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INTRODUÇÃO: 

Diversos processos biológicos são desempenhados por interações proteína-proteína (IPP), funções 

celulares, transportes, sinalizações, sínteses, organização estrutural e recepção de sinais[1]. Proteínas são 

macromoléculas que podem variar tanto em forma tridimensional, tamanho quanto em função biológica.  

Tais interações possuem também atribuições regulatórias e muitas doenças são associadas a anomalias 

nessas interações[2], assim como IPPs podem também ser utilizadas para tratamento de algumas 

enfermidades. Entender como essas interações ocorrem, quais são as proteínas participantes e suas 

conformações é de suma importância e, através dessas informações é possível diagnóstico e  

desenvolvimento de tratamentos farmacoterapêuticos[2]. 

Técnicas tradicionais de elucidação estrutural de proteínas e interação de alta resolução como RMN 

(ressonância magnética nuclear) ou cristalografia por difração de raio-X são intrinsicamente limitadas no 

estudo de complexos proteicos, devido ao preparo de amostra[3], que podem interferir na IPP. 

Alternativamente, a técnica de ligação-cruzada (XL) associada a espectrometria de massas (XLMS) se 

mostra interessante pois permite excesso às IPPs em seu meio natural[4]. Diversos reagentes para a reação 

XL e softwares para análise de dados já foram desenvolvidos. Dois dos reagentes comerciais mais 

utilizados são o DSS, um derivado de NHS (N-Hydroxysuccinimide) e DSSO, versão com um grupo 

sulfóxido. Ambos possuem boa reatividade frente a lisinas, aminoácido abundante (6%) na maioria das 

proteínas[5]. Porém há limitações nesta classe de reagente, principalmente a baixa diversidade de formação 

de ligações-cruzadas possíveis. 
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Derivados de NHS reagem somente com resíduos de lisina, deixando de lado muito outros resíduos 

que podem contribuir de forma significativa na elucidação da estrutura proteica. Uma nova classe de 

reagentes de ligação-cruzada foto-ativáveis com luz visível[5] baseados em grupos aril-diazo-ésteres se 

mostra bastante promissora, principalmente devido à inespecificidade reacional do intermediário 

responsável pela formação da ligação covalente (carbenos). Dessa forma, o número de ligações-cruzadas 

possíveis é maior, aumentando as informações obtidas de estruturas proteicas de forma independente dos 

resíduos presentes na proteína de interesse. 

O presente trabalho buscou analisar a reatividade de um novo reagente de ligação-cruzada com grupo 

diazo, foto-ativável e inespecífico, com características únicas que facilitam a análise por software, 

reduzindo taxa de falsos-positivos, utilizando como proteína BSA (albumina de soro bovino). 

METODOLOGIA: 

 As primeiras análises do reagente de ligação-cruzada foram realizadas utilizando como proteína 

base BSA e um análogo ao reagente DSS, modificado com o grupo diazo, foto-ativável (Figura 1). A 

reação de ligação-cruzada foi dividida em duas etapas, fixação do grupos NHS seguida pela fixação do 

grupo diazo a partir da iluminação com luz azul. As soluções estoques utilizadas foram: BSA em tampão 

fosfato (PBS) pH 7,5 e diazo em DMF (dimetilformamida) de concentrações 1µg/µL e 31mM, 

respectivamente. Para reação utilizou-se 250µg de BSA (3,7nmol) e excesso molar de 100x de diazo 

(370nm). A reação prosseguiu sob agitação à temperatura de 27°C por 2h em tubo tipo eppendorf. Em 

seguida, foi utilizado um filtro Amicon® 10K para lavagens que em seguida, a amostra foi recuperada 

com 400µL de Ambic (bicarbonato de amônio) 50mM. A segunda etapa consistiu em iluminação da 

amostra por 10, 30 minutos em câmara espelhada. Após esse período, iniciou-se o protocolo de digestão. 

Um volume de solução de guanidina foi adicionado de modo a concentração final fosse 6M,  seguido por 

adição de DTT (ditiotreitol) de modo a concentração final fosse 5mM, a solução foi deixada sob agitação 

por 30min à 60°C. Em seguido foi adicionado um volume de IAA (iodoacetoamida) de modo a 

concentração final fosse 15mM e deixado à temperatura ambiente por 30min sem agitação e, no escuro. 

Após essa etapa, foram realizadas lavagens com Ambic no filtro Amicon® 10K e adicionado tripsina na 

proporção 1:25 (massa tripsina:massa proteína) e deixado sob agitação à 37°C por 16h. Em seguida, uma 

lavagem foi realizada seguida por injeção em LC-MS ThermoFisher Scientific. 

 A segunda análise utilizou outro reagente, diazo-monoiodo (Figura 2). Esse reagente, 

diferentemente do anterior, não possui o grupo NHS, não havendo portanto, a necessidade da 1ª etapa de 

ligação-cruzada. Dessa forma, seguiu-se direto para iluminação, 15 e 30 minutos, seguindo o mesmo 

procedimento anterior. Além disso, foram também utilizados diferentes excessos molares de diazo-
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monoiodo, 200x, 500x e 800x. O protocolo de digestão aplicado foi similar ao anterior e a injeção realizada 

no mesmo equipamento. 

 A terceira e última análise foi utilizado o derivado diiodado do segundo reagente (Figura 3). Os 

excessos molares foram os mesmos utilizados anteriormente e o tempo de iluminação foi de 30 minutos. 

                       

 

  

         

            Figura1: Reagente NHS-Diazo                   Figura2: Reagente Diazo-monoiodo             Figura3: Reagente Diazo-diiodo 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 As ligações-cruzadas formadas pelo reagente NHS-Diazo são mostradas na (Figura 4). A 

reatividade da extremidade foto-reativa é descrita na literatura como sendo inespecífica, podendo reagir 

com qualquer espécie molecular em solução, não necessariamente sendo a proteína de interesse. Como 

solução a esse problema, foi utilizado o reagente NHS-Diazo (Figura 1). A utilização do reagente contento 

ligante NHS em umas das pontas, atua de forma a garantir a proximidade entre o grupo diazo e a proteína. 

O mapa abaixo foi gerado fazendo o processamento dos espectros de massas em um software dedicado ao 

descobrimento de ligações-cruzadas por espectrometria de massas, Spectrum Identification Machine 

(SIM-XL). Após a confirmação da formação de ligação covalente entre a proteína e a extremidade foto-

reativa, foi iniciado os testes com o reagente diazo monoiodado.  

Figura 4: Ligações-cruzadas com reagente de NHS-diazo em resíduos de aspartato e glutamato sob iluminação de 10 e 30 minutos. 

A estrutura do reagente utilizado é mostrada na (Figura 2). Nesta etapa do experimento, não há 

formação de ligação-cruzada mas sim uma moficação 

simples, pois o reagente em questão possui apenas um 

sítio de ligação, de forma que a confirmação de 

formação da ligação covalente será dada considerando a 

adição de uma modificação de massa conhecida à massa 

dos peptídeos após a fragmentação no espectrômetro de 

massas. O software utilizado foi o PatternLab V for 

proteomics. Os resultados das modificações absolutas 

encontradas são mostrados na (Figura 5). 

A comparação entre as diferentes condições de 

excesso molar e de tempo de iluminação mostra que 

ambas as variáveis são fatores contribuintes para a 

quantidade de modificações encontradas. A inserção do 

átomo de iodo ao reagente tem por finalidade auxiliar no processamento computacional reduzido a taxa 

10’ 30’ 
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de falso-positivo através de uma característica intrínseca da massa do átomo de iodo, seu defeito de massa. 

A fim de explorar mais a fundo essa característica do defeito de massa, um terceiro experimento foi 

realizado utilizando o derivado diiodado, estrutura mostrada na (Figura 3). 

A quantidade de modificações relativas e absolutas são mostradas na (Figura 6.a) e (Figura 6.b), 

respectivamente. Dada a natureza inespecífica do reagente, se faz necessário entender a reatividade frente 

aos diferentes grupos de aminoácidos, polares, apolares, positivamente e negativamente carregados, que 

compõem proteína. A BSA foi a proteína utilizada, a sequência dessa pode ser encontrada facilmente em 

bancos de dados de proteínas e a abundância de cada resíduo pode ser calculada. Foi então realizada a 

análise de quantidade de modificação relativa encontrada dividindo o valor absoluto de modificações 

encontradas em cada resíduo pela abundância em porcentagem de cada resíduo na proteína. 

Comparando as duas Figuras 6.a e 6.b é perceptível que quantidade altas de modificações 

encontradas não significa necessariamente preferência do reagente ao resíduo. A quantidade de 

aminoácido presente em proteínas não é igualmente distribuída, podendo haver grande desproporção entre 

os diferentes resíduos, como efeito, maior o número de determinado resíduo, maior a chance de haver mais 

modificações. Outro fator a ser considerado é a conformação tridimensional da proteína. Proteínas 

possuem quatro tipos de estruturas, sendo a quarta a mais complexa. Todos os experimentos foram 

realizados utilizando-se a BSA em sua conformação nativa. A indisponibilidade de acesso do reagente ao 

interior da proteína também pode contribuir para um menor número de modificações encontradas.  

Figura 6: (a) Número de modificações relativas, (b) número de modificações absolutas encontradas para o reagente Diazo-diiodo em BSA. 

O defeito de massa é uma característica presente em todos os átomos existentes. O processo de 

formação do núcleo atômico ocorre através da fusão nuclear, em que prótons e nêutrons são aproximados 

por forças externas e ao se juntarem, liberam grande quantidade de energia. A massa resultante após a 

fusão é sempre um pouco menor do que a massa inicial das partes que compõem o átomo. O iodo é o 

átomo que possui o defeito de massa mais negativo e, quando adicionado ao peptídeo, promove redução 

do defeito de massa do peptídeo o que separa os peptídeos modificados dos não modificados. A (Figura 

7.a) mostra a separação causada pela inserção de apenas um iodo ao peptídeo, já a (Figura7.b) a separação 

por inserção de dois iodos. A adição do segundo iodo promove a separação mais efetiva, quase não 

B 
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havendo sobreposição de massas de peptídeo modificados e peptídeos não modificado, como evidenciado 

nas figuras abaixo. 

Figura 7: Gráfico de massa inteira+ H por defeito de massa. Pontos pretos: peptídeo não modificados, pontos vermelhos: peptídeo modificados. (a) Diazo-

monoiodo em BSA, (b) Diazo-diiodo em BSA. 

CONCLUSÕES: 

 Com base nos dados obtidos pelos três experimentos realizados, evidencia-se a reatividade entre 

grupos diazo foto-ativáveis por luz azul e proteínas, além da inespecificidade do reagente frente aos 

diferentes tipos de aminoácidos presentes em proteínas, reagindo com praticamente todos, não se 

limitando a lisinas como os reagentes comercialmente disponíveis. Além disso, o resultados indicam 

correlação entre excesso molar de reagente, tempo de iluminação e quantidade de modificações 

encontradas. É notável também a eficiência na separação por massa de peptídeos com e sem modificação 

pelo defeito de massa do iodo, promovendo separação quase total. 
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