tratou adequadamente acerca de aspectos
como troca-repulsão, eletrostática, indução e dispersão em um complexo proteína-ligante.
Dessa forma, ele foi preciso e eficiente na modelagem das interações intermoleculares do
sistema.
Um estudo recente avaliou a eficácia das correções de dispersão de Grimme
(GRIMME, 2006), de Ortmann-Bechstedt-Schmidt (ORTMANN; BECHSTEDT; SCHMIDT, 2006),
e de Tkatchenko-Scheffler (TS) (TKATCHENKO; SCHEFFLER, 2009) durante cálculos
energéticos e de propriedades eletrônicas do sistema porfirina-fluoreno, rico em interações
não-covalentes. Basiuk e Henao-Holg (2014) observaram que os resultados obtidos com
GGA/PBE/Grimme e a correção OBS proporcionam uma melhor descrição das pontes de
hidrogênio (H-Bond) e interações de van der Waals (vdW) em cálculos de propriedades
diversas baseadas na teoria do funcional da densidade (BASIUK; HENAO-HOLG, 2014).
Com a necessidade de descrever adequadamente as forças intermoleculares entre os
resíduos de aminoácidos da tripla-hélice do T3-785, os métodos OBS e Grimme foram
utilizados nos cálculos LDA-PWC e GGA-PBE, respectivamente. Desse modo, seis termos
estão contidos no momento que a energia de interação entre dois resíduos de interesse
localizados em cadeias adjacentes do colágeno T3-785 é descrita: (1) repulsão próton-próton
+ (2) atração elétron-próton + (3) repulsão coulombiana elétron-elétron de natureza clássica
+ (4) energia cinética dos elétrons + (5) energia de troca elétron-elétron não-clássica + (5)
energia de correlação, o qual descreve o mivimento correlacionado de elétrons com spins
opostos.
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De forma a evitar um montante de valores numéricos muito extenso, os dados
expostos nesta tese restringem-se àqueles gerados pelo LDA-PWC-OBS. Contudo, é
importante esclarecer que absolutamente nenhuma conclusão aqui aferida contrapõe-se
aos dados gerados via GGA-PBE-Grimme.

2.5.3 Contatos intermoleculares
Pecebe-se que os cálculos computacionais foram conFigurados de forma a garantir
uma adequada descrição das interações não-covalentes na interface das cadeias do T3-785,
sejam elas ligação de hidrogênio, íon-dipolo, íon-dipolo induzido ou forças de dispersão de
London.
A assinatura das ligações de hidrogênio do sistema foi dada a partir de critérios
angulares e de distância entre átomos do doador e aceptor. Foram considerados a distância
hidrogênio-aceptor ≤3,1 Å e o ângulo do doador-hidrogênio-receptor entre 90° e 180°. Esses
valores englobam 90% das ligações observadas estatisticamente em estruturas depositadas
no Cambridge Structural Database (CSD) (BISSANTZ; KUHN; STAHL, 2010). Em sistemas
biológicos, uma ligação de hidrogênio não-convencional é possível de ocorrer entre um
doador de baixa eletronegatividade, comumente um átomo de carbono, e um receptor
tradicional

de

alta

SUNDARALINGAM,

eletronegatividade,
1997;

MANIKANDAN;

como

nitrogênio

RAMAKUMAR,

ou

oxigênio

2004;

(WAHL;

CHAKRABARTI;

BHATTACHARYYA, 2007). Derewenda, Lee e Derewenda (1995) caracterizaram uma grande
proporção de ligações de hidrogênio não-convencionais ao estudar dados cristalográficos
bem precisos de 13 proteínas. Nessas estruturas, unidades de CαH atuavam como fracos
doadores em ligações de hidrogênio não-convencionais CαH-OC, a uma distância média de
3,5 Å entre Cα e O.
Os

demais

contatos

intermoleculares

foram

considerados

proximidades

interatômicas próximas às observadas para ligações de hidrogênio convencionais.
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2.6 Resultados e discussões

A estabilidade estrutural da tripla-hélice do colágeno humano é comumente
estudada a partir de uma perspectiva redutora, pela qual, peptídeos modelos com elevada
semelhança física tem suas propriedades conformacionais analisadas e conclusões
subsequentes correlacionadas (BELLA et al., 1994; BELLA; BRODSKY; BERMAN, 1995;
KRAMER et al., 1998; KRAMER et al., 1999; KRAMER et al., 2000; KRAMER et al., 2001;
BERISIO et al., 2000; VITAGLIANO, et al. 2001; BERISIO et al., 2002; OKUYAMA et al., 1981;
NAGARAJAN; KAMITORI; OKUYAMA, 1999; OKUYAMA et al., 2004; JIRAVANICHANUN et al.,
2005; JIRAVANICHANUN; NISHINO; OKUYAMA, 2006; OKUYAMA et al., 2007; EMSLEY, 2000;
SCHUMACHER; MIZUNO; BÄCHINGER, 2006; SCHUMACHER; MIZUNO; BÄCHINGER, 2005;
KAWAHARA et al., 2005; HONGO et al., 2001; OKUYAMA et al., 2004; HONGO et al., 2005;
OKUYAMA et al., 2011; OKUYAMA et al., 2012). Nessa perspectiva, utilizamos dados
cristalográficos do tropocolágeno T3-785 (PDB ID: 1BKV), obtido pela técnica de difração de
raio-X, como modelo alvo de uma análise por química quântica das forças estabilizadoras de
seu estado conformacional.
A molécula do T3-785 encontra-se no estado de tripla-hélice homotrimérica, onde
cada cadeia é formada por três repetições de Pro-Hyp-Gly (região ou zona N-terminal),
seguido pela sequência Ile-Thr-Gly-Ala-Arg-Gly-Leu-Ala-Gly (região ou zona central) e,
posteriormente, mais quatro repetições de Pro-Hyp-Gly (região C-teminal). A Figura 5 mostra
essa estrutura obtida pelo PDB 1BKV, com três monômeros entrelaçados, designados pelas
letras A (azul), B (verde) e C (amarelo), em um meio aquoso. Percebe-se que as cadeias A, B
e C englobam os resíduos do 1-30, 31-60 e 61-90, respectivamente. A estrutura ótima do T3785 alcança a estabilidade helicoidal e exibe muitas das características gerais observadas de
outros modelos do colágeno (SCHUMACHER; MIZUNO; BÄCHINGER, 2005).
Essa estrutura é sequencialmente analisada quanto a sua estabilidade energética.
Inicialmente, cálculos quânticos (ver detalhes na seção Metodologia) são executados para a
quantificação das energias de interação resíduo-resíduo (ou seja, par-a-par) dos aminoácidos
que compõem o T3-785, na ordem: resíduos da cadeia A em interação com resíduos da
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cadeia B (juntos formam o subsistema AB), resíduos da cadeia B em interação com resíduos
da cadeia C (subsistema BC), resíduos de C com A (subsistema CA) – Figura 10. A somatória
dessas energias é referenciada durante a análise do sistema íntegro, chamado complexo
ABC.
Figura 10 – Identificação dos subsistemas AB, BC e CA no T3-785.

Fonte: Elaborada pelo autor

Em um segundo momento, foram calculadas as atratividades energéticas das zonas
N-terminal, Central e C-terminal, como também aquelas das tríades Pro-Hyp-Gly, Ile-Thr-Gly,
Ala-Arg-Gly e Leu-Ala-Gly que constituem as cadeias A, B e C nos subsistemas AB, BC e CA,
respectivamente. Por fim, analisou-se a relevância (importância) individual dos aminoácidos
Pro, Hyp, Gly, Ile, Thr, Ala, Arg e Leu para a estabilização do modelo em tripla-hélice. Por fim,
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avaliar o impacto energético em termos de estabilidade de substituições pontuais na
estrutura selvagem do colágeno.
É importante ressaltar que os resíduos N-(C-)terminais Pro31, Pro61 e Hyp2 (Gly30,
Gly60 e Gly90) positivamente (negativamente) carregados da cadeia A, B e C,
respectivamente, e, consequentemente, as sequências Hyp2-Gly3, Pro31-Hyp32-Gly33 e
Pro61-Hyp62-Gly63 (Pro28-Hyp29-Gly30, Pro58-Hyp59-Gly60 e Pro88-Hyp89-Gly90) foram
desconsiderados durante todas as análises energéticas da tripla-hélice. Na verdade, as
tríades Pro-Hyp-Gly das extremidades do T3-785 apresentam uma baixa qualidade
cristalográfica, como evidenciado pela pobre densidade eletrônica local e pelos átomos
assinados com fatores de temperatura elevados (KRAMER et al., 2001) – Figura 11. As
posições atômicas nessas regiões são altamente inprecisas, por isso, foram desconsideradas,
assim como estudos anteriores o fizeram (KRAMER et al., 1999; KRAMER et al., 2001).
Figura 11 – Representação do T3-785 de acordo com os fatores de temperatura (B-factor)
assinados para cada átomo. A variação de cor do azul para o vermelho representa o intervalo de Bfactor do 10-100 Å2.

Fonte: Elaborada pelo autor

2.6.1 Aspectos energéticos das zonas
Pela Tabela 2, a cadeia A (B) interage com a cadeia B (C) através de uma energia de
ligação de -625,67 kcal/mol (-566,12 kcal/mol). Já a interação total da cadeia C com a cadeia
A, possui uma intensidade de -566,31 kcal/mol. Desse modo, a tripla hélice do T3-785
(sistema ABC) possui uma estabilidade quantificada de -1758,10 kcal/mol. A região central é
responsável por 42,09% da energia de atração das tríades, já as zonas C-terminal e Nterminal, por 25,29% e 32,61%, respectivamente. O fato desta última ser formada por
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quatro tríades Pro-Hyp-Gly, enquanto a outra por apenas três, justifica a diferença de
aproximadamente 8% entre elas.
Individualmente, percebemos que para AB e CA, a ordem de importância N-terminal
< C-terminal < Central do sistema ABC é respeitada. Em BC, inverte-se a influência das duas
últimas regiões da tripla-hélice. Isso se deve à energia de atração de -187,39 kcal/mol
referente à interação dos resíduos da zona central da cadeia B com aqueles da C, a qual é
consideravelmente menor que os valores de -252,51 kcal/mol e -300,13 kcal/mol do sistema
CA e AB, respectivamente. Adiante, essa diferença será justificada pela diferença das
interações dos resíduos de argeninas de cadeias distintas.
Tabela 2 – Energias de ligação das zonas N-terminal, central e C-terminal que compõem cada uma
das cadeias A, B e C em interação com as cadeias B, C e A, respectivamente. Com destaque para a
zona central do sistema ABC, que é responsável por 42% da força de atração total da tripla hélice
do colágeno. Todos os valores estão na unidade kcal/mol.

Fonte: Elaborada pelo autor

2.6.2 Aspectos energéticos das tríades
Como a estrutura do colágeno é formada por tríades que se repetem por toda a sua
estrutura, avaliou-se comparativamente a importância destas para o peptídeo modelo. A
Tabela 3 indica as energias de interação médias das tríades que compõem as cadeias A, B e C
com as cadeias B, C e A, respectivamente. É importante ressaltar que o objetivo dessa tabela
é mostrar a estabilidade promovida pela simples presença de cada uma das tríades,
independentemente da quantidade de vezes que elas se repetem no modelo, por isso,
utilizamos os valores médios de interação. Então, por exemplo, o valor de -65,11 kcal/mol
para Pro-Hyp-Gly corresponde ao valor médio de todas as sete sequências Pro-Hyp-Gly
existentes no T3-785.
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Em termos de atratividade, as tríades Ala13-Arg14-Gly15 (A), Ala43-Arg44-Gly45 (B) e
Ala73-Arg74-Gly75 (C) se destacam das demais, pois respondem por uma energia de ligação
total de -130,15 kcal/mol. Uma energia de interação praticamente duas vezes superior a
qualquer outra. Já as tríades Pro-Hyp-Gly, Ile-Thr-Gly e Leu-Ala-Gly, presentes nas três
cadeias α do T3-785, interagem com energias médias bem próximas (-67,87 kcal/mol, -65,23
kcal/mol e -55,12 kcal/mol).
Tabela 3 – Energias de ligação médias das tríades da cadeia A, B e C em interação com as cadeias B,
C e A, respectivamente. Com destaque para a tríade Ala-Arg-Gly, que apresenta E.I.total
aproximadamente duas vezes superior às demais. Todos os valores estão na unidade kcal/mol.

Fonte: Elaborada pelo autor

2.6.3 Descrição energética dos resíduos
A Tabela 4 apresenta o vínculo energético dos resíduos que constituem A, B e C com
a cadeia B, C e A, respectivamente. Os valores de energias nela expostos refletem a
afinidade entre as cadeias dos subsistemas AB, BC e CA, tendo por base a atração média
promovida por cada tipo de resíduo de aminoácido presente em A, B e C, respectivamente. A
título de exemplificação, a atração média dos resíduos de alanina no subsistema AB
(chamada energia “resíduo-subsistema”, no caso, “Ala-AB”) é formada pela média
energética de todas as interações da Ala13 e Ala17 com resíduos da cadeia B dentro de um
raio de 8 Å. Neste caso, foram calculadas e somadas as interações Ala13-Ile40, Ala13-Thr41,
Ala13-Gly42, Ala13-AlaA43, Ala13-ArgG44 e Ala13-GlyY45, além das Ala17-ArgG44, Ala17Gly45, Ala17-Leu46, Ala17-AlaA47, Ala17-GlyLY48 e Ala17-Pro49 (cada uma dessas é
chamada de energia “resíduo-resíduo”), posteriormente, encontrou-se a média aritmética.
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Tabela 4 – Energias de ligação médias dos resíduos de aminoácidos das cadeias A, B e C em contato
com a cadeia B, C e A, respectivamente. É observado a ordem de relevância Arg > Hyp > Thr > Ala >
Gly > Pro > Leu > Ile. Todos os valores estão na unidade kcal/mol.

Fonte: Elaborada pelo autor

Ressalta-se que, evidentemente, a energia somada de cada coluna não representa a
energia total dos subsistemas, mas sim, a soma dos valores médios de energia de cada tipo
de resíduo – no caso Pro, Hyp, Gly, Ile, Thr, Ala, Arg e Leu. O modo como as energias de
interação foram expostas na Tabela 4 proporciona uma reflexão sobre a relevância
(contribuição) individual de cada resíduo do T3-785 para a estabilização do sistema. Assim,
nessa tese, a qualidade de um determinado resíduo não foi dada pela quantidade de vezes
que aparece na estrutura e, sim, pela força com que atua individualmente no sistema.
De fato, a análise atenciosa da Tabela 4, permite perceber que existe uma ordem de
relevância entre os resíduos que constituem o T3-785: Arg (apresenta influência relativa de
39,5%) > Hyp (17,60%) > Thr (16,43%) > Ala (11,13%) > Gly (7,80%) > Pro (3,50%) > Leu
(2,17%) > Ile (1,87%). Em função da posição, observa-se Ala > Pro > Leu > Ile (Arg > Hyp > Thr
> Ala) para aqueles localizados em Xaa (Yaa). Nesse ponto, os dados obtidos diferem
parcialmente daqueles encontrados por Persikov et al. (2000), a saber: Pro > Ala > Leu > Ile
(Hyp > Arg > Ala > Thr). Tais divergências poderiam ser explicadas se adotarmos que as
interações moleculares de cada resíduo de uma tríade sofrem a influência de seus
elementos adjacentes. Isto foi, de fato, observado pelo próprio Persikov e equipe em seu
estudo intitulado “Amino Acid Propensities for the Collagen Triple-Helix”, no qual baseou-se
nas tríades centrais dos modelos (Gly-Pro-Hyp)3-Gly-Xaa-Hyp-(Gly-Pro-Hyp)4 e (Gly-Pro-
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Hyp)3-Gly-Pro-Yaa-(Gly-Pro-Hyp)4 para demonstrar a propensão/tendência dos 20 tipos de
aminoácidos na ocupação das posições Xaa e Yaa, tendo em vista diferenças nas
temperaturas de desnaturação. Nesse estudo, a ordem de importância de um dado
aminoácido variou dependendo do local de substituição, Gly-Xaa-Hyp ou Pro-Yaa-Gly. Assim
sendo, os resíduos adjacentes, necessariamente Gly/Hyp ou Pro/Gly, influenciam na
termoestabilidade do elemento central.
A ordem de relevância evidenciada neste trabalho dá indícios sobre as interações
moleculares que regem o T3-785. Os resíduos mais importantes – Arg, Hyp e Thr – possuem
cadeias laterais capazes de influenciar resíduos próximos através de interações moleculares
de natureza fundamentalmente eletrostática. No modelo utilizado, observou-se que o grupo
guanidina [RNHC(NH2)2+] da Arg pode realizar interações do tipo carga-dipolo, carga-dipolo
induzido e dipolo-dipolo, já a hidroxila (OH) da Hyp e Thr, comumente faz ligações de
hidrogênio (dipolo-dipolo) ou dipolo-dipolo induzido. Os demais resíduos interagem
dispersivamente (forças de dispersão de London), pois possuem cadeias laterais alifáticas
capazes de sofrerem flutuações instantâneas (ordem do femtosegundo) em suas densidades
eletrônicas. Obviamente, todo aminoácido poderá realizar ligações de hidrogênio a partir de
sua cadeia principal (grupo cetona ou amina).
A importância das interações intermoleculares para a preservação estrutural de
sistemas em tripla-hélice foi evidenciada por Hodges e Raines (2005) quando obtiveram
tripla-hélices heterotrimétricas da associação de peptídeos individualmente incapazes de
formar hélices estáveis.
As interações eletrostáticas influenciam fortemente a estabilidade de modelos de
colágeno. O desenvolvimento de peptídeos semelhantes ao colágeno formados por hélices
heterotrimétricas estáveis representam um dos mais sólidos exemplos de estabilização da
tripla-hélice através de interações eletrostáticas (GAUBA; HARTGERIN, 2007a; GAUBA;
HARTGERIN, 2007b; FALLAS; GAUBA; HARTGERINK, 2009). Dados experimentais de
temperatura de fusão (Tm) e energia livre de Gibbs indicaram fortes interações
eletrostáticas favoráveis (desfavoráveis) para as tríades Gly-Lys-Asp e Gly-Arg-Asp (Gly-Arg-
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Lys, Gly-Lys-Arg, e Gly-Glu-Asp) quando presentes no modelo acetyl-(Gly-Pro-Hyp)3-Gly-XxxYyy-(Gly-Pro-Hyp)4-Gly-Gly-NH2 (PERSIKOV et al., 2002).

Argeninas
Sistemas com a tríade Gly-Xaa-Yaa na região central de cada cadeia têm estabilidade
térmica gradativamente diminuída com o aumento do número de Arg na posição Yaa
quando o Pro ocupa permanentemente a posição Xaa (KOIDE; NISHIKAWA; TAKAHARA,
2004). Contudo, na presença de Arg e Glu em Xaa e Yaa, respectivamente, as fortes
interações eletrostáticas intercadeia elevam a estabilidade da tripla-hélice do heterotrímero
(GAUBA; HARTGERINK, 2007a). No peptídeo T3-785, as três argeninas do sistema
Arg14|44|74 ocupam a posição Yaa de suaas respectivas tríades. Dados conformacionais, CD
spectra e de estabilidade térmica indicaram que resíduos Arg são largamente favoráveis
quando ocupam a posição Yaa (BERISIO et al., 2009; YANG et al., 1997; PERSIKOV et al.,
2000).
Na Figura 12, estão representadas as energias envolvendo os resíduos Arg nas
cadeias A, B e C e seus vizinhos mais próximos pertencentes à cadeia B, C e A,
respectivamente. A Arg14 (Arg44) envolve-se atrativamente com os resíduos Ala43, Gly45,
Leu46 e Ala47 (Ala73, Gly75, Leu76 e Ala77) com energias de -42,57 kcal/mol, -8,50
kcal/mol, -54,76 kcal/mol e -12,28 kcal/mol (-33,32 kcal/mol, -4,65 kcal/mol, -11,35 kcal/mol
e -2,54 kcal/mol), respectivamente. Já o resíduo Arg74 da cadeia C exibe quatro interações
de mesma natureza com os resíduos da cadeia A, a saber: Gly15 (-1,45 kcal/mol), Leu16 (50,47 kcal/mol), Ala17 (-38,27 kcal/mol), Gly18 (-7,85 kcal/mol), Pro19 (-41,63 kcal/mol) e
Hyp20 (-12,98 kcal/mol).
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Figura 12 – Energias de ligação dos resíduos de aminoácidos que interagem com Arg14, Arg44 e
Arg74 nos subsistemas AB, BC e CA, respectivamente.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Pela Tabela 4, a Arg é o resíduo de maior relevância individual para a estabilidade
conformacional do T3-785, sendo responsável por 39,50% da atratividade média do sistema
ABC. Individualmente, as interações resíduo-resíduo de Arg14|44|74 respondem por
41,11%|23,39%|50,98% da afinidade em AB, BC e CA, respectivamente. Embora ainda seja
um dos principais resíduos em BC, a energia de interação de -42,46 kcal/mol da Arg44 é bem
inferior à observada pela Arg14 (-110,23 kcal/mol) e Arg74 (-124,96 kcal/mol) em seus
respectivos subsistemas. Acontece que a Arg44 possui apenas uma única interação resíduoresíduo forte, no caso com a Ala73, enquanto que Arg14 apresenta atração elevada por
Ala43 e Leu46; e Arg74, por Leu16, Ala17 e Pro19. A fim de compreender a diferença desses
perfis energéticos, foram analisados aspectos estruturais e de solvatação de cada resíduo
envolvido. As argeninas diferem na quantidade de moléculas de água capazes de interagir
com seus grupos funcionais laterais e outros resíduos de aminoácidos próximos (Figura 13).
Curiosamente, percebeu-se que a energia (média) de interação Arg14-AB, Arg44-BC e Arg74CA é proporcional à quantidade de moléculas de água presentes, a saber, cinco, quatro e
sete, respectivamente.
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Figura 13 – Interações energéticas mais efetivas dos resíduos Arg14, Arg44 e Arg74. As interações
da Arg14 (Arg44) com Leu46 (Leu76) e Ala43 (Ala73) ocorrem com a participação dos contatos
carga-dipolo induzido e ligação de hidrogênio bifurcada respectivamente. Arg44-Leu76 apresenta
uma energia inferior à observada em Arg14-Leu46 devido a uma maior distância entre suas cadeias
laterais. As interações Arg74-Leu16, Arg74-Pro19 e Arg74-Ala17 se destacam por dois contatos
carga-dipolo induzido e uma ligação de hidrogênio respectivamente.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Em termos conformacionais, verificou-se que os ângulos diedros χ3 (Cβ-Cγ-Cδ-Nε)
iguais a 162,82°|-160,75° dos resíduos Arg14|74 determinam um estado conformacional
trans para suas cadeias laterais, o que favorece a aproximação entre os grupos guanidinas e
os resíduos Leu46|16 e, consequentemente, o fortalecimento das interações carga-dipolo
induzido. Já as energias calculadas de -42,57 kcal/mol e -38,17 kcal/mol se justificam pela
existência de uma ligação de hidrogênio não-convencional bifurcada entre Arg14 e Ala43
(Arg14:CαH|CγH-OC:Ala43) e uma convencional entre o par Arg74-Ala17 (Arg74:NεHOC:Ala17). No primeiro caso, um único átomo de oxigênio pode participar simultaneamente
como receptor em duas ligações de hidrogênio (ROZAS; ALKORTA; ELGUERO, 1988; PADIYAR;
SESHADRI, 1996; ISAEV, 2013). Adicionalmente, acreditamos que a alta afinidade da
interação carga-dipolo induzido entre Arg74 e Pro19 também é favorecida pela conformação
trans que garante um paralelismo entre suas cadeias laterais.
Diferentemente do observado em Arg14 e Arg74, a cadeia lateral da Arg44 adiquire
uma conformação gauche+ em função do seu ângulo χ3 de -82,51°. Nesse estado, há um
pequeno deslocamento do grupo guanidina em sentido contrário à posição dos resíduos
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com quem interage, com exceção do Ala73. De fato, a distância entre os centróides do grupo
guanidina da Arg44 e do isobutil de Leu76 é de aproximadamente 5,6 Å, enquanto que no
sistema Arg14-Leu46 não atinge os 3,8 Å. Com relação ao Arg44-Ala73, existe uma ligação de
hidrogênio (Arg44:CαH|CγH-OC:Ala73) bem semelhante àquela observada em Arg14-Ala43,
o que se traduz nos vínculos energéticos bem próximos.
A elevada repulsividade envolvendo os pares Arg74-Arg14, Arg44-Arg74 e Arg14Arg44 está relacionada com a forte interação carga-carga entre os grupos funcionais
guanidinas de mesma carga.

Prolinas e hidroxiprolinas
As posições X e Y são frequentemente ocupadas pelos aminoácidos prolina (Pro,
28,1%) e hidroxiprolina (Hyp, 38,1%), respectivamente. Os quais correspondem juntos a
aproximadamente 22% de todos os resíduos das fitas do colágeno (RAMSHAW; SHAH;
BRODSKY, 1998).
É sabido que as cadeias laterais volumosas e inflexíveis da Pro e Hyp proporcionam
uma forte rigidez capaz de sustentar o posionamento espacial da estrutura em tripla hélice.
No peptídeo T3-785, os resíduos Pro e Hyp ocupam, respectivamente, as posições Xaa e Yaa
em todas as tríades Gly-Xaa-Yaa das regiões terminais. Considerando o raio de 8 Å a partir
de cada Pro, os resíduos Pro4|7|19|22|25, Pro34|37|49|52|55 e Pro64|67|79|82|85
interagem com vários resíduos da cadeia B, C e A, respectivamente, totalizando uma energia
de -6,58|-1,50|-18,39|-6,26|-5,82 kcal/mol, -18,66|-4,78|-6,89|-16,67|-7,75 kcal/mol e 3,33|-5,32|-7,64|-5,67|-7,73 kcal/mol para cada um deles, respectivamente. Desse modo,
as energias (médias) Pro-AB, Pro-BC e Pro-CA são iguais a -7,71 kcal/mol (2,88% da interação
média do subsistema AB), -10,95 kcal/mol (5,77%) e -5,96 kcal/mol (2,42%),
respectivamente. Com relação aos resíduos Hyp5|8|20|23|26 de A em interação com B
(subsistema AB), Hyp35|38|50|53|56 de B em interação com C (subsistema BC) e
Hyp65|68|80|83|86 de C em interação com A (subsistema CA), foram quantificados os
seguintes

valores

de

energia

correspondentes:

-31,13|-45,25|-60,68|-29,22|-27,05
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kcal/mol, -27,17|-85,63|-44,69|-43,32|-40,69 kcal/mol e -32,57|-52,65|-55,36|-21,11|22,06 kcal/mol. Consequentemente, energias médias de -38,66 kcal/mol (14,42% da energia
Hyp-AB), -48,30 kcal/mol (25,46% da energia Hyp-BC) e -36,76 kcal/mol (15% da energia
Hyp-CA).
Em 1988, Bhatnagar et al. propôs que as interações de van de Walls do tipo Pro:Pro
são importantes para estabilização de estruturas em tripla-hélice. Contudo, dentre as 35
interações Pro-Pro aqui avaliadas, poucas apresentaram algum grau de atratividade. Os
anéis pirrolidinas das prolinas intercadeia estão relativamente distantes (distCγ-Cγ > 7,9 Å), o
que inviabiliza interações de van der Walls Pro:Pro fortes, como observadas em cristais (ProPro-Gly)9, nos quais prolinas de cadeias adjacentes apresentam distCγ-Cγ≈4,1Å (HONGO et al.,
2005) – ver Figura 14.
Todas as hidroxiprolinas apresentam atratividade elevada com algum dos resíduos de
prolina de cadeias paralelas devido a ligações de hidrogênio não-convencionais – ver
detalhes no tópico Padrões de Ligações de Hidrogênio.
Figura 14 – Inabilidade dos contatos hidrofóbicos envolvendo moléculas de prolina.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Nossos cálculos demonstraram que as maiores atrações resíduo-resíduo envolvendo
os aminoácidos prolina e hidroxiprolina ocorrem na presença de ligações de hidrogênio nãoconvencionais. De fato, as carbonilas das prolinas localizadas nas cadeias A|B|C fazem
contatos dessa natureza com o CαH das glicinas em B|C|A, respectivamente: Pro4|34|64Gly33|63|6,

Pro7|37|67-GlyY36|65|9,

Pro19|49|79-Gly48|78|21,

Pro22|52|82-

Gly51|81|24, Pro25|55|85-Gly54|84|27. No caso dos resíduos Hyp, observamos que todos
eles interagem com prolinas de cadeias próxima, não através do oxigênio da carbonila, mas
sim pela hidroxila: Hyp5|35|65-Pro34|64|4, Hyp8|38|68-Pro37|67|7, Hyp20|50|80Pro49|79|19, Hyp23|53|83-Pro52|82|22 e Hyp26|56|86-Pro55|85|25.

Treoninas
O resíduo Thr11 é responsável por 14,94% (-40,05 kcal/mol) da atratividade do
subsistema AB, tendo em vista a somatória da energia média de cada tipo de aminoácido em
A interagindo com B. Já o Thr41 (Thr71) apresenta energia de ligação de -48,07 kcal/mol (27,39 kcal/mol) para Thr41-AB (Thr71-BC), o que corresponde a 25,34% (11,18%) da atração
média da cadeia B (C) com a C (A). Considerando toda a tripla hélice, a energia (média) de
atração total é de -38,50 kcal/mol (16,43%). Assim sendo, o aminoácido Thr é o terceiro mais
relevante para a manutenção da integridade conformacional do peptídeo T3-785. Dentre
todas as interações Thr-resíduo, as duas que mais se destacam são aquelas nas quais
moléculas de água medeiam a ligação de hidrogênio entre o grupo polar das treoninas 11 e
41 com o átomo N de Ile40 e Ile70, respectivamente – Figura 15 e 16. A saber: Thr11-Ile40 (31,39 kcal/mol), Thr41-Ile70 (-43,86 kcal/mol). Uma terceira interação, Thr71-Ala13 (-28,77
kcal/mol), caracteriza-se por uma ligação de hidrogênio não-convencional entre CαH da
Thr71 e CO da Ala13.
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Figura 15 – Energias de ligação intercadeia dos resíduos alifáticos (a) Ile e (b) Leu, considerando um
raio de 8 Å e os sentidos A->B, B->C e C->A.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 16 – Principais contatos intermoleculares da Thr11, Thr41 e Thr71 nos subsistemas AB, BC e
CA, respectivamente.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Alaninas
Diferentemente dos demais resíduos, a alanina está presente nas duas posições da
tríade Gly-Xaa-Yaa, no caso Ala13|17, Ala43|47, e Ala73|77 ocupam as posições Xaa|Yaa
nas cadeias A, B e C, respectivamente. Quando localizados em Xaa e Yaa, a alanina interage
com energias médias de -14,56 kcal/mol e -37,58 kcal/mol, respectivamente. Esses resíduos
não se distinguem conformacionalmente uns dos outros – Ala13, Ala43 e Ala73 (Ala17,
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Ala47 e Ala77) possuem ângulos diedros phi/psi de -75/159, -78/156 e -65/163 (-61/149, 66/152 e -68/152). Contudo, as distâncias entre as interações intercadeias Ala(Xaa)-resíduo
são em média 28% superiores àquelas observadas em Ala(Yaa)-resíduo.
A maior relevância individual da Alanina ao ocupar a posição Yaa é justificada pela
alta atratividade da Ala17, Ala47 e Ala77 por resíduos localizados na posição Xaa de cadeias
adjacentes, a saber: Ala17-Leu46 (-23,05), Ala17-Pro49 (-11,68), Ala47-Leu76 (-13,76), Ala47Pro79 (-16,39) e Ala77-Pro19 (-11,74) – Figuras 17 e 18. Devido à natureza química dos
aminoácidos envolvidos, provavelmente esses contatos apresentam um forte caráter
hidrofóbico (interações dispersivas). Adicionalmente, Ala17-Leu46 e Ala47-Leu76 também
fazem ligações de hidrogênio não convencionais.
Figura 17 – Energias de ligação dos resíduos de aminoácidos que interagem com os resíduos
aleninas localizadas nas posições (a) Xaa e (b)Yaa do T3-785.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 18 – Principais interações intermoleculares promovidas pelos resíduos de alanina
localizados na posição Yaa (Ala17|47|77) do T3-785.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Leucina e Isoleucina
Segundo um renomado estudo que avaliou a distribuição dos aminoácidos nas
tríades Gly-Xaa-Yaa em colágenos, os resíduos Ile e Leu que diferem na isomeria do radical
(sec ou iso)butila ocupam a posição Xaa em 11,2% das situações (RAMSHAW; SHAH;
BRODSKY, 1998). Essa homogeneidade justifica a proximidade dos valores de -4,38 kcal/mol
e -5,08 kcal/mol das energias de interação média obtidas para esses resíduos.
Acreditamos que a importância dos resíduos Ile10|40|70 e Leu16|46|76 para a
estabilização do T3-785 é limitada pelas forças dispersivas comuns à maioria das interações
do tipo resíduo-resíduo que realizam: Ile10-Ile40 (-1,15 kcal/mol), Leu16-Leu46 (-0,34
kcal/mol), Leu16-Ala47 (-0,49 kcal/mol), Leu16-Gly48 (-0,33 kcal/mol), Leu46-Leu76 (-2,40
kcal/mol), Leu46-Ala77 (-0,15 kcal/mol), Leu46-Gly78 (-0,26 kcal/mol), Ile70-Ile10 (-0,62
kcal/mol), Ile70-Ala13 (-1,58 kcal/mol), Leu76-Ala17 (-1,76 kcal/mol), Leu76-Pro22 (-0,82
kcal/mol) – Figura 15.
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Interações mais favoráveis ocorrem quando os contatos hidrofóbicos são substituídos
por forças do tipo carga-dipolo induzido promovidas por Arg14|44|74 (os detalhes serão
apresentados adiante), ligações de hidrogênio mediadas por água presentes em Gly9-Ile40 (10,92 kcal/mol), Thr11-Ile40 (-31,39 kcal/mol), Gly15-Leu46 (-9,66 kcal/mol), Gly39-Ile70 (8,24 kcal/mol), Thr41-Ile70 (-43,86 kcal/mol), Gly45-Leu76 (-8,18 kcal/mol) e Gly66-Ile10 (12,17 kcal/mol) e Hyp68-Ile10 (-47,50 kcal/mol) ou mesmo ligações de hidrogênio nãoconvencionais observadas em Gly39-Ile10 (-5,96 kcal/mol), Gly45-Leu16 ( -3,88kcal/mol),
Gly69-Ile40 (-3,83 kcal/mol), Gly75-Leu46 (-4,20 kcal/mol), Gly12-Ile70 (-3,29 kcal/mol) e
Gly18-Leu76 (-7,98 kcal/mol) – Figura 19, 20 e 21.
As ligações de hidrogênio aqui observadas são condizentes com aquelas descritas em
cristais com a tríade Leu-Hyp-Gly (OKUYAMA et al., 2007); e também naqueles sistemas com
a sequência Gly-Leu-Leu, que além de apresentarem Interações de Van der Walls levemente
estabilizadoras, possuem uma região acessível ao solvente passível de interações (PERSIKOV
et al., 2002).
Figura 19 – Energias de ligação intercadeia dos resíduos alifáticos (a) Ile e (b) Leu dentro de um raio
de 8ª e considerando o sentido A->B, B->C e C->A.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 20 – Padrão de ligações de hidrogênio mediadas por água envolvidas nas interações
intercadeias mais efetivas dos resíduos Leu/Ile.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 21 – Padrão de ligações de hidrogênio não convencionais envolvidas em importantes
interações intercadeias dos resíduos Leu/Ile.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Glicina
Os diferentes tipos de colágeno, mesmo com suas peculiaridades estruturais e
funcionais, são formados por repetições da sequência (tríade) Gly-Xaa-Yaa. Os resíduos Gly
são imprescindíveis para a formação da tripla-hélice, pois apenas eles são pequenos o
suficiente para ocupar o núcleo (interior) da hélice sem um forte impedimento estérico
(BHOWMICK; FIELDS, 2013). Mesmo não possuindo uma cadeia lateral carregada (polar)
como o aminoácido Arg (Hyp e Thr) capaz de interagir por ligações do tipo íon-dipolo
(dipolo-dipolo), a Gly realiza interações intermoleculares relativamente fortes. As energias
(médias) Gly-AB, Gly-BC e Gly-CA são iguais a -18,99 kcal/mol, -17,02 kcal/mol e -18,81
kcal/mol. Ao considerarmos esses valores no contexto da tripla-hélice como um todo
(sistema ABC), temos que os resíduos de Gly são responsáveis por 7,80% da interação média
entre as hélices, o que transforma o aminoácido da glicina como o segundo resíduo alifálico
de maior destaque individual. Como veremos, os grupos carbonilas CO (grupos NH e CαH)
atuam como elementos aceptores (doadores) em padrões bem definidos de ligações de
hidrogênio, imprescindíveis para a consistência da tripla-hélice do colágeno.

2.6.4 Pontos de alta e baixa estabilidade
O colágeno é um oligopeptídeo formado por três cadeias α entrelaçadas juntas em
torno de um eixo comum, adiquirindo uma conformação helicoidal com alta consistência
estrutural. Como visto até então, os diferentes tipos de aminoácidos participam da solidez
do sistema de forma variada, dependendo das forças intermoleculares que realizam. Após o
equacionamento de todos os contatos do tipo resíduo-resíduo, os 15 resíduos que
apresentaram maiores (menores) interações foram identificados. Subsequentemente, esses
foram escalonados na estrutura tridimensional do peptídeo T3-785, objetivando a
visualização dos pontos de alta (baixa) estabilidade – Figura 22.
Por essa figura, fica evidente a importância das interações intermoleculares para
manutenção da estabilidade conformacional do colágeno. Apenas dois (Ala17 e Ala47) dos
15 resíduos principais não apresentam uma cadeia lateral polar, contudo realizam interações
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dipolo-dipolo (Ala47:CαH-OC:Leu76). Do outro lado, todos os resíduos de menor atratividade
interacional são essencialmente apolares, com destaque as prolinas C-/N-terminais que
constituem 50% destes.

Figura 22 – Os 15 elementos com maiores (vermelho) e menores (azul) energias de interação
intercadeia.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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2.6.5 Padrões de ligações de hidrogênio
No T3-785, o padrão de ligações de hidrogênio Rich e Crick II (RICH; CRICK, 1961),
Gly:NH-OC:Xaa, está presente em todas as tríades Gly-Xaa-Yaa. Especificamente, 25 das 156
interações do tipo Gly-resíduo aqui calculadas (excluindo as glicinas terminais) apresentaram
esse padrão, justamente aquelas mais atrativas. No caso: Gly6-Pro34 (-4,08 kcal/mol), Gly9Pro37 (-6,54 kcal/mol), Gly12-Ile40 (-5,63 kcal/mol), Gly15-Ala43 (-1,26 kcal/mol), Gly18Leu46 (-7,63 kcal/mol), Gly21-Pro49 (-7,79 kcal/mol), Gly24-Pro52 (-11,65 kcal/mol), Gly27Pro55 (-8,94 kcal/mol) no subsistema AB, Gly36-Pro64 (-5,80 kcal/mol), Gly39-Pro67 (-8,88
kcal/mol), Gly42-Ile70 (-10,70 kcal/mol), Gly45-Ala73 (-4,73 kcal/mol), Gly48-Leu76 (-9,58
kcal/mol), Gly51-Pro79 (-4,16 kcal/mol), Gly54-Pro82 (-6,23 kcal/mol), Gly57-Pro85 (-5,10
kcal/mol) no subsistema BC, e Gly66-Pro7 (-5,20 kcal/mol), Gly69-Ile10 (-6,80 kcal/mol),
Gly72-Ala13 (-10,80 kcal/mol), Gly75-Leu16 (-6,57 kcal/mol), Gly78-Pro19 (-3,96 kcal/mol),
Gly81-Pro22 (-5,73 kcal/mol), Gly84-Pro25 (-4,87 kcal/mol), Gly87-Pro28 (-4,16 kcal/mol) no
subsistema CA. Nesse peptídeo, a distância (ângulo) média de Gly:N para Xaa:CO é de
aproximadamente 2,88 Å (166°) (KRAMER et al., 2001). A importância delas é evidenciada
quando observamos que as interações Gly-resíduo com e sem ligação de hidrogênio
apresentam valores médios de -6,57 kcal/mol e -2,15 kcal/mol, respectivamente.
Observa-se uma segunda rede de ligações de hidrogênio na região livre de
iminoácidos (zona central) do peptídeo T3-785. Nela, moléculas de água conectam os
grupamentos carbonilas dos resíduos de glicina de uma cadeia com grupos amida (N-H) de
resíduos localizados na posição Xaa e em cadeias adjacentes – Figura 23. Essas interações
mediadas por moléculas de água, Xaa:NH-HOH-OC:Gly, são observadas nos contatos Gly9Ile40 (-10,92 kcal/mol), Gly12-Ala43 (-16,01 kcal/mol) e Gly15-Leu46 (-9,66 kcal/mol) no
subsistema AB, Gly39-Ile70 (-8,24 kcal/mol) e Gly45-Leu76 (-8,18 kcal/mol) no subsistema
BC, além de Gly66-Ile10 (-12,17 kcal/mol), Gly69-Ala13 (-7,56 kcal/mol) e Gly72-Leu16 (-7,95
kcal/mol) no subsistema CA – Figura 24 e 25. Diferente das observações de (KRAMER et al.,
2001) a respeito dos dados cristalográficos do T3-785 (1BKV), a ligação de hidrogênio
Ala73:NH-HOH-OC:Gly42 não existe, mesmo porque a molécula de água mais próxima ao
grupo NH da Ala73 encontra-se a uma distância de 6,43 Å. A ausência desse contato justifica
a baixa energia da ligação Gly42-Ala73 (-1,01 kcal/mol). Os resultados encontrados
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confirmam a hipótese de que essa segunda rede de ligações de hidrogênio fortalece a
conformação tripla-hélice em regiões do colágeno pobres em iminoácidos.
Em três situações, moléculas de águas além de viabilizarem Xaa:NH-HOH-OC:Gly,
também viabilizam contatos do tipo Ile:NH-HOH-OH:Yaa. As moléculas responsáveis por
Ile40:NH-HOH-O:Gly9 e Ile70:NH-HOH-OC:Gly39 fazem um contato adicional com o grupo
OH (hidroxila) do Thr11 e Thr41. A importância de Ile40:NH-HOH-OH:Thr11 (Ile70:NH-HOHOH:Thr41) se expressa no valor de -31,29 kcal/mol (-43,86 kcal/mol) para a energia de
ligação de Thr11 e Ile40 (Thr41 e Ile70), no caso, a terceira (primeira) mais atrativa do
subsistema AB (BC). Em uma última situação, a água entre Gly66 e Ile10, também interage
com Hyp68 (Ile10:NH-HOH-OH:Hyp68), influenciando diretamente na atração Hyp68-Ile10 (47,50, segunda mais atrativa em CA).
Além dessa teia de ligações, foram avaliadas em termos energéticos as ligações de
hidrogênio não-convencionais, Gly:CαH-OC:Xaa(Ile/Leu/Pro/Hyp), na integridade do colágeno
– Figura 24. A vista disso, verificamos a existência de seis contatos envolvendo os resíduos
Ile/Leu e Gly - Gly39:CαH-OC:Ile10 (-5,96 kcal/mol), Gly45:CαH-OC:Leu16 (-3,88 kcal/mol),
Gly69:CαH-OC:Ile40 (-3,83 kcal/mol), Gly75:CαH-OC:Leu46 (-4,42 kcal/mol), Gly12:CαHOC:Ile70 (-3,29 kcal/mol) e Gly18:CαH-OC:Leu76 (-7,98 kcal/mol). Somados a esses, 15
interações Pro com Gly apresentam essa ligação de hidrogênio diferenciada - Pro4-Gly33 (5,09 kcal/mol), Pro7-Gly36 (-6,12 kcal/mol), Pro19-Gly48 (-8,03 kcal/mol), Pro22-Gly51 (-4,79
kcal/mol), Pro25-Gly54 (-6,58 kcal/mol), Pro34-Gly63 (-4,81 kcal/mol), Pro37-Gly66 (-4,48
kcal/mol), Pro49-Gly78 (-6,13 kcal/mol), Pro52-Gly81 (-5,41 kcal/mol), Pro55-Gly84 (-7,00
kcal/mol), Pro64-Gly6 (-6,61 kcal/mol), Pro67-Gly9 (-3,00 kcal/mol), Pro79-Gly21 (-4,72
kcal/mol), Pro82-Gly24 (-7,39 kcal/mol) e Pro85-Gly27 (-3,91 kcal/mol).
Além desses, destacamos os 14 ligações Pro:CγH-Oδ:Hyp envolvendo os resíduos de
glicina e prolina, com outras prolinas e hidroxiprolinas de cadeias adjacentes,
respectivamente – Hyp5-Pro34 (-20,66 kcal/mol), Hyp8-Pro37 (-27,54 kcal/mol), Hyp20Pro49 (-41,01 kcal/mol), Hyp23-Pro52 (-11,77 kcal/mol), Hyp26-Pro55 (-14,34 kcal/mol),
Hyp35-Pro64 (-16,54 kcal/mol), Hyp38-Pro67 (-22,42 kcal/mol), Hyp50-Pro79 (-20,62
kcal/mol), Hyp53-Pro82 (-19,19 kcal/mol), Hyp56-Pro85 (-25,15 kcal/mol), Hyp65-Pro7 (-
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17,52 kcal/mol), Hyp80-Pro22 (-26,48 kcal/mol), Hyp83-Pro25 (-13,86 kcal/mol) e Hyp86Pro28 (-10,81 kcal/mol).
Por fim, foram observadas duas ligações Ala:CαH-OC:Leu, uma em Ala17-Leu46 (23,05 kcal/mol) e outra em Ala47-Leu76 (-13,76 kcal/mol). A existência e importância desse
tipo de interação para a tripla-hélice do colágeno foi inicialmente discutida por Bella e
Berman (1996). A rede de interações intercadeia CαH-OC atua no alinhamento das três
cadeias e, dessa forma, diminui cooperativamente a energia total do sistema.
Ainda a respeito desses dados, salientamos que as ligações de hidrogênio - seja
convencional, mediadas por água ou do tipo não-convencional – estão presentes em 62
interações resíduo-resíduo, juntas esse montante é responsável por uma energia de ligação
intercadeia conjunta de -768,94 kcal/mol (164,25+80,69+122,65+401,35), o que corresponde
a aproximadamente 44% da energia total de interação da tripla-hélice.
Figura 23 – Aspecto das ligações de hidrogênio mediadas por água que ocorrem na estrutura
cristalográfica do T3-785.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 24 – Visão 2D dos padrões de ligações de hidrogênio do T3-785. (a) As ligações de hidrogênio
convencionais e àquelas mediadas por água - Gly:NH-OC:Ile/Leu/Thr, Xaa:NH-HOH-OC:Gly + Ile:NHHOH-OH:Yaa - são representadas pelo tracejado em azul e vermelho, respectivamente. (b) Já as
Gly:CαH-OC:Xaa são ditas não-convencionais e são representadas pela cor laranja.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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2.7 Conclusões e perspectivas

Com o intuito de esclarecer os aspectos estruturais e energéticos da estabilidade da
tripla-hélice do colágeno humano, as energias de interação entre os resíduos de
aminoácidos que compõem o peptídeo homotrimérico T3-785 foram quantificadas, por
intermédio de cálculos de Mecânica Quântica na luz da Teoria do Funcional da Densidade
(DFT) e do método de Fracionamento Molecular com Capuzes Conjugados (MFCC). Assim, as
forças de atração e repulsão de cada um dos 90 resíduos de aminoácidos que compõem o
sistema foram assinadas e as regiões com alta/baixa estabilidade identificadas e
comparativamente analisadas.
Pelos dados aqui analisados, as zonas que formam o T3-785 apresentaram a seguinte
organização, em termos de importância estabilizadora: N-terminal < C-terminal < Central. Já
os blocos estruturais Gly-Xaa-Yaa sustentam a integridade conformacional do sistema na
ordem Leu-Ala-Gly < Ile-Thr-Gly < Pro-Hyp-Gly < Ala-Arg-Gly.
Neste trabalho também foi avaliada a relevância/importância individual de cada tipo
de resíduo do T3-785 para a estabilização sistema. Em tal perspectiva, a qualidade de cada
resíduo de aminoácido não foi determinada pela quantidade de vezes que aparece na
estrutura e, sim, pela força com que atua individualmente no sistema. Assim sendo,
observou-se a ordem de relevância: Arg (influência individual relativa de 39,5%) > Hyp
(17,60%) > Thr (16,43%) > Ala (11,13%) > Gly (7,80%) > Pro (3,50%) > Leu (2,17%) > Ile
(1,87%).
As energias de interação intercadeia dos resíduos de aminoácidos apresentaram
graus de atratividade variados dependendo da natureza química da sua cadeia lateral e do
ambiente de microsolvatação que os envolve, fatores que são determinantes para as
interações não-covalentes que realizam. A elevada atratividade dos resíduos Arg14, Arg44 e
Arg74 indica a importância dos contatos carga-dipolo permanente/induzido para a
estabilidade da tripla-hélice. Além deles, as ligações de hidrogênio convencionais (Gly:NH-
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OC:Xaa) também se destacam, pois estão presentes nas mais fortes interações envolvendo
os resíduos Gly.
As ligações de hidrogênio ditas não-convencionais (Gly:CαH-OC:Xaa) juntamente com
aquelas mediadas por moléculas de água (Xaa:NH-HOH-OC:Gly) são as principais
responsáveis pela atração de muitos resíduos intercadeia, principalmente aquelas com a
participação dos grupos carbonila/amina/hidroxila de resíduos Gly/Ile/Thr, respectivamente.
As energias dos sistemas resíduo-resíduo que apresentavam interações de hidrogênio
mediadas por água sugerem que efeitos do solvente exercem um papel indireto importante
na estabilização do T3-785. O papel indireto dominante do solvente no direcionamento de
ligações não covalente foi anteriormente discutido por Baron et al. (2010).
Percebe-se uma forte diferença entre as energias de interação dos resíduos Pro e Hyp
avaliados neste estudo. O aumento da polaridade promovido pela adição da hidroxila
favorece contatos não-covalentes estabilizadores mais fortes do que aqueles observados nas
interações resíduo-resíduo das prolinas. Essa perspectiva não refuta a idéia de que os
resíduos de hidroxiprolina favorecem a formação e preservação da tripla-hélice do colágeno
através de efeitos estereoeletrônicos (KOTCH; GUZEI; RAINES, 2008; BETSCHER et al., 2001;
VITAGLIANO et al., 2001).
Verificou-se que resíduos alifáticos também realizam interações de razoável
atratividade – os resíduos Ala, Leu, Ile e Gly presentes no T3-785 respondem juntos por
22,97% da atratividade média da tripla-hélice. Assim sendo, corroboramos com a hipótese
de que o processo de auto-organização em tripla-hélice também é dirigido por interações de
Van der Walls consideradas “fracas” (OKUYAMA et al., 2007).
A baixa atratividade média e a equivalência entre os resíduos Ile e Leu se devem à
natureza química de seus respectivos radicais. Além de serem estruturalmente semelhantes,
os grupos funcionais butilas alifáticos estabilizam a tripla-hélice do colágeno através de
contatos essencialmente hidrofóbicos. À medida que interações eletrostáticas mais fortes
ocorrem em pares contendo esses aminoácidos, as atrações se tornam mais favoráveis.
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Os resíduos de alanina que ocupam a posição Yaa da tríade Gly-Xaa-Yaa do colágeno
são individualmente mais relevantes que os localizados em Xaa, pois aqueles são capazes de
realizar fortes contatos hidrofóbicos com resíduos de prolina e leucina.
Por tudo que foi exposto, percebe-se que os cálculos computacionais de natureza
quântica foram adequados na avaliação quantitativa das contribuições relativas de cada
resíduo de aminoácido para estabilização do colágeno e, por último, reforçaram a
importância dos contatos polares não-covalentes.
A eficácia da metodologia utilizada (pela primeira vez) nessa tese propiciou o
surgimento de uma nova aplicabilidade para as técnicas de fracionamento molecular.
Atualmente, o vínculo energético relacionado à complexação do colágeno sintético (Gly-ProHyp)2-Gly-Phe-Hyp-Gly-Glu-Arg-(Gly-Pro-Hyp)3 com o domínio α2β1 da integrina tem sido
avaliado por meio da metodologia do MFCC. Estão em fase de elaboração novos projetos
com vistas à análise da estabilidade de peptídeos com diferentes padrões de estrutura
secundária e motivos estruturais - hélice-π, hélice-310, folha beta, dedo de zinco, α-volta-α,
β-α-β.
Ademais, o estudo pioneiro da estabilidade conformacional em termos energéticos
de uma região livre de iminoácidos incitará pesquisas centradas no desenvolvimento de
colágenos artificiais de alta estabilidade pela Bioengenharia. A perspectiva é que os dados
interacionais embasem a escolha dos aminoácidos que irão compor polímeros do tipo
poly(Gly-Xaa-Yaa)n.
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3 O TRANSPORTE ELETRÔNICO EM BIOMOLÉCULAS
A segunda metade do século XX foi marcada pela revolução dos microchips (circuitos
integrados) e, a partir de então, cada vez mais os dispositivos eletrônicos diminuem suas
dimensões ao passo em que aumentam sua capacidade de processamento e eficiência.
Entretanto, no final desse mesmo século, materiais cujo prefixo corresponde a uma escala
mil vezes menor começaram a surgir, dando início a um novo segmento no mundo científico,
conhecido como NANOciência, uma das áreas emergentes da ciência que compreende o
estudo/domínio da manipulação de materiais em nanoescala. Nesse contexto, a
Nanotecnologia corresponde ao conjunto de procedimentos para a manipulação da matéria
em

escala

nano.

Dentre

os

vários

segmentos

que

a

compõem,

existe

a

eletrônica/nanotecnologia molecular, relacionada ao estudo da transferência de energia em
átomos e moléculas para construção de componentes eletrônicos (SALOMON et al., 2003).
Ou seja, a nanotecnologia molecular possibilita o controle apurado da estrutura da matéria,
pois possibilita a criação de materiais com uma nova organização molecular (PETTY; BRYCE;
BLOOR, 1995; TOUR et al., 1998). A premissa central baseia-se no fundamento de que quase
toda estrutura quimicamente estável pode ser construída e modificada (PETTY; BRYCE;
BLOOR, 1995).
Atualmente, as pesquisas na área da eletrônica molecular têm se destacado frente às
limitações intrínsecas da tecnologia clássica. Os dispositivos eletrônicos tradicionais
atingiram, brevemente, um grau máximo de complexidade devido às limitações de
velocidade física e miniaturização dos microprocessadores de silício. Com a redução de suas
dimensões, a quantidade de átomos para a dopagem diminui tanto que, se este número se
torna algo da ordem de alguns átomos, a distribuição estatística termina por trazer variações
bruscas de voltagem entre diferentes regiões do dispositivo. Também são enfrentados
problemas com efeitos quânticos – Efeito Avalanche ou Avalanche Breakdown,
Tunelamento, entre outros – e com a dissipação de calor (ZHANG; DOMERCQ; KIPPELEN,
2007; Del VALLE et al., 2007). Um caminho para vencer esses entraves é utilizar moléculas
como fios, interruptores e memórias (JOACHIM; GIMZEWSKI; AVIRAM, 2000; TOUR, 2000;
AVIRAM; RATNER, 1974), baseando-se, para isso, na chamada tecnologia bottom-up. Nela,
todo o sistema eletrônico é composto por uma grande quantidade de subunidades basilares
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com propriedades de reconhecimento, estruturação e automontagem. Essas subunidades
usadas na Eletrônica Molecular têm dimensões manométricas e podem ser sintetizadas em
paralelo, em grande quantidade e a baixo custo – dentre elas estão os pequenos polímeros,
nanoformas do carbono e biomoléculas (RINALDI et al., 2003; COLLIER et al., 2000;
BENENSON et al., 2003; LIANG; SHORES; BOCKRATH, 2002; THORWART et al., 2002;
APALKOV; CHAKRABORTY, 2005). Após ser sintetizada, uma simples cadeia de moléculas
pode ser ligada a eletrodos metálicos a fim de medir a condutividade através dela (NITZAN;
RATNER, 2003; LAFFERENTZ et al., 2009). Experimentos têm demonstrado que moléculas
individuais podem funcionar como interruptores mil vezes menores do que aqueles em
microchips convencionais (REED et al., 2001).
Ainda no contexto da Eletrônica Molecular, a nanotecnologia inspirada no mundo
biológico utiliza os sistemas biomoleculares como base para o desenvolvimento de novas
tecnologias. Nesse momento, surge a Bionanotecnologia, que emergiu como um campo
dessa ciência que se apropria da matéria orgânica – abundante na natureza e com forte
apelo ambiental – fazendo uma interface entre as ciências físicas (engenharias), biológicas e
médicas (SLETMOEN, MAURSTAD, STOKE, 2008; VIEIRA et al., 2011). Os biopolímeros (DNA,
proteínas e polissacarídeos), por exemplo, diferentemente dos demais polímeros sintéticos,
estruturam-se em um esqueleto de carbono, o que os torna renováveis e ambientalmente
sustentáveis, muitos sendo biodegradáveis e compostáveis (VIEIRA et al., 2011).
Logo após os trabalhos pioneiros de Tang (TANG, 1986; TANG; VANSLYKE, 1987), na
segunda metade da década de 1980, os dispositivos eletrônicos à base de semicondutores
orgânicos tornaram-se foco de intensa pesquisa e desenvolvimento (BURROUGHES et al.,
1990; MALHOTRA; CHAUBEY; SINGH, 2006). Desde então, a nanotecnologia molecular em
compostos orgânicos é uma das áreas da física que mais evoluem. Um de seus objetivos
fundamentais é o desenvolvimento de dispositivos em nanoescala, nos quais, algumas
poucas biomoléculas poderiam ser usadas para transferir e processar um sinal eletrônico
(DAVIS, 2003).
No cerne da Bionanotecnologia, vem aumentando o interesse na síntese,
caracterização e estudo das propriedades eletrônicas de sistemas baseados na molécula do
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DNA (ALBUQUERQUE; LYRA; de MOURA, 2006; de MOURA et al., 2008). Essa molécula
poderá ser utilizada na fabricação de dispositivos complexos e circuitos nanoeletrônicos,
seja: (1) utilizando moléculas de DNA como moldes (minúsculas placas de circuito impresso)
para a construção de transistores de nanotubos de carbono (KERSHNER et al., 2009); (2) na
construção de nanosensores, nos quais peptídeos isolados podem ser mapeados e/ou
mostrados na superfície de uma nanoestrutura de DNA, de forma a monitorar a
concentração de proteínas em diferentes ambientes (WILLIAMS et al., 2007); (3) na
fabricação de nanocircuitos integrados com alta capacidade de memória (LE et al., 2004).
Embora a utilização de moléculas de DNA em circuitos nanoeletrônicos seja uma tarefa
muito promissora em decorrência de sua automontagem e habilidades de reconhecimento
de moléculas, suas propriedades de condutividade ainda estão sob intenso debate
(ALBUQUERQUE et al., 2005).
A engenharia de dispositivos baseados na molécula do DNA é crucialmente
dependente do entendimento do tipo de mecanismo e da dinâmica de transporte dos
portadores de carga. Na modelagem do transporte eletrônico a partir de um modelo de
longo alcance (de hopping), por exemplo, as energias de ionização dos nucleotídeos de uma
dupla fita de DNA juntamente com os termos de hopping entre elas devem ser consideradas.
Embora o interesse no transporte eletrônico em polipeptídeos e proteínas seja tão
antigo quanto no DNA, existe uma ausência de dados sobre as energias de ionização dos 20
aminoácidos bem como dos termos de hopping eletrônico entre eles. Em consequência, a
modelagem atual do transporte eletrônico nessas biomoléculas carece tanto de resultados
experimentais e/ou estimativas teóricas que possam ser comparados.
Tal conhecimento proporcionará grandes avanços para a medicina no campo do
diagnóstico. Como exemplo, consideremos as doenças priônicas e neurodegenerativas
(Alzheimer e Parkinson). Elas são classificadas como doenças conformacionais, pois estão
relacionadas com alterações na estrutura de proteínas específicas, consequência de
alterações genéticas, processos infecciosos ou de proteólise, baixo pH do meio ou ainda em
decorrência de sua ligação a metais (DOBSON, 2002; BAXA, 2008; KAGAN et al., 2011). Tais
proteínas defeituosas agregam-se intensamente nos tecidos afetados formando fibrilas e
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fibras ricas em β-folha, insolúveis e resistentes à degradação proteolítica (SIPE; COHEN,
2000). Também conhecidas como fibrilas amilóides, elas apresentam citotoxicidade e
culminam com os distúrbios metabólicos e sintomatologia do Alzheimer (FERREIRA; VIEIRA;
FELICE, 2007) e Parkinson (IRVINE et al., 2008), por exemplo. Embora o mecanismo
molecular pelo qual os peptídeos amilóides causam doenças seja um dos grandes mistérios
da Patologia Clínica do século XXI, há evidências que sugerem a formação de poros amilóides
ou canais iônicos B-amilóides na membrana citoplasmática por diversos desses peptídeos, o
que pode estar relacionado com a patogenia de determinadas doenças (KAGAN et al., 2011;
BAXA, 2008). Um dos mais enigmáticos casos já relatados de alteração fibrilar anormal é o
príon, que está relacionado com a transmissão da encefalopatia espongiforme, o “mal da
vaca louca” (MIELE; MANSON; CLINTON, 2001).
É consenso que uma compreensão mais profunda dos mecanismos de agregação
dessas proteínas fibrilares será essencial para o desenvolvimento de fármacos efetivos na
reversão do empacotamento fibroso. Porém, além disso, acredita-se que cada um desses
peptídeos amilóides possui um padrão exclusivo para condutividade eletrônica ainda não
esclarecida, mas que poderá ser útil para o desenvolvimento de novas técnicas de
diagnóstico molecular.
A descrição da condução elétrica através das cadeias biomoleculares do DNA e
proteínas poderá originar um novo capítulo na evolução tecnológica promovida pela
Nanoeletrônica. Em um futuro próximo, equipamentos capazes de conduzir eletricidade por
fios orgânicos poderão ser vislumbrados; ou ainda, o desenvolvimento de aparelhos
biomédicos (biosensores) capazes de diagnosticar doenças genéticas apenas com uma
análise da condutividade elétrica de biomoléculas específicas do nosso corpo. Bastando,
para isso, comparar o perfil de condutividade entre pacientes com e sem a patologia.
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3.1 Estudo de miRNAs relacionados com o autismo

3.1.1 Problematização
A eletrônica molecular tem sido apontada como uma forma de substituir o silício em
dispositivos pós-CMOS – semicondutor metal-óxido complementar; afinal moléculas
biológicas com funções singulares podem ter aplicações complementares à microeletrônica
baseada em silício (JOACHIM et al., 2000). Continuadamente, moléculas com propriedades
eletrônicas

importantes

tem

sido

identificadas,

e

aquelas

mais

desejadas,

consequentemente, sintetizadas em laboratório. Muitas delas apresentam propriedades
eletrônicas,

óticas,

magnéticas,

termoelétricas,

eletromagnéticas,

entre

outras

características moleculares que permitem a concepção de novos dispositivos que não seriam
possíveis com o uso de materiais e abordagens convencionais. Apesar dos questionamentos,
avanços sólidos e importantes nesta área já foram alcançados, principalmente ao longo da
última década (ALBUQUERQUE et al., 2014).
Entre as moléculas biológicas relevantes, destaca-se a descoberta dos microRNAs
(miRNAs) (LEE et al., 1993) e seus respectivos RNAs mensageiros (mRNAs), que revelou
novos mecanismos reguladores da expressão gênica além daqueles previamente definidos
pelo dogma central da biologia molecular. De uma forma geral, os microRNAs constituem
uma classe de moléculas de RNA de fita simples não codificantes, tipicamente com
comprimento de 19 a 23 nucleotídeos, capazes de modular a expressão gênica ao interagir
com a maquinaria transcricional e pós-transcricional (BARTEL, 2004). Muitas evidências
indicam que os miRNAs desempenham um papel fundamental para uma ampla gama de
processos celulares, incluindo o crescimento, diferenciação, proliferação e morte celular.
Assim, uma atividade desregulada do miRNA tem sido associada a doenças, tais como o
câncer, doenças cardíacas, vários tipos de doenças infecciosas, autoimunes e inflamatórias.
Além disso, também está ligada a desordens psiquiátricas, neurodegenerativas, além de
outras que afetam a neurogênese (HE; HANNON, 2004; CALIN; CROCE, 2006; KROL et al.,
2010).
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Existem dois desafios relacionados ao estudo dos miRNAs. O primeiro deles diz
respeito à dificuldade que eles apresentam em serem manuseados, devido a suas
características intrínsecas, como sequência curta e de sua baixa abundância, que dificultam
o uso de métodos convencionais de identificação (eletroforese em gel de poliacrilamida e
southern blotting), muitas vezes não sensíveis o suficiente para uma detecção eficaz e
confiável. O segundo deles, consiste no fato de os microRNAs pertencentes a uma mesma
família apresentarem elevados graus de homologia em suas sequências, o que impõe a
utilização de técnicas de biologia molecular de alta especificidade, capazes de, muitas vezes,
discriminar cadeias com um único nucleotídeo de diferença, como é o caso da técnica de
amplificação isotérmica de RNA (HSU; HUAI-JEN, 2011).
Apesar das dificuldades, os microRNAs são intensamente estudados como prováveis
biossensores para o diagnóstico e prognóstico de diversas doenças e desordens, fazendo-os
emergir rapidamente como alvos interessantes para a pesquisa biomédica e intervenção
terapêutica. Isto se dá em decorrência, principalmente, de seu papel no controle molecular
do desenvolvimento e envelhecimento cerebrais, possivelmente associado a distúrbios do
desenvolvimento neurológico (DONG et al., 2014).
Entre as várias possibilidades para o estudo de cadeias de miRNAs relacionadas a
doenças e desordens, as associadas ao espectro autista são atualmente consideradas
importantíssimas, devido pois acredita-se que a genética é responsável por 90% do risco de
uma criança desenvolver algum grau dessa síndrome (FOLSTEIN; ROSEN-SHEIDLEY, 2001;
MUHLE et al., 2004; ABRAHAMS; GESCHWIND, 2008). Casos raros podem ser causados por
exposição química que podem causar defeitos congênitos.
Transtornos do espectro autista (ASDs) é um termo usado para descrever desordens
do desenvolvimento neurológico com um padrão de anormalidades qualitativas em três
domínios funcionais: interações sociais recíprocas, comunicação, e interesses restritivos
e/ou comportamentos repetitivos. O autismo parece ter raízes no próprio desenvolvimento
inicial do cérebro, sendo geralmente associado a deficiência intelectual, dificuldades de
coordenação motora e de atenção, e problemas físicos de saúde como os relacionados ao
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sono e perturbações gastrintestinais. Entretanto, algumas pessoas com ASDs destacam-se na
precisão visual, música, matemática e artes, além de outras habilidades (LORD et al., 1994).
Embora não haja uma causa singular para o desenvolvimento do autismo, assim
como não existe uma única forma de autismo, ao longo da última década, os cientistas
identificaram uma série de cadeias de miRNAs associadas com os ASDs. Espera-se que, a
partir de então, sejam descobertos os mecanismos moleculares que os correlacionem
fisiopatologicamente. Além disso, os avanços tecnológicos na área biomédica nos possibilita
vislumbrar um futuro no qual dispositivos nano-eletrônicos seriam capazes de identificar
possíveis microRNAs pró-autismo em uma amostra de fluido biológico. Para isso, os
mecanismos envolvidos na utilização dos miRNAs como sensores biológicos precisam ser
extensivamente avaliados.

3.1.2 Objetivo
O objetivo deste trabalho é sugerir o desenvolvimento de um dispositivo
nanoeletrônico baseado na junção eletrodo-miRNA-eletrodo (Figura 25), no intuito de
investigar o comportamento de transporte eletrônico de 27 cadeias associados com ASDs,
levando em consideração parâmetros como comprimento da cadeia, posicionamento e
composição nucleotídica, bem como a relação de proporcionalidade entre os diferentes
nucleotídeos.
Figura 25 – Representação esquemática da junção eletrodo-miRNA-eletrodo. Aqui, ε and t são as
energias local e de hopping respectivamente.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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3.1.3 Teoria e métodos computacionais
Estruturalmente, as cadeias de ácidos desoxirribonucleicos (DNAs) e ribonucleicos
(RNAs) consistem de polímeros biológicos formados por quatro tipos de nucleotídeos –
adenina (A), timina (T), guanina (G) e citosina (C), no caso do DNA e “A”, “C”, “T” e uracila
(U), para o RNA – os quais divergem no número e na ordem destes. Segundo o modelo
proposto por Watson e Crick, a molécula de DNA é composta por duas fitas de nucleotídeos
capazes de interagir entre si por pontes de hidrogênio e uma estrutura de dupla-hélice.
Seletivamente, a “A” forma um par de base com “U” e a “G” emparelha-se com “C”.
Devido a sua organização espacial, o DNA tem uma estrutura molecular mais flexível
e manipulável, devido a um alto grau de estabilidade, bem evidente quando compara-se
duas moléculas (DNA e RNA) com mesmo comprimento (SRINIVASAN et al., 1998). O DNA é
pelo menos 100 vezes mais estável do que o RNA no meio celular, onde o RNA
frequentemente tende a entrar em degradação. Ao mesmo tempo, a remoção do grupo 2′hidroxilo do RNA para formar uma cadeia principal de DNA, que é menos susceptível a
clivagem por hidrólise, permite um armazenamento mais estável de informação genética
(DWORKIN et al., 2003).
Em termos de transporte eletrônico, a migração de cargas em RNAs depende de
vários mecanismos, e sua caracterização e compreensão é uma tarefa complicada devido à
instabilidade estrutural comentada anteriormente. Nesse aspecto, deve-se esperar uma
redução significativa na eficiência da taxa de transferência de carga se for considerada sua
grande flutuação estrutural. No entanto, numa visão simplificada, pode-se considerar que o
principal mecanismo de transferência de carga em moléculas de RNA situa-se no
acoplamento entre orbitais (orbital overlap) pertencentes a nucleotídeos vizinhos.
Analogamente aos estudos de química-quântica de oligonucleotídeos de DNA, pode-se
descrever esse mecanismo de transferência de carga quando cada ribonucleotídeo da cadeia
simples de RNA é tratado como uma entidade singular, com uma energia local (on-site
energy), a qual é considerada na construção do termo de hopping (hopping intergral) –
Figura 25. Essa integral relaciona-se com a capacidade de um elétron migrar entre dois
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nucleotídeos adjacentes (dinucleotídeos) a partir do empilhamento das bases nitrogenadas
que os compõem.
Ainda tratando-se do transporte eletrônico, sabe-se que as características eletrônicas
do RNA mais elementares podem ser incorporadas a um modelo de tight-binding
(ALBUQUERQUE et al., 2014). Em nossos cálculos, a Hamiltoniana, que descreve a energia do
sistema, considera os 27 miRNAs aqui estudados em sua conformação linear e não
solvatados, com um orbital molecular tight-binding por sítio (nucleotídeo) juntamente com
um termo de hopping adequadamente parametrizado para sítios vizinhos. Uma descrição
mais precisa, que está além do escopo deste trabalho, requer um acoplamento sistemaeletrodo, a contribuição dos fônons e a força do acoplamento elétron-fônon, entre outros
aperfeiçoamentos.
Para verificar a influência dos fatores mencionados anteriormente no transporte de
carga, nós usamos como embasamento teórico o modelo tight-binding, juntamente com a
técnica da matriz de transferência aplicada no intuito de simplificar os cálculos matemáticos,
os quais, de outra forma, poderiam ser bem complexos. Escrita em termos de um conjunto
de bases localizadas, o Hamiltoniana H é dado por:

(2)
O primeiro termo da eq. (2) descreve a propagação/migração das cargas através da
cadeia de miRNA, e pode ser escrito como

(3)
onde N é o número de nucleotídeos no miRNA e εα é a energia de ionização da base α, a
qual pode ser adenina (A), citosina (C), guanina (G) ou uracila (U), localizada no n-ésimo sítio.
Já tn,n±1 é o parâmetro de hopping entre os nucleotídeos adjacentes n e n±1 na cadeia do
miRNA.
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O segundo termo, relacionado aos dois eletrodos metálicos semi-infinitos colocados
nas extremidades da cadeia, é determinado como

(4)

Aqui, εS (ts) é a energia de ionização (termo de hopping) do eletrodo.
Finalmente, o terceiro termo descreve a junção entre o miRNA e os eletrodos, o qual
é representado como

(5)
onde tc é o termo de hopping da região de acoplamento da cadeia do miRNA com os
eletrodos. Por simplificação, ele tem um valor fixo independente do primeiro e último
nucleotídeo da cadeia.
O valor da energia de ionização para cada nucleotídeo que compõe o miRNA são εA =
8,28, εC = 8,87, εG = 7,75 e εU = 9,32, todos na unidade de eV (SUGIYAMA; SAITO, 1996).
Foram considerados os eletrodos feitos de platino, cuja energia de ionização εS = 5,36 eV
está relacionada à função trabalho do metal (BERLIN et al., 2002). Além desses, os termos de
hopping tC e tS são iguais a 0,63 eV e 12,0 eV respectivamente (MACIÁ et al., 2005).
Os parâmetros de hopping tn,n±1 entre os nucleotídeos adjacentes n e n±1 da cadeia
de miRNA estão listados na Tabela 5. Eles foram obtidos através de cálculos de primeiros
princípios usando o software Gaussian 09 com base no formalismo da Teoria do Funcional da
Densidade (DFT).
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Tabela 5 – Valores dos parâmetros de hopping entre nucleotídeos adjacentes na cadeia miRNA,
onde X (colunas), Y (linhas) = A, C, G e U representam o local de cada nucleotídeo em relação ao
seu vizinho. Todas as energias estão expressas em elétron-volt (eV).

Fonte: Elaborada pelo autor.

Estudos recentes mostram que funcionais convencionais do DFT, comumente
usados em estudos de transporte de carga em moléculas orgânicas, subestimam os valores
dos termos de hopping em comparação com funcionais de longo alcance (PEACH et al.,
2008). Por essa razão, preferimos usar o funcional CAM-B3LYp e a base consistente com
correlação e valência polarizada com duplo zeta (cc-‐pVDZ) para otimizar as estruturas dos
pares de bases (dinucleotídeos) que compõem os modelos de miRNAs estudados. Assim
como para calcular as respectivas energias de HOMO (YANAI et al., 2004; DUNNING, 1989).
É importante mencionar que o grupamento açúcar-fosfato foi substituído por
uma metila em todos os resíduos de nucleotídeo. Desprezamos o efeito eletrônico desse
grupo, pois a sua inclusão não afeta de forma significante os valores dos termos de hopping
e energias de sítio, uma vez que o orbital HOMO localiza-se quase que inteiramente (>96%)
nas bases nitrogenadas (SUGIYAMA; SAITO, 1996; SENTHILKUMAR et al., 2005). De fato,
observamos que a densidade desse orbital nas metilações foram muito pequenas.
Ao assumir que os miRNAs estão ligados a dois eletrodos semi-infinitos,
finalmente, a condução eletrônica pode ser realizada medindo o perfil de Corrente (I) x
Voltagem (V). Até então, não há nada na literatura científica relacionada com o cálculo
teórico das bandas desses sistemas. Porém, alguns estudos teóricos e experimentais de
estabilidade estrutural, condutividade elétrica, propriedades óticas e magnéticas para
modelos de RNA têm sido relatados (SAMANTA; PATI, 2013; SAMANTA et al., 2012;
KHAKSHOOR et al., 2012; BRANCOLINI; DI FELICE, 2011; LIU et al., 2011; SHAPIR et al., 2011).
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Com o Hamiltoniano tight-binding dado anterior, podemos avaliar as
características I x V aplicando a formulação Landauer-Buttiker (LANDAUER, 1957; BUTTIKER,
1987).

(6)
Sendo ƒDN(AC) a distribuição Fermi-Dirac e TN(E) o coeficiente de transmissividade
que pode ser encontrado usando um tratamento por matriz de transferência
(ALBUQUERQUE et al., 2005).
O aparecimento de corrente é dependente principalmente dos potenciais
eletroquímicos dos eléctrodos, que podem ser alterados pelo acoplamento de moléculas
(ZHANG et al., 2002). Para simplificar, antes da tensão de polarização ser aplicada,
considerou-se zero o potencial eletroquímico de todo o sistema. Para extrair as principais
características das correntes de tunelamento nas cadeias de miRNAs, assumiu-se que a
queda da tensão linear foi calculada à temperatura próxima de zero.

3.1.4 Resultados e discussões
O exame das 27 cadeias de miRNA relacionados com distúrbios do espectro do
autismo descritass na Tabela 6 (MATUSZEK; TALEBIZADEH, 2009; ABU-ELNEEL et al., 2008;
SENO et al., 2011; CHAN; KOCERHA, 2012; SARACHANA et al., 2010), revelou que eles
diferem no tamanho das sequências (21-23 nucleotídeos) e pela quantidade de adeninas,
guaninas, citocinas e uracilas. As curvas corrente-voltagem das primeiras 12 sequências
estão plotados na Figura 26a-d. De um modo geral, eles apresentam um perfil de escada
(escalonamento) desde a barreira de potencial entre os eletrodos e o miRNA foi ajustado
para zero. Além disso, há uma região característica de isolante para -4V ≤ V ≤ 4V, e regiões
não lineares indicando transições em direção a correntes de saturação para V ≤ -4V e V ≥ 4V
em todos os frames. Todos eles têm características de semicondutores, como no caso dos
peptídeos α3 previamente estudados (BEZERRIL et al., 2011).
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Tabela 6 – Cadeias de miRNAs alvos. A primeira coluna corresponde ao identificador (ID) do
miRNA, a segunda trata da sequência de nucleotídeos, e a terceira mostra a ordem de
condutividade classificada em cinco grupos: condutividade (I) alta, (II) média, (III) baixa, (IV) muito
baixa e (V) nula.

Fonte: Elaborada pelo autor.
Figura 26 – Ckurvas corrente x voltagem (I x V) para as 12 cadeias simples fita do miRNA
relacionadas com ASDs. Os gráficos internos mostram a transconduntância (dI/dV) x V dos
dispositivos.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Em relação à condutividade, no entanto, eles podem ser divididos em quatro
grupos: alta (grupo I, representado na Figura 26a), média (grupo II, representado na Figura
26b), baixa (grupo III, representado na Figura 26c) e muito baixa condutividade (grupo IV,
representado na Figura 26d). As outras sequências, que formam o grupo V, representado na
tabela 6, não foram consideradas, por apresentarem condutividade zero.
Para melhor identificar o papel desempenhado pela condutividade nas cadeias
de miRNAs, foram desenhados, como uma inserção, nas Figura 26a-d, a transcondutância
dI/dV x V dos dispositivos, que são altamente não lineares. Mais uma vez, a impressão digital
encontrada nas curvas I x V é preservada. Certamente essas curvas de condutividade
distinguem as cadeias microRNAs relacionados aos ASDs, sinalizando uma ferramenta de
dispositivo de transporte de cargas para caracterizá-los.
Um ponto que merece atenção, não propriamente totalmente explorado ainda,
são os eletrodos. Não apenas o acoplamento intrabase, mas também os eletrodos afetam
consideravelmente o transporte de cargas. O material utilizado preferencialmente nesses
elementos é a platina ou o ouro, como modo de evitar sua oxidação e degradação. Neste
estudo, foi utilizado eletrodos de platina, mas nada impede que no futuro, utilize-se
eletrodos de um material distinto, como o ouro.
Várias discussões significativas podem ser levantadas. Em primeiro lugar, entre
as 27 cadeias de ASDs microRNAs descritas na literatura e investigadas neste estudo, com os
seus respectivos tamanhos entre 21 e 23 nucleotídeos, apenas 12 apresentaram
características corrente-voltagem bem definidas, cujos perfis estão destacados na Figura
26d.
Em segundo lugar, considerando que os quatro nucleotídeos existentes no RNA
têm energias de ionização diferentes, a reatividade química local é dependente da sequência
e do tamanho da cadeia. Por exemplo, o acúmulo de uracilas (cadeias em que elas aparecem
seis ou mais vezes) origina um comportamento de condutividade zero, independente do
tamanho da molécula ou se estes nucleotídeos estão presentes repetidamente – ver Tabela
6. A sequência do hsa-miRNA-7 ASD, com 23 nucleotídeos e quatro uracilas repetidas em um
total de dez, parece ser um limite abaixo do qual o dispositivo se torna um isolante.
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Em terceiro lugar, a consideração de correlações entre pares de bases de baixo e
alto alcance pode fornecer mais informações para distinguir as distribuições aleatórias de
sequências complexas, como as descritas por uma abordagem/estrutura quase-periódica,
cujas correlações de longo alcance podem estar também associadas a algumas propriedades
biológicas.
Em quarto lugar, a proporção de adeninas, citosinas, guaninas e uracilas, em
determinada cadeia nucleotídica de microRNAs ASDs, suas posições relativas na cadeia e o
comprimento desta, definem um limite a partir do qual elas podem ser consideradas
semicondutoras ou isolantes. Este estudo mostra claramente que as correlações estão
presentes em diferentes níveis, e que elas são extremamente dependentes da sequência,
desempenhando um papel importante no mecanismo de transferência de carga. Para
corroborar ainda mais com esta ideia, consideramos as curvas I x V para um grande número
de sequências aleatórias, com a mesma quantidade de nucleotídeos das suas
correspondentes cadeias de miRNAs. Os seus perfis, para alguns exemplos representativos
estão representados nas Figuras 27a-d. Na Figura 27a foi escolhida a sequência aleatória
AGAACAUAAUGCAUAAUACAA associada ao miRNA 559 original (grupo I), para a qual
encontrou-se uma maior condutância elétrica. Por outro lado, foram encontradas
condutâncias elétricas inferiores para as cadeias aleatórias: ACUGGCUGACUACGAGUCACA
(associada ao micro RNA original miRNA 455-3p, do grupo II), CUCGAGUAGUACGCACUCACC
(miRNA 212 original, do grupo III) e AGACAUAGUGUUCAUGACAGGAG (miRNA 106a, do
grupo IV), como pode ser observado nas Figuras 27b, 27c e 27d, respectivamente.
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Figura 27 – Curvas corrente-voltagem (I x V) para sequências de RNA randômicas nãocorrelacionadas com a mesma quantidade e composição de nucleotídeos de algumas cadeias de
miRNA. Os gráficos internos mostram a transconduntância (dI/dV) x V dos dispositivos. (a) cadeia
randômica AGAACAUAAUGCAUAAUACAA associada ao miRNA 559 (Grupo I); (b) cadeia randômica
AGAACAUAAUGCAUAAUACAA associada ao miRNA 455-3p (Grupo II); (c) cadeia randômica
AGAACAUAAUGCAUAAUACAA associada ao miRNA 106b (Grupo III); (d) cadeia randômica
AGAACAUAAUGCAUAAUACAA associada ao miRNA 106a (Grupo IV).

Fonte: Elaborada pelo autor.

Finalmente, embora a mensuração direta do transporte de cargas em ácidos
nucléicos (DNA e RNA) ainda seja bastante controverso, devido ao número desafiador de
manipulações necessárias em escala nano, acredita-se que ela pode desempenhar um papel
crucial em muitos fenômenos em organismos vivos, como a localização de lesões no DNA
por glicosilases de reparo e a regulação de genes supressores de tumor, como o p53, por
detecção de danos oxidativos (SHIH et al., 2012).
Sem dúvida, as alterações na estrutura eletrônica de ácidos nucléicos induzidas
pela maioria das mutações, conforme mensurado pela mudança no transporte de carga
dessas moléculas, desempenham um papel nos processos biológicos e bioquímicos
fundamentais, levando a um diagnóstico precoce com detecção dos focos de mutação.
Danos em bases de DNA são conhecidos por levar a erros de replicação e transcrição,
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comprometendo a integridade do genoma. Além disso, o DNA facilita o transporte de cargas
por longas distâncias na molécula (SLINKER et al., 2011), o que o torna sensível a uma ampla
variedade de lesões que perturbam o empilhamento de bases no DNA (SONTZ et al., 2012).
Dessa forma, acreditamos que os perfis de saturação discutidos aqui são um passo em frente
na compreensão dos distúrbios neuro-comportamentais do autismo, sendo uma ferramenta
útil para o desenvolvimento de biossensores capazes de diagnosticá-los.
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3.2 Estudo de um Diodo Peptídico

3.2.1 Problematização
A capacidade de integrar nanoestruturas sólidas artificiais com estruturas biológicas
está abrindo meios revolucionários para a caracterização elétrica e óptica de processos
biomoleculares, com o consequente impacto sobre uma ampla variedade de aplicações
médicas e biológicas. Complexos do tipo nanoestrutura-biomolécula devem ser
biocompatíveis, de forma que as propriedades de sua interface sejam críticas para o
desenvolvimento de novos tipos de dispositivos biológicos, com destaque aos
bioeletrônicos. A tecnologia de construção dessa interface física evolui continuadamente de
forma a possibilitar o desenvolvimento de novas classes de dispositivos biomédicos, capazes
de utilizar materiais orgânicos no lugar de semicondutores convencionais. Assim, complexos
nanoestrutura-biomolécula entre pontos quânticos (quantum dots) ou nanotubos de
carbono e importantes classes de biomoléculas, como oligopeptídeos ou ácidos nucléicos
têm sido projetados, fabricados, modelados e caracterizados. As principais vantagens são
sua menor corrente e potência de operação, fabricação mais simples e barata, versatilidade
de uso e flexibilidade mecânica, os quais permitem a incorporação desses dispositivos em
estruturas plásticas flexíveis. Contudo, entre as desvantagens, há o baixo tempo de meiavida devido à degradação, bem como a elevada reatividade com água e outras substâncias, o
que requer a concepção de sistemas de embalagem eficazes (SHINWARI et al., 2010;
ENDRES; COX; SINGH, 2004; PORATH; CUNIBERTI; DI FELICE, 2004).
Novas tecnologias relacionadas com a eletrônica molecular oferecem atualmente
uma alternativa viável para superar as dificuldades decorrentes da utilização de materiais
biológicos, assim como outras associadas à diminuição continuada dos dispositivos
eletrônicos. Normalmente, a Eletrônica Molecular aproveita as vantagens das propriedades
moleculares singulares de seus componentes objetivando o aprimoramento dos processos
da eletrônica convencional, mas não a sua substituição. Esta complementaridade, na
verdade, aponta para aplicações muito mais diversificada do que a simples miniaturização de
circuitos eletrônicos. As possibilidades incluem principalmente a conexão de produtos
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eletrônicos tradicionais aos tecidos biológicos, permitindo a criação de chips neuronais,
implantes, próteses e aparelhos projetados para estender as capacidades do corpo humano
(BHUSHAN, 2005; KALANTAR-ZADEH; FRY, 2008).
A ideia de substituir componentes eletrônicos não é recente. Aviram e Ratner (1974)
foram os primeiros a sugerir a existência de um sistema molecular orgânico apresentando
corrente de retificação: um doador e um receptor ligados por uma ponte de carbono por
meio de ligações simples. Desde então, vários trabalhos têm sido feitos nas áreas da
eletrônica molecular e nanoeletrônica (ALBUQUERQUE et al., 2014).
Um diodo ou retificador é um componente importante na eletrônica convencional,
permitindo que uma corrente elétrica flua em uma direção, mas bloqueando-a na direção
oposta. Eles são componentes eletrônicos de dois terminais - dois materiais semicondutores
- que conduz corrente elétrica preferivelmente em um só sentido. Esse comportamento
unidirecional é chamado de retificação. A principal função de um diodo semicondutor, em
circuitos retificadores de corrente, é transformar corrente alternada em corrente contínua
pulsante. Como no semiciclo negativo de uma corrente alternada o diodo faz a função de
uma chave aberta, não passa corrente elétrica no circuito (considerando o “sentido
convencional de corrente”, do “positivo” para o “negativo”). Já, a principal função de um
diodo semicondutor em circuitos de corrente contínua é controlar o fluxo da corrente,
permitindo que a corrente elétrica circule apenas em um sentido.
A construção de diodos utilizando moléculas individuais tem sido tentada por muitos
grupos (METZGER, 2003). A estrutura básica dos primeiros diodos consiste em um doador e
um receptor separados por uma ligação sigma (σ) responsável por uma barreira de
tunelamento entre eles. Trata-se de uma ligação covalente saturada entre dois orbitais
atômicos que se interpenetram frontalmente, um localizado no doador e o outro no aceptor.
Nessa estrutura doador-σ-aceptor, espera-se que o comportamento do diodo ocorra como
consequência dos limiares diferentes das tensões de polarização.
A parte orgânica do diodo pode ter natureza protéica, ao ser constituído por
aminoácidos. Esses são compostos moleculares importantes formados pelos grupamentos
funcionais amina (-NH2) e carboxila (-COOH), além de uma cadeia lateral (radical) única que

OLIVEIRA, J. I. N. 112
ESTUDO DE UM DIODO PEPTÍDICO

determina cada um dos 20 tipos de aminoácidos das proteínas. Seus principais elementos
são carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, embora outros elementos são encontrados
em seus radicais. Cadeias curtas de monômeros de aminoácidos, cujas ligações químicas
covalentes são formadas quando o grupamento carboxila reage com o grupamento amina
do outro, são conhecidos como oligopeptídeo, os quais desempenham diversas funções
biológicas, tais como a formação de neurotransmissores, hormônios e fármacos.
Os resultados de muitos estudos sobre transferência eletrônica realizados com
oligopeptídeos e proteínas sugerem que a eficiência do transporte de elétrons é fortemente
influenciada pelo cumprimento do peptídeo e a sequência de aminoácidos (KRAATZ, 2004;
ISIED; OGAWA; WISHART, 1992; ZHENG et al., 2003; GALKA; KRAATZ, 2002). A presença de
pontes de hidrogênio também influencia as taxas de transferência de elétrons
(WILLIAMSON; BOWLER, 1998; SKOURTIS; BERATAN, 1997; WILLIAMS, 1997; DE REGE;
WILLIAMS; THERIEN, 1995).
Nossa motivação para estudar o transporte eletrônico através de uma molécula
baseia-se no fato de que ele pode ser controlado elétrica, magnética, óptica, mecânica,
química e eletroquimicamente, conduzindo ao desenvolvimento de dispositivos eletrônicos
diversos. Nesse intuito, é importante a discussão sobre os métodos teóricos que descrevem
as propriedades do transporte eletrônico, e o aprimoramento das técnicas experimentais
para fabricação de junções eletrodo-molécula-eletrodo.

3.2.2 Objetivo
Neste trabalho, avaliamos a propriedade de transporte eletrônico de cadeias
oligopeptídicas formadas pela combinação dois a dois de três aminoácidos: alanina (Ala),
lisina (Lys) e treonina (Thr). As duas cadeias estudadas são Ala-Lys e Thr-Ala, em sua
conformação natural e não solvatada - Figura 28a. Esses aminoácidos foram reunidos em
grupos de quatro-a-quatro durante a síntese in silico de uma molécula com geometria linear,
no caso cadeias oligopeptídicas com 8, 16, 24 e 32 aminoácidos, covalentemente ligadas a
dois eletrodos de platina - Figura 28b-c. As características e propriedades corrente-voltagem
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(I-V) são discutidas como uma função do acoplamento intra (inter)-cadeia na junção
eletrodo-oligopeptídeo-eletrodo, levando em conta: as energias de posição (energia de
ionização) de cada elemento do sistema, termos de hopping (energia associada a
propagação eletrônica entre dois sítios), o tipo de eletrodo, o comprimento da cadeia
oligopeptídica e as combinações possíveis entre os resíduos de aminoácidos.
Figura 28 - (a) Representação tridimensional dos três aminoácidos usados neste trabalho: alanina,
lisina e treonina. (b) As cadeias oligopeptídicas obtidas pela justaposição dos blocos de
aminoácidos A e B, que representam Ala-Lys e Thr-Ala respectivamente. Os comprimentos dessas
cadeias variam de 8 a 32 resíduos. (c) Representação esquemática da junção dos eletrodos de
platina com as cadeias Ala-Lys e Thr-Ala de 16 resíduos.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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3.2.3 Metodologia
As propriedades de transporte eletrônico de uma junção molecular são usualmente
descritas por duas abordagens: cálculos ab initio e modelos baseados em uma hamiltoniana
(ALBUQUERQUE et al., 2014). O primeiro pode fornecer uma descrição minuciosa, mas está
atualmente limitado a moléculas relativamente curtas, enquanto o último é menos
detalhado, mas permite descrever sistemas de comprimento mais realista.
Figura 29 - Representação esquemática das cadeias oligopeptídicas como ilustrado na Figura
28. Aqui, os diferentes valores de ε representam as energias de sítio, e t e w são os termos de
hopping.

Fonte: Elaborada pelo autor

Como o foco deste trabalho está principalmente na descrição das propriedades
qualitativas de uma nano junção proteica. Para isso, foi escolhido um esquema matemático
baseado em um modelo tight-binding, em conjunto com uma técnica de matriz de
transferência, utilizada para simplificar os cálculos algébricos envolvidos (Sarmento et al.,
2011). Desta forma, mantendo o formalismo o mais simples possível, a hamiltoniana total da
estrutura pode ser escrita como (Figura 29):

(7)
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O primeiro termo da equação 7 descreve a propagação de carga intracadeia através
do oligopeptídeo, e se dá por:

(8)

A variável

é a energia de ionização on-site da respectiva base α,β = alanina (Ala),

lisina (Lys) ou treonina (Thr), no sítio enésimo:

,

e

(ORLOV; SMIRNOV; VARSHAVSKY, 1976; VERKIN; SUKHODUB; IANSON,
1976; BRAVAYA et al., 2010). Além disso, t

representa o termo de hopping entre os

aminoácidos adjacentes n e n±1 na cadeia do oligopeptídeo, com seus valores listados
conforme segue: tAla-Ala = 0,317 eV, tAla-Lys = 0,139 eV, tLys-Lys = 0,079 eV, tLys-Ala = 0,168 eV, tAlaThr

= 0,214 eV, tThr-Thr = 0,205 eV e tThr-Ala = 0,239 eV. Todos os parâmetros eletrônicos

derivaram de orbitais moleculares perto do mais alto orbital molecular ocupado (HOMO) ou
limite superior da banda de valência.
Apesar de ser possível determiner os elementos da matriz eletrônica com um
maior grau de confiança se a maioria das contribuições da banda de valência e condução
fossem consideradas, mas estudos com esse escopo ultrapassam a finalidade deste trabalho.
Usando o software Gaussian 09, estes resultados foram obtidos por meio de cálculos de
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primeiros princípios, no escopo da Teoria do Funcional da Densidade (DFT) (FRISCH et al.,
2009), e através da equação:

(9)

onde foi empregado o modelo de dois estados baseado na divisão energética entre HOMO e
HOMO-1 em um sistema de dois aminoácidos (SCHUSTER, 2000; HUANG; KERTESZ, 2005;
NEWTON, 1991).

e

são, respectivamente, a primeira e a segunda mais

elevadas energias dos orbitais de fronteira ocupados calculadas para cada combinação de
aminoácidos

. Para estes aminoácidos, as energias de sítios individuais

e

(energias de ionização vertical) foram determinadas experimentalmente e reportadas na
literatura (ORLOV; SMIRNOV; VARSHAVSKY, 1976; VERKIN; SUKHODUB; IANSON, 1976;
BRAVAYA et al., 2010). Quando a diferença entre os colchetes acima é negativa, adotamos a
expressão (DEDACHI, 2007):

(10)

Além disso, estudos recentes mostram que aqueles funcionais DFT
convencionais, comumente usados para modelar o transporte de carga em materiais
orgânicos, subestimam os valores de hopping em comparação com os funcionais de longo
alcance (MIKOLAJCZYK et al., 2011; PEACH et al., 2008). Devido a isso, o funcional de trocacorrelação híbrido com o fator Coulobiano atenuado CAM-B3LYP foi utilizado para prever
adequadamente os espectros de transferência de carga molecular. Esse é um funcional
habilidoso capaz de resolver excitações de transferência de carga no complexo
zincobacterioclororina-bacterioclorina (KOBAYASHI; AMOS, 2006) e no modelo dipeptídico
(YANAI; TEW; HANDY, 2004). Além disso, ele também tem sido satisfatoriamente aplicado
em transições de transferência de carga intermolecular (TAWADA et al., 2004), na predição
de bandas de transferência em porfirinas e clorofilas (CAI et al., 2006) e na observação da
conexão eletrônica das arilaminas através de pontes alifáticas (RAMREZ et al., 2011). Para
levar em conta as observações acima, o funcional CAMB3LYP juntamente com o conjunto de
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bases com correlação consistente de Dunning (cc-pVDZ) foi utilizado na otimização das
estruturas dos oligopeptídeos, no cálculo das energias HOMO e HOMO-1 (YANAI; TEW;
HANDY, 2004; YAN; ZHANG, 2002). Por último, o hopping intercadeia entre as bases de
aminoácidos é considerado como w = 0,1t, em eV.
O segundo termo da Equação 7 está relacionado aos dois eletrodos metálicos:

(11)

Aqui, Ɛs (ts) é a energia de otimização (termo de hopping) do eletrodo. Foi
considerado um eletrodo de platina cuja energia de ionização Ɛs = 5,36 eV é relatada para a
função trabalho deste metal (BERLIN; BURIN; RATNER, 2002; MACIÁ; ROCHE, 2005), e ts =
12,0 eV.
Finalmente, o terceiro termo da Equação 7 descreve os contatos entre o
oligopeptídeo e os eletrodos metálicos semi-infinitos:

(12)

onde tc = 0,317 eV representa a amplitude do hopping entre os eletrodos AC (DC) e as
extremidades do oligopeptídeo, com N sendo o número de aminoácidos na cadeia
considerada.
Com a Hamiltoniana tight-binding dada anteriormente, pode-se avaliar as
características I-V aplicando a fórmula de Landauer–Büttiker (LANDAUER, 1957), isto é:

(13)
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onde a distribuição Fermi–Dirac é dada por:

(14)
Aqui μDN(AC) é o potencial eletroquímico dos dois eletrodos fixados pela voltagem
V aplicada (ROCHE; MACIÁ, 2004):

(15)

3.2.4 Resultados e discussões
O aparecimento de corrente é crucialmente dependente dos potenciais
eletroquímicos dos eletrodos, que podem ser alterados pelo acoplamento de moléculas
(ZHANG et al., 2002). Para simplificar, antes da tensão de polarização ser aplicada, o
potencial eletroquímico de todo o sistema é considerado zero.
A corrente de retificação de um oligopeptídeo em nanoescala pode ser
alcançado pela integração de moléculas com estrutura assimétrica, como pôde ser
observado em junções de α-hélices com eletrodos metálicos (SEK; SWIATEK; MISICKA, 2005).
Nesse caso, os padrões de corrente de oligopeptídeos em hélice (Leu–Glu–Thr–Leu–Ala–Lys–
Ala)3 e suas variantes 5Q e 7Q foram estudados para distinguir a natureza fibrosa ou nãofibrosa desses sistemas, visando o desenvolvimento de biossensores para o rastreio do
aparecimento de doenças amiloidoses (BEZERRIL et al., 2011).
Diversos fatores estão envolvidos para que oligopeptídeos ricos em Ala adquiram
uma conformação em hélice; estado de energia (VELIKSON, 1993), comprimento do
peptídeo (GRAF, 2007), cargas terminais e substituição de prolinas (COUCH, 2006), bem
como a temperatura e o estado físico do peptídeo (MILLER; KENNEDY; KEMP, 2002). Dada a
dificuldade de lidar com tal complexidade estrutural, utilizamos uma aproximação tendo
vista moléculas em nano junção que apresentam corrente de retificação dependentes da
posição relativa do nível de Fermi dos eletrodos metálicos e níveis energéticos das moléculas
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(POBELOV; LI; WANDLOWSKI, 2008). Em apoio a esta técnica, trabalhos teóricos e
experimentais recentes conseguiram abordar os efeitos da estrutura primária da proteína na
condutância, ou seja, sequências de aminoácidos específicos, como os utilizados neste
trabalho sobre a condutância (CARDAMONE; KIRCZENOW, 2008; XIAO; XU; TAO, 2004a;
XIAO; XU; TAO, 2004b).
Antes de ser aplicada uma tensão de polarização (V), o potencial eletroquímico
de todo o sistema foi levado a zero. Após a aplicação, a diferença do potencial eletroquímico
dos dois eletrodos é regida pela Equação 15. Assim que a diferença de potencial é ligada, o
coeficiente de transmissão se torna voltagem dependente. Isto implica no aparecimento de
desvios de banda de transmissão, que por sua vez dá origem a um limiar de voltage na
energia, levando a uma menor corrente em uma dada polarização. Como resultado, a
corrente ligada mostra um perfil assimétrico, reforçada na região de tensão negativa, como
representado nas Figuras 30a e b.
Figura 30 - Curvas corrente-voltagem (I-V) para as duas cadeias oligopeptídicas: (a) Thr-Ala e
(b) Ala-Liys, com N sendo o número total de aminoácidos nas cadeias. O gráfico inserido
mostra a transconduntância (dI/dV) x V.

Fonte: Elaborada pelo autor

OLIVEIRA, J. I. N. 120
ESTUDO DE UM DIODO PEPTÍDICO

As curvas corrente-voltagem (I x V) mostradas na Figura 30a apresentam uma
região isolante em −4 ≤ V ≤ 4 e regiões não lineares e assimétricas indicativas de transições
em direção a correntes de saturação em V ≤ -4 e V ≥ 4. É fácil observar que a forma geral da
curva I x V é claramente assimétrica, descrevendo um comportamento similar a de diodos. A
Figura 30a mostra que a intensidade da corrente aumenta com as tensões negativas
(positivas) aplicadas e atinge um máximo de −29,3 μA quando V = -15 V (19,3 μA em V =
15V). O mesmo ocorre com as curvas I x V descritos na Figura 30b, porém, agora com uma
intensidade máxima mais baixa de -5,8 μA quando V = -15 V (2,3 μA em V = 15V),
respectivamente. Em ambos os casos, valores máximos de corrente foram encontrados para
N = 8. Percebe-se que a intensidade de corrente é inversamente proporcional ao
comprimento das cadeias oligopeptídicas. Por último, as inserções nas Figuras 30a e b
mostram a transcondutância (dI/dV x V) dos dispositivos, que são altamente não lineares.
Diferente do trabalho de Cardamone e Kirczenow (2008), os sistemas não apresentaram
resistência diferencial, isto é, dI/dV < 0. Este fenômeno é um efeito relacionado ao
tunelamento, que foi originalmente observado em heteroestruturas a base de silício (LAKE;
DATTA, 1992), e que pode ser mascarado em baixos valores de corrente.
As correntes de retificação para a cadeia Thr-Ala são 9,9 (N = 8), 7,8 (N = 16), 7,3
(N=24) e 6,5 (N = 32) - Figura 30a. No caso do oligopeptídeo Ala-Lys, as correntes retificadas
são 3,6 (N = 8), 2,9 (N = 16), 2,3 (N = 24) e 2,1 (N = 32) - Figura 30b. Nota-se que o valor
absoluto das correntes retificadas pode ser alterado variando os termos (integrais) de
hopping, bem como pela forma como as cadeias de oligopeptídeos são colocadas em
contato com os eletrodos.
As curvas I-V apresentam uma assimetria peculiar: suas formas estão em função
da voltagem aplicada. Para quantificar a assimetria, foi definida a taxa de retificação (RR)
dada por R(V) = |I(V)/I (–V)|, onde I(V) e I(–V) representam, respectivamente, as correntes
direta e reversa para a mesma magnitude de tensão. No entanto, como as estruturas
estudas neste trabalho exibem maior intensidade de corrente na região de voltagem
negativa, foi utilizado uma taxa de retificação invertida IRR = 1/R(V) para mensurar o grau de
assimetria das cadeias - Figura 31.
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Figura 31 - As taxas de retificação invertidas (IRR) correspondentes às curvas I-V apresentadas
na Figura 3a (a) e 3b (b).

Fonte: Elaborada pelo autor

Em todas as curvas, uma retificação óbvia é observada direcionada para o polo
negativo do eletrodo. Assim sendo, os elétrons preferem fluir a partir do grupo alanina para
a treonina em uma polarização negativa - ver Figura 28bc. A curva 1/R(V) mostra o valor
máximo de 1,58 em 6,4 V para a cadeia mais curta - Figura 31a. Nesse caso as curvas (1/R)-V
são inversamente proporcionais ao tamanho dos oligopeptídeos, mas com valores muito
próximos. Elas podem ser divididas em três regiões, a saber: 0 ≤ V < 6, 6 ≤ V < 15 e aquela
compreendida em 15 ≤ V < 18. Na primeira região, os raios de retificação invertidos
aumentam continuamente de 0 a 6 V (valor máximo), com uma separação pequena, porém
progressiva. Na segunda, as curvas (1/R)–V permanecem paralelas e decrescem suavemente.
A terceira representa a região de saturação.
A Figura 31b, a qual está relacionada com a Figura 30b (par Ala-Lys), mostra a
mesma direção de retificação observada na Figura 30a. No entanto, enquanto os valores de
intensidade de corrente na Figura 30b são consideravelmente menores que os observardos
na Figura 30a, a curva (1/R)–V apresenta um valor máximo de 2,59 a 12 V para a cadeia com
N = 16 - Figura 31. Ao contrário do que foi observado na Figura 31a, neste caso não existe
uma relação de proporcionalidade inversa entre os IRR’s e o comprimento das cadeias Figura 31b. Para o caso do par Ala-Lys, as curvas (1/R)–V podem ser divididas em duas
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regiões de interesse: 0 ≤ V < 12 e 12 ≤ V < 18. Na primeira delas, o aumento ocorre
continuamente a partir de 0 até o valor da saturação a 12 V (valor máximo). A segunda é a
região de saturação. Diferentemente do primeiro caso, aqui as curvas são praticamente
indistinguíveis, o que sugere a falta de relação com o comprimento da cadeia.

3.2.5 Conclusões
Em resumo, usando um modelo eficaz de tight-binding, investigamos
teoricamente as propriedades de transporte de um dispositivo molecular construídos por
cadeias de oligopeptídeos acoplados a eletrodos de platina. As características das curvas I x
V são discutidas em termos das energias de sítio dos aminoácidos, além das energias do
eletrodo, bem como os diferentes parâmetros de hopping.
Os cálculos mostraram que a assimetria observada nas curvas I-V indica
claramente um perfil de diodos nas duas estruturas analisadas neste trabalho. No entanto,
os valores obtidos para as curvas I x V e (1/R)–V fornecem aspectos muito distintos para as
cadeias oligopeptídicas formadas pela treonina-alanina (Thr-Ala) e pela alanina-lisina (AlaLys). Enquanto o primeiro par apresenta uma variação na intensidade de corrente máxima
seis vezes maior que o segundo, este tem um valor máximo de IRR (taxa de retificação
invertida) duas vezes maior que o anterior.
Além disso, observou-se também uma relação proporcional entre a diferença de
energias de ionização das cadeias e os valores obtidos para as curvas I x V e (1/R)–V. Tais
características fazem com que essas duas cadeias oligopeptídicas sejam boas candidatas
para o protótipo artificial de um diodo molecular. Esse trabalho pode estimular projetos
experimentais com esses sistemas biomoleculares no campo da nanoeletrônica.
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3.3 Conclusões e perspectivas
O campo de pesquisa da Nanotecnologia mostra um novo cenário para investigação
de fenômenos biológicos e químicos, especificamente aqueles relacionados às moléculas
básicas da vida com dimensões em nanoescala. A expectativa prática é a utilização de
componentes na escala microscópica no desenvolvimento de novos equipamentos
eletrônicos e novas tecnologias. Isso só é possível pois os pesquisadores desse campo se
apropriam de conhecimentos de mecânica quântica no estudo das propriedades moleculares
(atômicas) de seus modelos.
Em 1981, Kim Eric Drexler expôs a possibilidade de reproduzir mecanicamente a
complexidade de um sistema celular e discutiu a respeito de um futuro da microtecnologia
bioquímica onde seria possível construir em laboratório máquinas moleculares autosintetizantes capazes de realizar síntese proteica e de reconstruir tecidos vivos [Drexler, K.
Eric. "Molecular engineering: An approach to the development of general capabilities for
molecular manipulation." Proceedings of the National Academy of Sciences 78.9 (1981):
5275-5278.]. Paralelamente, as estruturas ribossômicas de bactérias começaram a ser
utilizadas para a confecção de novas proteínas, no caso a insulina humana [Crea, Roberto, et
al. "Chemical synthesis of genes for human insulin."Proceedings of the National Academy of
Sciences 75.12 (1978): 5765-5769.].
Esse foi um avanço histórico imprescindível para o progresso em nanotecnologia,
uma vez que pela primeira vez estruturas moleculares (ribossomos bacterianos) foram
manipuladas para que eles produzissem outras estruturas com dimensões manométricas
(insulina).
Nesse capítulo intitulado O TRANSPORTE ELETRÔNICOS EM BIOMOLÉCULAS, as
propriedades de transporte eletrônico de dois modelos biológicos foram exploradas. Em um
primeiro momento, investigou-se as características qualitativas do transporte de cargas pela
extensão de microRNAs relacionados aos ASDs conectados entre dois eletrodos através de
um modelo tight-binding. O coeficiente de transmissão e as curvas I x V são discutidos em
termos de energia de ionização local e energias dos eletrodos, bem como seus diferentes
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parâmetros de hopping. Pela primeira vez, as energias de hopping de miRNAs foram calculas
quanticamente.
Na segunda parte da pesquisa, duas cadeias oligopeptídicas constituídas por dois
pares de aminoácidos (Ala-Lys e Thr-Ala) tiveram suas propriedades de transporte eletrônico
investigadas em um ambiente in silico, a partir de um modelo eficaz de tight-binding,
juntamente com uma técnica de matriz de transferência. Os resultados mostraram que
fatores como o comprimento de cadeia e as combinações possíveis entre os resíduos de
aminoácidos são cruciais para o comportamento de diodo evidenciado pelas curvas de
corrente-voltagem de ambas cadeias peptídicas.
A vista disso, acreditamos que os resultados de pesquisa básica apresentados nesse
capítulo poderão nortear o desenvolvimento (1) de biosensores capazes de reconhecer
distúrbios neurológicos como o autismo e, (2) de diodos moleculares na construção de
nanocircuitos biocompatíveis.
Em termos futuros, esperamos estudar moléculas orgânicas diversas em seu estado
natural, em particular em meio de solvatação implícito e explícito. Nesse último caso, com
moléculas iônicas dispersas e em pH fisiológico. Desse modo, esperamos verificar o efeito da
existência de resíduos de aminoácidos ou nucleotídeos com cadeias laterais ou sítios açúcarfosfato carregados nas propriedades eletrônicas.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A tese intitulada Biofísica Molecular: do Transporte Eletrônico em Sistemas Biológicos
à descrição Quântica da Estabilidade do Colágeno Humano englobou duas pesquisas
computacionais com diferentes naturezas conceituais: A Descrição Quântica da Estabilidade
do Colágeno e O Transporte Eletrônico em Biomoléculas. De fato, áreas distintas no campo
da modelagem molecular, porém com princípios teóricos da física quântica e da química
computacional semelhantes.
No capítulo 1, a estrutura cristalina do peptídeo homotrimérico T3-785 (PDB: 1BKV)
foi analisada quanto aos aspectos energéticos de afinidade entre seus monômeros. No caso,
as energias de interação entre as cadeias da tripla-hélice foram calculadas para formulação
de predições relacionadas a sua integridade estrutural. Desse modo, avançamos na
discussão sobre a estabilidade da tripla-hélice do colágeno tendo por base um peptídeo
modelo estruturalmente relacionado.
No capítulo 2, foram exploradas as propriedades de transporte eletrônico em dois
modelos biológicos, visando seus usos na eletrônica molecular. Em um primeiro momento,
estudo-se a migração de cargas e as características das curvas corrente-voltagem de 27
moléculas de miRNA pró-autismo. Com os resultados apresentados, esperamos
fundamentar pesquisas avançadas para a construção de biosensores capazes de reconhecer
miRNAs envolvidos em doenças de ordem neurológica em uma amostra biológica. Em um
segundo momento, foram avaliadas comparativamente as curvas corrente-voltagem de dois
peptídeos formados pelas sequências (Thr-Ala)n e (Ala-Lys)n, as quais indicaram essas
cadeias como bons candidatos para a construção de um diodo molecular. Acreditamos
fortemente que os resultados obtidos podem fundamentar e estimular pesquisas
experimentais com esses sistemas biomoleculares no campo da nanoeletrônica.
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