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RESUMO

Mudanças no espectro de absorção ótica da Mioglo-

bina na região do visível e ultra-violeta próximo são ob-

servadas quando CuO- ê adicionado em soluções da macromolê

cuia. A variação sofrida pelas transições óticas atribuí-

das a hemg, foi investigada através de uma simulação teóri-

ca do espectro de absorção ótica. 0 estudo da banda de ab

sorção na região de 700 mp associada ao complexo "cobre-mio

globina indicam a existência de dois tipos de complexos me

tal-proteina: um deles associado aos primeiros seis ou oi-

to íons de Cu(II) e o outro para maiores concentrações de

metal. ~^>

v̂._. _- Mudanças conformacionais causadas por variação ter

mica foram estudadas em soluções de Mioglobina e de Mioglo

bina dopada com Cu(II). 0 fenômeno chamado pré-desnatura-

ção foi observado através da variação na intensidade de

absorção ótica na região de 245 my. Mostra-se que intera-

ções inter-moleculares estão presentes.
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ABSTRACT

Optical absorption changes in the visible and

near U.V. spectrum of myoglobin molecules are observed when

copper ionSare added to the macromolecule. The heme

optical transitions are investigated through a' theoretical

simulation of the optical absorption spectrum. A study of

the absorption band in the region of 700 nm associated with

the copper - myoglobin complexes indicated the existence

of two kind$of metal-protein complexes: one associated with

the six or eight first added copper ions and the other

related with the higher concentrations.

Conformational changes caused by thermal treatment

are studied in myoglobin water solutions and solutions

containing copper ions. The phenomenon named pré-denatura-

tion is observed through the optical absorption at 24 5 'nm.

It is shown that interactions between myoglobin molecules

occur in the pre-denaturation phenomenon.
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CAPITULO 1

INTRODUÇÃO

Os metais tem um papel importante no funcionamen

to dos sistemas biológicos. Entre eles destacam-se o co-

bre e o ferro por participarem intensamente em três ativi-

dades essenciais do organismo: reações de transferência de

carga elétrica, transporte e armazenamento de oxigênio.

Em muitas proteínas o cobre é o elemento funda-

mental, indispensável na sua função biológica. A ligação

do cobre nestas proteínas é estudada através de técnicas

físicas, químicas e biológicas, porém o desconhecimento das

estruturas tridimensionais destas moléculas dificulta a

descoberta da maneira exata pela qual o cobre se liga aos

aminoãcidos das cadeias protéicas.

A determinação da estrutura espacial da Mioglbbi

na (Mb) da baleia, através da técnica de raio X, por Ken-

drew e colaboradores1 tornou interessante o estudo da mole

cuia de Mb dopada com Cu(II) possibilitando o fornecimento

de informações sobre o tipo de complexo formado pelo íon

de cobre, e a utilização do metal como um marcador, infor-

mando sobre o sitio da molécula onde ele se liga.

Neste trabalho a interação do cobre com a molécu

Ia de Mb será estudada com estes dois objetivos, isto ê ,

para esclarecer o tipo de ligações que o íon de cobre faz

com a molécula e obter informações sobre a estrutura da mo

lêcula de Mb.

No campo da biofísica molecular, a complexidade

dos fenômenos exige a utilização de mais de uma técnica de

observação experimental para permitir a interpretação dos

resultados obtidos. Por outro lado a dificuldade de se ob

terem amostras puras e estáveis torna às vezes difícil a

comparação dos resultados"de medidas feitas em laboratórios

diferentes, evidenciando a necessidade de se utilizar mais

de uma técnica de observação num mesmo laboratório.



O estudo realizado aqui visa detectar através da

técnica de absorção ótica (nas regiões do visível infra-

vermelho e ultravioleta) fenômenos observados recentemente

no laboratório através da ressonância paramagnética eletrô

nica do cobre ligado à Mb.

Nos primeiros cinco capítulos estão resumidos os

resultados já estabelecidos sobre a molécula de Mioglobina,

os tipos de complexos formados pelo cobre, em especial do

cobre na molécula de Mb. Nos capítulos seguintes estão ex

postos e comentados os resultados obtidos aqui.



CAPITULO 2

ESTRUTURA DA MIOGLOB1NA

A Mioglobina é uma das proteínas existentes na

célula muscular. A sua função fisiológica é a de armaze -

nar temporariamente oxigênio. A Hemoglobina, presente nas

células vermelhas do sangue, capta oxigênio nos pulmões e

o transporta através do organismo atê os tecidos, onde ele

ficará armazenado na Mb até ser requisitado por uma das

muitas atividades metabõlicas realizadas pela matéria viva.

A molécula de Mb é constituída essencialmente por

uma molécula planar, chamada Heme , envolta por 153 aminoã

cidos dispostos em cadeias polipeptídicas, a grande maio-

ria na forma de hélice a.

Na fig. 1 está representada a conformação espa-

cial de uma hêlice a, onde as pontes de hidrogênio, prin-

cipais responsáveis pela estrutura helicoidal, estão indi-

cadas por linhas tracejadas. O esqueleto da hélice é for-

mado pelos átomos de carbono (C) e nitrogênio (N) que cons

tituem as muitas ligações peptídicas. A letra R represen-

ta a cadeia lateral ou resíduo que distingue um aminoáci-

do do outro. Geralmente ele se projeta para o exterior da

hêlice.2

A fig. 2 mostra um desenho esquemático da molécu

Ia de Mb destacando as oito helices e as regiões de liga-

ção entre uma hélice e outra. As hêlices são designadas p_e

Ias letras de A até H começando pelo terminal amina. As

regiões de ligação são representadas pelas duas letras das

hêlices conectadas. Os aminoãcidos pertinentes a uma cer-

ta hélice são designadas pela letra desta hélice e por um

número indicando a sua posição na seqüência (p. ex., C5 in

dica o 59 aminoãcido da hêlice C).

A molécula planar Heme ê uma protoporfirina (fig.

3) onde os dois átomos centrais de hidrogênio foram substi
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Fig. 2 - A.molécula de Mioglobina (Ref. 1).



tuídos pelo ion de ferro. É no íon de ferro que a molécu-

la de oxigênio se liga, e para que esta ligação seja feita

é necessário que o ferro esteja no estado ferroso. A ca-

deia polipeptidea envolve a Heme só deixando exposto ao

solvente o lado que contém os dois grupos ácidos (CH2CH2OoOH)

que são hidrofllicos. Na Mb, no estado fisiológico, o pa-

pel da globina (cadeia polipeptidea) é impedir que o Ion

de ferro se oxide.passando para o estado Fe(III). onde a mo

lécula perde a capacidade de armazenar oxigênio.2

0 Ion de ferro acha-se no centro do plano da Heme

em um sítio de simetria aproximadamente octaêdrica forman-

do ligações covalentes com os quatro nitrogênios do anel

porfírico. Na quinta posição de coordenação, perpencicu -

lar ao plano da Heme, o ferro se liga a um nitrogênio do

resíduo histiãil (F8) (Fig. 2). No estado fisiológico a

Mb é encontrada com a 6. coordenação ocupada por uma molé-

cula de oxigênio (MbO2) ou com a 6? coordenação desocupada

(deoxi-Mb). Mas muitas outras moléculas ou átomos podem

ocupar esta posição (p. ex., H20, F , OH , CN , N3, etc...).

O ligante da 6a coordenação define o estado de

Valencia do Ion de ferro (Fe(II) ou Fe (III) e o estado de

spin (spin alto ou spin baixo)3

Complexo Valencia Spin

deoxi-Mb -> II S = 2

MbO 2 •* II S = 0

MbCo •*• II S = 0

MbF •+ III S = 5/2

MbH2O •* III S = 5/2 (ou Met Mb)

MbOH~ -»• III S = 1/2

MbÇN~ -»• III S = 1/2

MbN3 -»• III S = 1/2

0 Ion de ferro encontra-se ligeiramente fora do

plano da Heme, e a distância dele ao centro da Heme depen-

de do estado do ferro.4 Quando o ferro varia de posição em

relação a Heme ele carrega junto a hélice F, por se achar

fortemente ligado a histidina F8.1* Esse movimento, na Hemo

globina, é fundamental para o seu funcionamento fisiológico.
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Fig. 3 - A molécula de protoporfirina (Ref. 2 )



A molécula de Mb ê uma estrutura compacta com pqu

cas moléculas de água no seu interior (< 5), tendo forma

globular com dimensões de aproximadamente 44 * 44 * 25 Â.5 A

grande maioria dos aminoácidos polares (lisina, arginina ,

ácido glutâmico/ asparagina, histidina, serina, treonina ,

tirosina, triptofano) estão na parte externa da molécula

ligando-se a moléculas de água. 0 interior da molécula ê

formado de resíduos não polares, próximos uns dos outros ,

interagindo por forças de Van der Waals. Essas ligações

hidrofobicas desempenham um papel importante na estabili-

zação da estrutura terciãria da molécula.



CAPITULO 3

ESPECTRO ÓTICO DAS HEMOPROTEINAS

1. Espectro Visível

Pela presença do grupo Heme, as hemoprotelnas ab

sorvem fortemente algumas faixas da radiação visível, dal

serem coloridas. As bandas de absorção deste grupo cromó-

foro são muito sensíveis ã vizinhança, logo o espectro óti_

co da proteína varia conforme a estrutura da molécula. 0

espectro visível e ultravioleta próximo são considerados as

'Impressões digitais" das hemoproteínas.

Transições eletrônicas do estado fundamental pa-

ra estados excitados da molécula são responsáveis pelas

bandas de absorção na região visível. A interpretação des>

te espectro nos leva ao conhecimento da estrutura do cromó

foro e da natureza das ligações químicas que ele faz com os

átomos da cadeia pcptídea que o envolve. No caso da Mb, a

posição e intensidade das bandas de absorção são informa-

ções sobre as 5? e 6a coordenações do ferro, respectivamen

te com um nitrogênio da Histidina F8 da globina e com uma

molécula pequena não pertencente â cadeia.5

Na fig. 4 apresentamos o espectro visível típico

de uma metalo-porfirina. 0 colorido da molécula está prin

cipalmente relacionado com a banda y ou de Soret (e »IO 5),

muito mais intensa que as outras duas bandas, a e g

(e » IO1*).

A intensidade e posição destas bandas foram estu

dadas por Gouterman e colaboradores através dó modelo de

"quatro orbitais".6 Este modelo ê baseado na teoria de po

lienos cíclicos desenvoldida por Moffit7, e utilizando or-

bitais vindos de um cálculo simples de Orbitais Molécula -

res. 0 metal entra somente como uma carga positiva no cen

tro do anel da porfirina. Em trabalhos posteriores, esse

modelo foi aperfeiçoado com cálculos mais sofisticados, u-
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loge
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E(KK)

Pig. 4 - 0 espectro ótico típico de uma metaloporfirina

(Ref. 5 ) .

(eV)

Fig. 5 - Esquema de níveis de uma metaloporfirina:

(a) 5 a coordenação - 1^0, Fe (II) no plano da Keme,

S=0, (b) 5 a coordenação - H 20, Fe(II) 0.492 A aci-

ma do plano da Heme, S=2, (c) 5 a e 6 a coordenação-

H 2O, Fe(II) no pJLano da Heme, S=0, (d) 5f e 6
a co-

ordenação H 2O, Fe (II) 0.492 A acima do plano da Heme,

S=0 (Ref. 6 ) .
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tilizando a teoria extendida de Huckel (EH), incluindo os

orbitais de Valencia de todos os átomos de Hidrogênio, Car

bono e Nitrogênio da porfirina e os orbitais 3d, 4s e 4p do

metal.8»9

Um esquema típico de níveis de energia saído

dos cálculos teóricos feitos por Gouterman7'8 está mostra-

do na fig. 5. A fim de ser possível avaliar a influência

da 5. e 6. coordenação do ferro na posição dos níveis de

energia, quatro casos são apresentados. Nos casos (a) e

(b) somente uma molécula de água está ligada a 5 a coorde-

nação, sendo que no primeiro o ferro está no plano da Heme

e no estado de spin baixo (S = 0) , e no segundo o ferro es

tá ligeiramente acima do anel (0..492A) e o estado de spin

é alto (S = 2). Nos casos (c) e (d) existem moléculas de

água na 5 a e 6a coordenação do ferro, estando êle no esta-

do de spin baixo, sendo que em (c) êle está no plano da

Heme e em (d) êle desloca-se de 0.492A.

Os orbitais a, (TT), a2 (ir) e e (ir) sao orbitais

principalmente influenciados pela porfirina, sendo que • o

orbital a,(7r) é 100% do anel porfirico. O orbital e (dir)

está mais relacionado com os orbitais 3d e 3d do íon de

ferro, e nos orbitais b2g
(dxy)' blg ( dx 2-y 2 )' alg ( dz 2 ) e n~

tram principalmente os orbitais do íon de ferro explicita-

das dentro dos parênteses e uma certa percentagem dos or-

bitais dos ligantes. Na nomenclatura usada admite-se que

a simetria do sítio do ferro seja D*h, mesmo que, algumas

vezes, a simetria seja reduzida a C. ou C2v«

As transições a? (ir) •> e (IT) são responsáveis pe

Ias bandas a e 6, sendo quase degeneradas em energia e

grandemente misturadas por interações eletrônicas. As tran
*

siçoes aiuv
ir) •* eCJ(

7r) geralmente se confundem em uma banda

única (banda y ou de Soret) , muito intensa. Essas são con

sideradas as bandas "normais" do espectro das metaloporfi-

rinas. Além destas 3 bandas, que correspondem a transições

principalmente relacionadas com a porfirina, podem existir

bandas que sejam de transferência de carga. Neste caso o

elétron transiciona entre orbitais de pesos diferentes, por
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exemplo, entre um orbital mais próximo do Ion de ferro pa-

ra outro mais próximo do anel porfírico. Essas transições

se farão entre os níveis a~ (ir) -> e (dTr) , a, (ir) -> e (du) ,

b, (ir) ->• e (dir) , a~ U) ->• a-ia^22)» permitidas pela sime-

tria D4h.

Nos compostos ferrosos com spin baixo o espectro

de absorção apresenta as 3 bandas normais (a, 6 e y). Isto

é atribuído ã presença de orbitais dir completos. As tran-

sições de transferência de carga são bastante distantes das

transições normais ir -J- ir*, estando geralmente na região do

I.V. , e assim elas não perturbam as banias a, í. e Y>A trari

sição e (dn) •* a. (d 2) pode aparecer na região do infra-

vermelho sendo tipicamente uma transição d - d. Para os com

postos férricos de spin baixo podem aparecer transições de

transferência de carga , de baixa energia (a, (n), a i u ^ '

blu(ir) -> e (d*)} .

Os compostos de ferri e ferro porfirina no estadc

de spin alto apresentam espectros "anormais". As bandas

de transferência de carga (a? (IT) •> e (dn), b, (ir) -> e (dn) )

misturam-se com as transições "normais" TI -»• v* dando ori-

gem a outras bandas óticas na região do visível. Isto é

explicado por Gouterman19 pela grande percentagem de orbi-

tal ir da porfirina (35% a 45%) presente no nível e (dn) .

A banda na região do I.V. próximas também é atribuída a

transições de transferência de carga. Na ferri-porfirina

aparecem duas bandas, entre 600-650 mu e 450-500 m\i, que

são consideradas bandas de transferência de carga.5 Essas

bandas geralmente são muito mais intensas que as bandas a

e p.

Ê bastante aceito, que na maior parte das solu-

ções de proteínas existe um equilíbrio térmico entre as for

mas de spin baixo e de spin alto. Em geral, no espectro vi

slvel dos compostos de spin alto aparecem quatro bandas de

absorção, sendo que a medida que este composto se transfor

ma em spin baixo (p. ex. abaixando a temperatura), as ban-

das de transferência de carga diminuem contrariamente às

bandas a e 3 que crescem.5



2. Espectro Ultravioleta

Todas as proteínas absorvem fortemente no U.V. .

Os responsáveis por essas absorções são as ligações peptí-

deas entre os aminoácidos que constituem a cadeia protéica

e alguns aminoãcidos.

0 grupo amida, resultado da ligação de dois ami-

noãcidos, absorve na região de 190 my. Essas bandas são

atribuídas aos elétrons n do grupo planar (-NH-CO-) que pos_

suem grande mobilidade.10 A absorção ótica em umá proteí-

na, nesta região do espectro, deveria ser a soma das con-

tribuições de todos os grupos amida. Isto não se dá, por-

que estes grupos acham-se dispostos paralelamente intera -

gindo entre si, formando uma hélicc (hélice a) e esta con-

formação será responsável por um hipocromismo na banda de

190 my.11

Um ipátodo poderoso no estudo da desnaturaçao de

proteínas (ver cap. V) é a absorção ótica nesta região do

espectro. A medida que a proteína perde a sua forma de hé

lice a absorção ne.ste valor do X aumenta. A informação ob

tida é relacionada cora a proteína coir.o um todo.

Outros grupos responsáveis pela absorção ótica

no U.V. são os resíduos arcmaticos dos aminoácidos tripto-

fano, tirosina e fenilalamina, apresentando bandas na re-

gião 200 my - 300 my. A absorção de luz será devida atran

sição ir -> ir* do anel aromãtico. As bandas vão se deslocar

conforme a visinhançe. a que está sujeito o anel.12

A variação no espectro de absorção da tirosina

relacionada com a sua ionização está mostrada na fig. 6. Ve

mos que a região de 245 my é bastante indicada para acompa

nharmos reações onde estejam envolvidas ionização dos ami-

noãcidos tirosina.

Os aminoácidos que contén enxofre (cistina, cis-

teina e metionina) também absorvem no U.V. Proteínas que

contêm estes amiroãcidcs vão apresentar espectros bastante

complexos no ultravioleta sendo difícil a obtenção de in-

formações específicas sobre a molécula. A absorção é prin
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e n~o ionizada (n!!=6) (ref.12).
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cipalmente devida as transições n •*• a* de elétrons perti-

nentes ao grupo S-S-.

3. Espectro Õtico da Mioglobina

Os espectros de absorção ótica da Met-Mb na re-

gião do visual e IV próximo para vários ligantes aparecem

na Fig. 7a e 7b, sendo que a posição das bandas de absor-

ção e os respectivos coeficientes de extinção estão na Ta-

bela 1.

As bandas a e B são atribuídas aquelas que apare

cem respectivamente nas regiões de 580 e 540 mu. Elas são

importantes nas moléculas de Mb com valor baixo de momento

magnético (expresso em unidades de magneton de Bohr na ta-

bela 1). A banda y ê próxima a 410 mu e as outras duas ban

das de absorção no visível são de transferência de carga.

Para a Met MbH2O, objeto deste trabalho, estas bandas es-

tão centradas em 637 my e 505 mu, ainda existindo uma ban-

da na região do I.v. próxima (1000 mp), com baixo coefici-

ente de extinção (e * 860 M~1cm-1) (tabela 1).

O espectro õtico da MetMbH2O na região do ü.V. es

tá mostrado na Fig. 7c sendo que as posições dos aminoãci-

dos triptofano e tirosina na molécula de Mioglobina, prin-

cipais responsáveis por essa absorção, estão indicadas na

Fig. 8.

Smith e Williams5 mostraram que a banda $ é mui-

to pouco afetada pelo ligante, ao contrário da banda a que

ê fortemente sensível ã 6? coordenação do ferro. Mostraram

ainda que a intensidade da banda 3 pode ser uma medida da

quantidade de proteína no estado de spin baixo na solução,

já que essa banda praticamente não existe em complexos de

spin alto. A Fig. 9 mostra o gráfico do coeficiente de ex

tinção (e) da banda 3 contra a susceptibilidade magnética

para vários ligantes.

As bandas de transferência de carga, ligados à

transferência da nuvem eletrônica da porfirina para o Ion
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Figura 7a - Esnectro õtico da "lioqlobina no estado do spin

alto (MbllpO) , e no estado do snin baixo ClbCI)

(ref. 5 ) .
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Figura 7b - Esnectro ótico ãn uma solução do Mioglobina on

de coexisten os dois estados de spin (ref. 5 ) .
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contra o valor da susceptibilidade magnética *i

ra vários coRnlexos de Hioqlobina.



Complexo

MetMbF A (mu)max

E (mM~l cm"l)

MetMbH2O

MetMbOH

MetMbN3

MetMbCN

847

1

1000

819

12

1000

1176

0

.2

86

.2

.22

604

9.2

630

3.9

(600)

infl.

(635)

infl.

Bandas de

(585)

infl.

(580)

infl.

585

7.8

570

8.7

infl.

Absorção

(550)

infl.

(530)

infl.

539

8.8

540

11.2

540

11.3

487

9.9

505

10.2

(490)

infl.

-

406

146

408

188

411

119

420

123

422

116

Momento
Magnético

(P)

5.

5.

5.

3,

1

77

.73

.04

.30

.96

Tabela 1 - Características espectroscopicas e magnéticas de alguns complexos de

ferri-Mioglobina.5
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de ferro, serão mais difíceis energeticamente, isto é, te-

rão maior energia quanto maior for o caráter de doador de

elétrons dos ligantes da 5? e 6? coordenação do ferro, e

quanto maior for a densidade eletrônica, proveniente dos

ligantes, nas vizinhanças do Ion de ferro. Essas bandas ,

então, dependem fortemente do ligante e se movem para maio

res X (energias maiores) na ordem:

CH3.CO2NSCN < H20 ^ N3 < OCN~ ^ H.CO2 < N02 < F~ < 0H~

A posição da banda de Soret é pouco afetada com

o ligante, como mostra a Tabela 1 (varia de 406 a 422mvi) a-

parecendo em A maiores para as formas de spin-baixo. Des-

locamentos da banda para regiões de menores comprimentos de

onda podem ser provocados por distorções na estrutura da

Heme. A intensidade da banda de Soret não varia muito com

os ligantes, sendo assim, uma variação brusca no coeficien

te de extinção deve ser atribuída ao rompimento no anel de

porfirina13, ou na formação de aglomerados de Hemes.l **» \5





21

CAPITULO 4

COMPLEXOS COM COBRE

1. Estrutura e Classificação de Complexos com Cobre

0 átomo de cobre apresenta estrutura eletrônica

(3d)1°(4s)1. Como a maioria dos metais de transição ele

é encontrado em dois estados estáveis de Valencia: o Ion

Cu(II) com estrutura 3d9, paraniagnetico, e o íon Cu(I) com

estrutura 3d10, sendo diamagnético. 0 lon Cu(III) também

pode ser formado, porem tem grande tendência a captar um

elétron e tornar-se Cu(II).

0 Cu(II) forma complexos com ligações fortes, mui

to estáveis, competindo assim com prótons ou outros metais

que ativam o funcionamento de certas enzimas. Ao ligar-se

a enzima, o cobre inibe a sua função orgânica, daí ele ser

extremamente venenoso.l6

Em muitos complexos com cobre, os ligantes for-

mam, em primeira aproximação, um octaedro em torno do íon

central. Pela teoria do campo cristalino17 os orbitais d

dividir-se-io em dois grupos com energias diferentes. 0 de

menor energia (t0 ) consistindo nos orbitais d , d , d ,
^y xy xz • yz

e o de maior energia (e ) ao qual pertencem os orbitais

d 2 2
 e ^^2» Çiue apontam diretamente para os ligantes

(fig. 10). Essa configuração, entretanto, de acordo com o

teorema de Jahn-Teller17, não é estável. Geralmente, os com

postos são encontrados em simetria octaédrica distorcida.na

qual dois ligantes opostos estão mais afastados do íon me-

tálico do que os quatro restantes. Como os ligantes são

íons negativos (ou a parte negativa de um dipolo), os orbi

tais eletrônicos que apontam na direção dos ligantes mais

próximos terão energia maior do que os outros, já que a

nuvem eletrônica é repelida pela carga negativa do ligante

(Fig. 11).
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Fig. 10 - Os cinco orbitais 3d (Ref. 23).

Ion
livre

,2_,

xy

simetria
octaêdrica simetria

octaédrica
distorcida •

Fig. 11 - Esquema de níveis de energia para os orbitais d

{Ref. 16).
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0 ion Cu(I) com configuração d10 tem todos os or

bitais d completos não podendo apresentar transições d-d.

Jã o íon Cu(II) apresenta um elétron desemparelhado. No ca

so de campo octaédrico distorcido, este elétron estará no

orbital d 2_V2 (Pig* ID podendo existir transições de elex —y
trons de outros orbitais d para este.

Bandas d-d em complexos cüpricos de grande sime-

tria tem coeficiente de extinção da ordem de 10-100 M~1cnrl

Três fatores podem causar aumento considerável no coefi-

ciente de extinção dessas transições: (1) simetrias mais

baixas que a do octaedro, que não possuam centro de inver-

são, (2) aumento do acoplamento vibrõnico pelo crescimento

do poder doador-receptor do ligante, (3) associação com

bandas de transferência de carga. Esses três fatores po-

dem fazer com que o coeficiente de extinção (e) chegue a

500 M"1cm"1. Valores maiores de e devem ser atribuídos a

transições de transferência de carga.18 Essas transições

por não serem proibidas, apresentam coeficiente de extin-

ção da ordem de 103 - 10** M~1cm""K

Para estudarmos as bandas de transferência de car

ga ê necessário a teoria de orbitais moleculares, isto é,

orbitais que são mistura dos orbitais do Ion de cobre e dos

ligantes. A figura 12 mostra o diagrama dos níveis de e-

nergia para o Ion Cu(II) em simetria octaêdrica, com ligan

tes doadores. A posição das bandas de absorção vai depen-

der da posição do orbital irt2a
 d o 1 1 ? a n ^ e e m relação aos

orbitais 3d do Ion de cobre.

Bandas de transferência de carga ocorrem na re-

gião do visível e do ultra-violeta, quase sempre em compri

mento de onda menores que 680 my.18 Um caso típico são os

complexos formados com cobre e grupos imidazois. O Ion me

tãlico ligado a quatro grupos imidazois absorve na região

de 210 my (e * 1600 M~1cm~1), quando ligado somente a dois

ou três imidazois a banda desloca-se para 250 my. Essas

bandas ocorrem nas regiões onde os grupos aromâticos das

cadeias proteicas absorvem tornando a reação entre Cu(II)

e imidazol, em proteínas, difícil de ser detectada. Outro
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Orbitais
ocupados
dos ligantes

Orbitais
do metal

Orbitais
Moleculares

Orbitais
dos liqantes

Figura 12 - Diagrama de níveis de energia de orbitais nolecu

lares para um complexo formado nelo ion Cu(II)

com liqantes doadores con orbitais ir (ref.18).
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fenômeno interessante ê a formação de complexos de Cu(II)

com ligantes aromaticos, que causa um deslocamento da ban-

da de 280 my, característica dos aminoâcidos aromãticos ,

para regiões de maior comprimento de onda.

Admite-se a existência de três tipos de Cu(II) ,

no que diz respeito a sua ligação com proteínas: tipo 1 ou

"azul", tipo 2 ou "não azul" e tipo 3 ou "não detectãvel -

por RPE".16 Os dois primeiros apresentam sinal de RPE, e,

como está explicitado no nome, o cobre tipo 1 absorve in-

tensamente a radiação visível, o que não acontece•para o

tipo 2. O íon Cu(ll) tipo 3, que não apresenta sinal de

EPR, foi estudado por Malmstron e colaboradores16»19 que o

diferenciaram do íon diamagnético Cu(I).

Os complexos classificados como tipo 1 tem,' em

geral, três bandas de absorção na região do visível: uma

em torno de 450 my, outra próxima a 600 my que ê a mais for

te e responsável pelo nome "azul" que este tipo de cobre

também recebe, e a terceira na região do infra-vermelho pró

ximo.16 Quando existe mais de um cobre por molécula a ban

da de 450 my ê mascarada por uma banda intensa na região

de 330 my. Enquanto as propriedades óticas deste tipo de

cobre são semelhantes nos vários complexos, os parâmetros

de RPE variam muito com exceção da correlação entre g., e

A.. (Fig. 13). Neste tipo de complexo no estado nativo não

foi observado nenhuma estrutura superhiperfina que pudesse

ser atribuída aos ligantes. Outra característica do cobre

tipo 1 são medidas altas de elipticidade e rotação ótica in

dicando grande assimetria no sítio do cobre.20

Blumberg21 através de cálculos teóricos propôs

que as transições observadas no visível para o cobre tipo

1, apesar de serem intensas, fossem do tipo d-d e não trans

ferência de carga. Ele usou a teoria do campo cristalino,

mostrando que a simetria no sítio do cobre se aproximava -

muito da tetraédrica. Em estudos posteriores Brill e

Bryce22 usaram orbitais que são misturas dos orbitais s, p

e 3d do Cu(II) e predisseram uma distorção de 12,5 na si-

metria "square plane" em direção da configuração tetraêdri

ca.



26

25-

20_
6 B

Cl O

15-1
G

tipo 2

10 J

0 '
f

2.20
i

2.30

tipo 1

r~
2.40 gM

Pig. 13 - Gráfico da constante hiperfina A. versus g,, mos

trnndo os dois tipos de complexos biológicos com

o xon de Co (II). A iinha quebrada no tvipo 2 li.

gk"oã polip&p:tí.deos' slnèêticos (Ref. 23).
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Os cobres classificados como tipo 2 ou "não azul"

possuem bandas de absorção muito fracas no visível, com

coeficientes de extinção menores do que 500 M""1cm"1. Geral,

mente a interação superhiperfina ê bastante nítica no es-

pectro de RPE, mostrando na maior parte das vezes que o co

bre esta coordenado com nitrogênios, tanto em proteínas co

mo em pequenos complexos peptídeos. As características es-

ticas e magnéticas deste tipo de cobre são muito mais di-

versificadas que as do cobre tipo 1, por isso mesmo são

mais difíceis de serem catalogadas.2 3

Os valores de A, estão indicadas na figura 13 sen

do maiores do que os valores para os complexos de tipo 1.

Os complexos que o cobre forma com a Mioglobina e Hemoglo-

bina são classificados como tipo 2, e também pertencem a

esta categoria os formados com cobre e pequenas cadeias po

lipeptídeas sintéticas (símbolos cheios na Fig. 13).

O cobre, em muitas proteínas aparece nas duas

formas, tipo 1 e 2, como na "Polypomos laccase", onde o ejs

pectro de K»E foi simulado, admitindo-se a existência dos

2 tipos de cobre com valores diferentes dei,. 1 6

2. Interação do Cobre com Mb

Breslow e Gurd2lf estudaram soluções de Mb dopada

com Cu(II) e Zn(II), mostrando que estes dois íons se li-

gam competi tivamente na molécula de Mb. A Fig. 14 mostra

o número médio de íons metálicos por molécula de proteína

contra a concentração de íons não ligados na solução. Ve-

mos que o cobre se liga mais facilmente do que o zinco, e

que a partir de seis cobres por molécula de Mb existe uma

saturação. Essas medidas foram feitas com um processo de

titulação especial descrito no trabalho.

Com base em resultados de titulação, eles sugeri

ram que grupos imidazois participam na ligação do metal com

a proteína como membros de um gue^ato e que a ligação de

mais de um cobre, por molécula, ̂ xpoem grupos imidazois que
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antes eram inacessíveis. A interação da molécula com al-

guns Ions de cobre acarreta mudanças na sua estrutura ca-

racterizadas por alterações no espectro de absorção ótica

da heme, decrescimento na quantidade de hélice medida por

dispersão ótica, e diminuição de solubilidade. Medidas de

titulação mostraram que pelo menos um hidrogênio ê desloca

do em pH igual ou maior..que 5, para cada Cu(II) ligado, e

em pH muito alto, cada íon de cobre é responsável, em mé-

dia, pelo deslocamento de três íons de hidrogênio.

Banaszak, Watson e Kendrew25 através do estudo de

raios X em cristais dopados com Cu(ll) e com Zn(II) mostra

ram que os dois ions ligam-se em sítios próximos entre si

na molécula (Fig. 15) vindo confirmar o caráter competiti-

vo sugerido por Gurd.21f Eles propõem que o cobre forme um

quelato com a asparagina GH4, a lisina Al4 e o resíduo hijs

tidil AlO. Com raios X, só foi possível detectar a presen

ça de 1 cobre por molécula de Mb. Para que esse cobre se

íigue na molécula é necessário que ela esteja no seu esta-

do natural, já que a conformação espacial da Mb que aproxi

ma a asparagina GH4 dos outros 2 resíduos que formam o que

lato.

Gurd e colaboradores26 estudaram por Ressonância

Paramagnetica Eletrônica (RPE) soluções de Mioglobina com

1 a 7 cobres por molécula. Eles observaram que na presen-

ça de mais de 1 cobre por molécula, o sinal de Fe(III) em

g = 6 diminui linearmente com o aumento da concentração de

Cu(II) . A presença de 1 cobre por molécula de Mb não modî

fica o espectro do Fe(III) sugerindo que d sítio em que o

primeiro cobre se liga dista mais de 10 A do ferro, caso

contrário a interação dipolar seria importante. Isto está

de acordo com os resultados obtidos para cristais de Mio-

globina com cobre.25 Eles mostraram também que a destrui,

ção do sinal de RPE do Fe(III) causada pela presença de

mais de 1 cobre por molécula é proporcional a diminuição da

banda dé 410 mji. ' • •• ' •

Quanto ao espectro de RPE do cobre na Mioglobina,

observam-se26 dois espectros distintos, um pára valores bai
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n

0 Cu(II) píí=7.08
O Zn(II) pH=7.34
° Zn(II) pH=6.50

h 1 -I 1—-4
8 10

H 1
14 16

Fig. 14 - Dependência de v (núraro médio de ions metálicos por molécu

la de MLoglcbim) com a concentração do metal. (Ref. 24)

Fig. 15 - Esquera do sítio onda o CXi(ll) e o Zn(II) se ligam (Ref. 25),
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xos de pH e outro para valores altos, sendo que medidas de

pH intermediário são uma superposição dos dois espectros.

Os parâmetros de KPE (g,,, g . A.) encontrados em

pH alto são muito semelhantes aos obtidos com o cobre com-

plexado com acetilglicilglicil-L-histidilglicina27 ou com

0 terminal NH2 da Mioglobina (L-Valyl-L leucyl-L-seryl-L -

glutamylglicina). Neste último sabe-se que o cobre está

ligado com alguns nitrogênios peptldeos.

Para valores baixos de pH existem poucos traba-

lhos com pequenos complexos de Cu(II) e aminoãcidos, daí

ser difícil conclusões precisas, mas através do espectro de

RPE Gurd26 afirma que possivelmente o cobre está ligado com

1 ou 2 nitrogênios e 1 ou 2 oxigênios. Essa situação, pa-

ra pH baixo, está compatível com as medidas de raios X25 ,

já que o Cu(II) poderia estar ligado com um Nitrogênio do

grupo imidazol do resíduo histidil A10, com um Nitrogênio

do resíduo lisil e com 1 ou mais oxigênios de resíduos vi-

zinhos. Qualquer ligação com nitrogênios peptideos do re-

síduo A10, como a observada para pH alto, acarreta rompi -

mento da estrutura helicoidal, o que não é observado por

raios X. Gurd sugere que a variação de pH acarreta a mu-

dança do cobre de um sítio bem definido na Mb para outro si

tio.

Existem vários estudos de cobre ligado em peque-

nos complexos nitrogenados, exatamente na tentativa de se

obter informações da ligação do cobre em proteínas. Hartzer

e Gurd28 estudaram vários polipeptídeos complexados com

Cu(II) e mostraram que aqueles que não contem histidina ab

sorvem em torno de 515 my (e a 150) contrariamente aos que

contem o resíduo histidil que absorvem entre 530 e 545 my

(e = 100) sendo muito mais estáveis que os anteriores. E-

les sugeriram que o terminal NH2 da Mioglobina *(Val-Teu-

Ser-Glu-Gli) estaria envolvido na ligação do cobre na mole

cuia, em solução saturada de Cu(II). William18 fala na e-

xistência de uma banda intensa, de transferência de carga,

na região de 250 my em complexos de cobre com poliglicinas.
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O espectro de RPE para muitos cobres26 mostrou-

se surpreendentemente semelhante ao espectro de RPE para 1

cobre mostrando não existir muita diferença na maneira do

primeiro cobre e dos seguintes se ligaram na molécula. Ape_

sar disto sabe-se que o primeiro íon de Cu(II) liga-se mui.

to mais fortemente na molécula já que ao adicionarmos co-

bre â mioglobina na proporção 1:1 teremos todas as molécu-

las dopadas com 1 cobre.

Estudos de RPE em cristais de Mb dopados com co-

bre29 indicaram que o tipo de ligação que o cobre'faz com

a molécula em solução e no estado cristalino é ligeiramen-

te diferente.
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CAPÍTULO 5

MODIFICAÇÕES CONFORMACIONAIS NA MOLÉCULA DE Mb

1. Desnaturação

0 processo de desnaturação de uma proteína ã bajs

tante complexo, já que se atribui ã palavra "desnaturação"

um significado amplo, podendo ser simplesmente a quebra de

algumas ligações de hidrogênio, permitindo um afrouxamento

da estrutura globular da proteína que acarrete perda .da sua

função biológica, até a destruição das estruturas terciã-

ria e secundária, causando a chamada transição "helix-ran-.

don-coil".

Muitas vezes chama-se desnaturação qualquer mu-

dança estrutural da proteína, sem que haja variações na- se

quência de amino-ácidos ou estrutura primária.30

Ê importante o estudo do processo de destruição

da estrutura globular de uma proteína, por nos dar informa

ções sobre as forças que mantêm a molécula coesa. Essas

forças podem resultar de ligações dissulfídicas, pontes de

hidrogênio, ligações hidrofôbicas ou interações eletrosta-

ticas.

Vários são os fenômenos que contribuem para mu-

danças na estrutura natural de uma proteína. Os mais estu

dados são: aquecimento, variação de pH e ação de substân-

cias que competem com os grupos peptídeos na formação de

pontes de hidrogênios, com a uréia.10

0 processo de desnaturação, geralmente, se dá em

faixa pequena de temperatura ou pH, semelhante a uma mudan

çá de fase. Daí atribuirmos a ele um caráter cooperativo.

Essa cooperatividade está ligada ao fato do rompimento de

uma ponte de Hidrogênio facilitar o rompimento da seguinte.

Ò produto da desnaturação de uma proteína por a-

quecimentó não ê obrigatoriamente igual ao desta proteína
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pela ação de uréia, ou por variação,de pH. Os agentes des_

naturantes agem diferentemente nas moléculas, levando-as

a conformações desnaturadas diversas..

Sendo as proteínas moléculas gigantes, contendo

cerca de IO3 - 10** átomos, o conhecimento do comportamento

de toda a molécula ê bastante difícil. O que existe para

o estudo de um processo de transição, são várias técnicas,

cada uma, geralmente, tendo acesso a um pequeno sítio da

molécula. O interessante ê termos um mesmo processo de des

naturação estudado através de técnicas que monitoram re-

giões diferentes da molécula, para podermos chegar ao co-

nhecimento das variações de toda a estrutura globular da

proteína.

Existem métodos que relacionam o estado de désna

turação ao tarcanho da molécula, como medidas de sedimenta-

ção, viscosidadc e espalhamento de luz (ver Apêndice) ou

raios X.31 Os fenôsr.sros do rotação ótica e dicroismo cir-

cular são usados na avaliação da quantidade de hélice pre-

sente na proteína.

Algum? «3 têcnicr.s bioquímicas como por exemplo a

titulação do íon <?.« hidrogênio, dão informações da. proteí^

na como um todo, contrariEmente a Ressonância Paramagnêti-

ca Eletrônica (IvPE) que é sensível ao sítio onde o lon pa-

ramagnêtico se localiza.

A Ressonância magnética nuclear (NMR) ê sensível

aos átomos 6Q hidrogênio espalhados por toda a molécula ,

sendo que átomos situados em vizinhanças diferentes apre-

sentam picos separados.

A ctécnica de Absorção Ótica, que será utilizada

neste trabalho, pode fornecer informações somente de um cer

to sítio (como é'o caso da absorção ótica na região da ban

da de Soret para as HomoproteínasJ , ou de toda a proteína,

(p. ex., na região de 180 my onde as ligações peptídeas ab

sorvem). A informação depende da região do espectro que

ê monitorada. ••„••. >

É muito interessante o estudo da desnaturação da

molécula de mioglobina,por ser.bem conhecida a sua forma

nativa tridimensional. As mudanças conformacionais que a
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molécula sofre por aquecimento, variação de ,pü ou algum a-

gente desnaturante foram estudados através das diversas téc

nicas descritas anteriormente.

Acampora e Hermans32'33 estudaram detalhadamente

a desnaturação térmica da Mb, para vários valores de pH,

monitorada pela intensidade de absorção da banda de Soret

(410 mp) e medidas de rotação ótica em 233 mu.

As variações na absorção ótica e na rotação óti-

ca ocorrem paralelamente durante a desnaturação, e as tem-

peraturas de transição, para os vários valores depH, cal-

culados pelos 2 processos, são idênticos (Fig. 16). Esse

fato ê importante porque medidas na banda de 410 mu dão in

formações somente sobre o comportamento da molécula na re-

gião da Heme, enquanto medidas de rotação ótica em 233 mu

são referentes a quantidade de hêlice na proteina.

A análise termodinâmica através das equações de

van't Hoff mostrou que, provavelmente, a transição se dá

sem estágios intermediários. Juntamente com os resultados

de titulação obtidos por Breslow e Gurd31* foi possível con

cluir que, para valores baixos de pH, a desnaturação ê a-

companhada da ligação de 6 histidinas com ions H . Essas

histidinas, na molécula nativa, estão no interior da glob:L

na, logo a desnaturação expõem sítios que antes eram ina-

cessíveis a íons externos. Para valores altos de pH nada

pode ser concluído.

Privalov, Khechinashvili e Atanasov35 estudaram

a desnaturação térmica da ciano-MetMb. Eles mostraram o

fenômeno através de medidas de calor específico, e de ab-

sorção ótica em 245 mu e 278 mu. A absorção ótica nestare

gião será devida aos aminoácidos aromãticos, já que a Mb

não possui ligações dissulfídicas nem cisteina. Eles tra-

balharam em pH 11.1 a fim de evitar a formação de aglomera-

dos. A temperatura de desnaturação encontrada é próxima

a 72 C, tanto para as medidas de calor específico como pa-

ra as de absorção em 245 mu. Esse valor é bastante dife -

rente do encontrado por Hermans e Acampora (Pig. 16) (*55°C).

A variação de entalpia do processo é calculada em torno de

150 kcal/mol.
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Schecher e Epstein36 estudaram a desnaturação da

Mioglobina por uréia e hidrocloreto de guanidina, com vá-

rias técnicas: absorção ótica em 410 e 233 mji, fluorescên-

cia em 338 mp e rotação ótica em 233 mp. Eles também con-

cluiram que a transição se dá em 1 estágio, sendo um pro-

cesso cooperativo. As variações na região de 233 mu são

atribuídas aos aminoãcidos tirosina e triptofano.

Medidas de desnaturação feitas com a apo-Mioglo-

bina (Mb sem a Heme) mostraram que ela ê mais instável que

a Mb,36 sendo que o produto final da desnaturação.da apo-Mb

e da Mb são diferentes. Muitas vezes atribui-se ao estado

final de desnaturação das Mioglobina e Hemoglobina um agio

merado de globinas e Hemes separadamente1 *•'* 5 , sendo que a

banda de 370 my, que aparece em solução desnaturada, seria

devido a associação de Hemes.

S. Louro37 estudou a desnaturação térmica da

MetMb para vários valores de pH, por RPE, monitorando a in

tensidade do sinal do Fe(III) (g = 6). As temperaturas de

desnaturação encontradas estão entre 70 e 77 C. Este va-

lor ê menor do que o previsto por Hermans32 (acima de 80 C).

Talvez isto possa ser atribuído ao uso de concentrações mais

altas em RPE (̂  50 vezes mais concentrada do que em ótica).

Também foram feitas medidas de desnaturação da

Mb dopada com 1 cobre por molécula e a temperatura de des-

naturação encontrada parece ser mais baixa, entre 65 e

70 C.32 Apesar da presença de 1 cobre por molécula não a-

fetar o espectro de RPE do ferro III ela aparentemente mo-

difica a desnaturação da molécula. Isto mostra o cuidado

que deve ser tomado com informações obtidas através de mar

cadores ("spin-label") .

2. Prê-Desnaturação

Observou-se em algumas proteínas globulares um

comportamento anômalo entre as temperaturas de 20 e 45 C .

Aparentemente existe uma modificação estrutural da globina
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em torno da temperatura fisiológica. Esse fenômeno vem sen

do estudado desde 1968 e alguns autores o chamam de prê-

desnaturação por se tratar de mudanças conformacionais a

uma temperatura bem mais baixa que a temperatura de desna-

turação.

Atanasov e colaboradores38/39 através de medidas

de tempo de relaxação spin-rede (Tj) em ressonância nuclear

de protons da água sugeriram a coexistência de dois esta-

dos conformacionais diferentes na Mioglobina nativa. 0 e-

quilíbrio térmico entre as duas conformações por eles cha-

madas de Mb(A) e Mb(B) está evidenciado na Fig. 17. A tem-

peratura média da transição ê 33°C e as variações de entâ L

pia (AH) e entropia (AS) encontrados através do modelo de

Van't Hoff são 50 Kcal/mol e 150 cal/mol°K/ respectivamen-

te.

A Mioglobina tipo A principalmente presente em

temperaturas abaixo de 33°C apresentando um valor de Tj

maior do que o apresentado pela Mb tipo B. Como o valor de

Tj ê fortemente dependente da distância dó', íon de ferro a

extremidade da molécula, isto é, da distância entre o cen-

tro paramagnêtico e a I a camada de água que envolve a mole

cuia, temos que na forma Mb(A) esta primeira camada de ã-

gua se encontra mais distante do lon de ferro do que na for

ma Mb(B). Atanasov39 mostrou que um deslocamento de

1.0 - 1.6 A é suficiente para explicar a variação de T l r e

sugeriu que este deslocamento estivesse relacionado com o

movimento da hélice F da Mb (Fig. 2). Ele também ressal-

tou que a grande variação de entropia (150 cal/mol°K) en-

volvida no processo provavelmente indica que as variações

são principalmente conformacionais.

Medidas da energia de ativação de rotação do "spin-

label" com a temperatura em MetMioglobina marcada com "labels"

de iminoxil (três marcadores de spin por molécula, prova-

velmente ligados a his 48, his 81 e his 119) foram feitas

por Likhtenshtein e colaboradores.14 ° > 41 Na Fig. 17 (triân-

gulos vazios) vemos que elas coincidem com as medidas de

tempo de relaxação protônico feitas por Atanasov, e que o
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"label" ê mais livre de girar na Mb(B) do que na Mb(A). Co

mo os marcadores se localizam nas regiões CD, EP e GH (Fig.

2) concluiu-se que provavelmente a prê-desnaturação esta -

ria relacionada com movimentos próximos a estes trechos da

molécula.

Privalov e colaboradores35 fizeram medidas de ca

lor específico (Fig. 17) e de absorção ótica na região de

245 mu com a ferri-ííbCN. Eles usaram a Mb com o íon de

ferro ligado ao radical CN por esta molécula ser menos sen

slvel aos efeitos de aglomeração do que a MetMb. Eles su-

geram que a pré-desnaturação seja uma mudança brusca de um

estado estrutural para outro e que esteja relacionada com

a ionirspção da tijrosina HC3 (Fig. 8) . Essa última conclu-

são vem c.o fato da absorção na região de 245 mu estar prin

cipalmcir.'-.c role^ioiscld ccrn ioniz^.cao dan tirosinas e que

esta prc-dosnaturaç£.o nr.o foi encontrada na Mb de golfinho

que não pcssui n fcirosiiu HC3, sendo que este resíduo é re

álmente o nais e:;j>os:to ao :rteio externo. Em estudos mais

recentes1*2 onde eles refazem as modidas de calor especifi-

co, nota-;;s ura aumento contínuo na capacidade térmica com

a temperatura. Isto pode ser atribuído a uma mudança con-

formacional da prottíne. - rr.c\s oem envolver processos coope-

rativos .

Na Fig. 17 '•icjiihzzix e^tao plotadas as medidas de

pressão parcial Ce o::igCnic na meia saturação (círculos e£

euros) que cão : rfo:.-nagão sobra o grau de afinidade da Mb

pòr oxigênio.k3 TTrsta curva coincide com a mudança confor-

macional A % J sugerindo quo a Mb(B) tem menor afinidade

por oxigênio ^ue a "b(A) e, a conclusão mais importante,que

a prê-desnaturaç?.o está relacionada com o funcionamento fd.

siológico (origenação) da molécula âo Mioglobina.^^

Lutrjry4 5'lf6 estudando a pré-desnaturação em "vá-

rias proteínsu glebulcTes e notando que o fenômeno ê bas-

tante semelhante era teclas elas, sugere que o fator comum

e diretamente relacionado com a transição seja a camada de

água organizada que envolve as moléculas em solução.
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Recentemente foi observado o fenômeno da prê-

desnaturaçao em cristais de Mioglobina dopadas com cobre/

utilizando a técnica de RPE.^7 0 Ion Cu(II) foi utilizado

como um marcador, isto porque o sinal do ferro não ê detec

tãvel a temperatura ambiente. O fenômeno foi monitorado a

través do sinal do Cu(II), apresentando temperatura média

cerca de 40°C, 7°C mais alta que a observada na Mb em solu

ção.
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CAPITULO 6

MATERIAL E MÉTODO

1. Técnica Experimental

Neste trabalho a técnica usada é a absorção óti-

ca na região do visível, ultravioleta e infravermelho pró-

ximo. As medidas foram feitas com um espectrofotometro mo

delo Beckman DK-2A que fornece o valor da absorção (A) em

um determinado comprimento de onda, da solução colocada no

porta-amostra em relação a solução colocada no porta-refe-

rência. 0 valor da absorção ótica é dado por:

Io
A = log —

I

onde Io ê a intensidade da luz incidente e I é a intensida

de da luz emergente.

0 coeficiente de extinção molar ê calculado de

acordo cem a lei de Lambert-Beer:

A = e&c

onde c é a conesntração molar da solução, £ é o caminho

ótico percorrido pela luz na solução (em centímetros) e c

é o coeficiente de extinção.

2. Preparação ds iVmostra

As soluções de Mioglobina foram preparadas com a

proteína no estado liofilizado (Myoglobin from Whale ske-

letal muscle - tipe II, Sigma Chemical Company), em concen

tração 10"4M (a 18%).

O cobre foi adicionado sob a forma de cloreto
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(CuCl2-2H2O, E. Merck, Darmstadt). As concentrações de cio

reto de cobre utilizadas foram aquelas necessárias para a

obtenção de soluções com 2, 4, 6, 8, 16, 32, 48, 80, 96 co

bres por molécula de Mioglobina.

As soluções eram centrifugadas durante 15 minu -

tos em uma ultracentifugadora, com velocidade de 7.000 RPM.

No estudo das modificações que o cobre causa na

Mb, vistas através do espectro de absorção ótica, notou-se

a importância de fixar certos parâmetros como o pH, a for-

ça iônica, a temperatura e tempo de incubação da amostra .

Isto porque a simples mudança de pH provocada pela introdu

ção de mais de dois cobres por molécula de Mb, acarreta mu

danças importantes no espectro de absorção ótica.

O valor do pH das soluções foi mantido em 6.4 + 0.1

pela utilização do "buffer" N-ethil morpholine-HClsugerido

por Gurd^8 por não se complexar com o cobre. O valor da

força iônica (0.05) foi calculado através da quantidade de

HC1 na solução. Todas as medidas foram feitas na tempera-

tura de 20°C, sendo que o tempo de incubação foi duas ho-

ras a 30°C.

Nas medidas de desnaturação e prê-desnaturação fo

ram utilizadas soluções de Mb em pH 11.4 ± 0.1. Este valor

foi mantido com o auxílio de uma solução de glicina (0.1M)

e NaOH (10~3M). As ciniticas foram feitas depois das solu

ções incubadas durante duas horas.

3. Processo de Variação Térmica das Amostras

A temperatura das amostras foi variada linearmen

te com o auxílio de um motor de uma rotação por minuto li-

gado a um sistema de polias que por sua vez está acoplada

a um banho termostato (Medigen). Tando a amostra como a

referencia eram aquecidas no interior do espectrofotômetro,

simultaneamente com as medidas de absorção ótica. Foram

feitos estudos de cinêtica cbm as velocidades de 0.8, 0.4

e 0.2°C/min.
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CAPITULO 7

RESULTADOS E DISCUSSÕES

1. Modificações do Espectro Õtico Produzidas pela Presença

do Cobre

1.1. Espectros óticos

A Fig. 18 apresenta os espectros óticos de solu-

ções de Mioglobina dopada com cobre para as concentrações

de 0, 2, 4, 6,8 cobres por molécula, nas regiões do visí-

vel e infravermelho próximo.

Os espectros óticos das soluções de Mb+2Cu(II) e

Mb sem cobre normalmente coincidem. Em particular, a solu

ção de Mb que estudamos mostrou a banda de 580 mu mais a-

centuada do que o habitual na MetMb (Fig. 7), sendo que • a

solução de Mb+2Cu(II) voltou a apresentar o espectro bem

conhecido. Esta modificação no espectro deve ser atribuí-

da à presença de uma pequena percentagem de Mioglobina li-

gada a oxigênio, já que este tipo de molécula apresenta a

banda de 580 my mais intansa. Foi sugerido anteriormente1*9

que a presença de um cobre por molécula já é suficiente pa

ra transformar a molécula de MbO2 para MbH2O, Descrevere

mos, então, as variações no espectro õtico, com o aumento

da concentração de cobre, tomando como base o espectro da

solução de Mb+2Cu(II).

As bandas de 505 e 1000 my nitidamente decaem

com o aumento da concentração de cobre. 0 deslocamento do

espectro na região de 600 mu poderia ser atribuído ao. cre£

cimento e alargamento da banda de 580 my. Nota-se ainda

um aumento na intensidade de absorção na região de 700 my

que poderia estar relacionado com a variação do espectro na

região de 600 my ou ter alguma outra causa distinta.

Na Fig. 19 estão os espectros óticos, também na

região do visível e I.V. próximo, das soluções de Mb dopa-
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Fig. 18 - Espectros óticos de soluções de Mioglobina dopadas com 2, 4, 6, 8 Cu(II) por molécula.

Os espectros da parte inferior da figura correspondem a região do I.V. próximo.
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da com muitos cobres, 16, 32, 48, 64, 80, 96 Cu:Mb. Aparen

temente existe o crescimento de uma banda em torno de

620 my, sendo que na Mb com 6 e 8 cobres por molécula a

banda de 630 ray já estava transladada para 620 my (Fig. 18)

O aumento da absorção na região do I.V. pode ser atribuído

ao crescimento de uma banda larga em torno de 700 my, ban-

da essa que provavelmente, está influenciando a variação da

absorção em 620 my»

Para o estudo da banda de Soret foi necessária

a utilização de cubas porta-amostra com caminho ótico dez

vezes menor (Fig. 20). Para poucos cobres (2, 4, 6,8 Cu:Mb)

a banda decresce havendo paralelamente o aumento da inten-

sidade de absorção na região de 350 my. Nas amostras com

mais altas concentrações (Fig. 21) em cobre a banda de So-

ret já não varia, enquanto ocorre nitidamente o crescimen-

to de uma banda na região de 350 my.

A complexidade dos espectros óticos na região do

visível torna impossível, pela simples observação dos mes-

mos, um estudo quantitativo das variações das bandas típi-

cas da Heme, e a identificação de novas bandas que esta-

riam associadas ao cobre ligado na molécula de Mioglobina.

Fomos então levados a fazer uma simulação teórica do mesmo

usando um computador Digital PDP11.

1.2. Interpretação dos espectros

Costuma-se admitir que a MetMb apresenta bandas

centradas em 1000, 630, 580, 550, 505 e 410 my, sendo es-

tas posições extraídas dos máximos e inflexões do espectro

õtico. Williams50 analisou o espectro ótico da MetMb, en-

tre 500 e 700 my com auxílio de um computador KDF9, admi -

tindo que as bandas óticas tenham a forma de Gaussianas. Os

espectros teórico e experimental foram ajustados utilizan-

do 25 pontos com o método dos mínimos quadrados e as posi-

ções encontradas para as bandas foram: 15690 cm"1(635my),

16840 cnTMsgSmy) , 18300 cm-I(546my) e 19940 cm"1 (501my).
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Fig. 21.- Variação do espectro na região da banda
de Soret para Mb dopada ceai tnuitcíã óo-
bres.
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No programa computacional utilizado aqui, admi-

tiu-se de início que/ na região estudada por Williams, as

bandas de absorção ótica estejam nas posições por ele de-

terminadas. Como parâmetros ajustáveis são usadas as lar-

guras e amplitudes das bandas, sendo que a otimização des-

ses parâmetros é feita através da minimização do desvio me

dio quadrático entre espectros experimental e simulado, e

pela apreciação visual da coincidência entre ps dois es-

pectros traçados pelo computador.

Para descrever o espectro observado na gama de

comprimentos de onda estudada foi necessário, além das ban

das determinadas por Williams, a introdução das bandas de

410 e 1000 my, esta última só aparecendo nas soluções de

Mb+2Cu(II) e Mb+4Cu(II) e tendo seus parâmetros bem deter-

minados pela região do espectro de I.V. proximo. A control

buição da banda de Soret (410 mp) só foi importante para

a região de 460 - 480 my.

Além das bandas normais da Heme foi necessário a

introdução de duas novas bandas centradas ém 470 my e

700 my. A banda de 470 my está presente em todas as solu-

ções e seus parâmetros variam pouco, enquanto a banda de

700 my nitidamente cresce com o aumento da concentração de

cobre, ficando bastante evidente para as soluções de mui-

tos cobres (16, 32, ... Cu:Mb) (Fig. 19).

O fato da banda de 470 mp não aparecer na litera

tura não ê estranho jã que ela fica mascarada pela banda

de 410 my, e não ê encontrado um tratamento rigoroso de to

do o espectro ótico da Mioglobina. Com cuidado é possível

constatar a presença dessa banda mesmo sem a simulação teó

rica do espectro (Big. 18).

A posição da band... de 700 my (700 ±10 my) foi de

terminada através dos espectros óticos das soluções com mui

tos cobres (16, 32, ... Cu:Mb). Para as soluções de 2 e 4

cobres por molécula a determinação dos seus parâmetros é

bastante incerta não só porque ê pouco intensa, como ainda

pela presença da banda da Heme no I.V.
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Além da introdução destas novas bandas, outras mu

danças foram verificadas. A banda de 637 my, determinada

por Williams, reproduziu bem o espectro da Mb com 2 e 4 co

bres por molécula mas tornou-se necessário sua translação

para 630 my no ajuste dos demais espectros. Além disso, a

banda do I.V. que é centrada em 1000 mp, para Mb+2Cu(II) ,

na Mb+4Cu(II) desloca-se para maiores energias (960 rap).

A tabela 2 mostra o valor do máximo.de absorção

das oito bandas óticas, as larguras de linha e as respecti

vas áreas. Nota-se que a partir de 16 Cu:Mb as bandas da

Heme jâ não variam, enquanto a banda de 700 mu continua

crescendo.

A variação do espectro ótico está explicitado a-

travês do comportamento das áreas das bandas de absorção

nas Figs. 22 e 23, já que os dois parâmetros, altura e lar

gura, variam.

1.3. Discussão dos resultados

a) Bandas de absorção da Heme

A Fig. 22 mostra que as seis bandas óticas da

Heme variam somente até a concentração de 8 cobres por mo-

lécula de Mb. A partir dal, no que diz respeito a sensibi-

lidade do espectro ótico, a proteína já se encontra comple

tamente desnaturada. Esses resultados confirmam os obti-

dos por Gurd26, que estudou soluções de Mb dopada com co-

bre através do sinal de RPE do ferro e da intensidade de

absorção ótica da banda de 410 my.

Gurd mostrou26 que com o aumento da concentração

de cobre o sinal de RPE característico do ferro em estado

de spin-alto decresce, indicando a mudança de Fe(III) spin

alto para Fe(III) spin baixo. Esta variação de estado de

spin deveria acarretar o crescimento das bandas a e 6, con
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2468 Cu:Mb
Fig. 23 - (a) Variação da área da banda de 700 mp (escala a esquerda)

(b) Variação da área da banda de 410 my (escala a direita)
(c) Variação da área dá banda de absorção do cobre no solvente

(escala a esquerda).
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sideradas típicas da proteína no estado de spin baixo. Con

trariando esta previsão, somente a banda de 593 my, chama-

da de banda a por Williams5, cresce com o aumento de cobre

na solução. As bandas óticas centradas em 505 e 637 my cqn

sideradas de transferência de carga e a banda em 546 my (3)

têm o comportamento inverso.

Provavelmente, com a desnaturação da proteína o

íon de ferro está mudando de estado de spin, porém, esta

deve ser somente uma conseqüência de transformações maio-

res na estrutura da molécula. As modificações das bandas

da Ht-me devem estar refletindo principalmente distorções da

própria Heme, ou variações na sua vizinhança, ou ainda, co-

mo foi sugerido por alguns autores 1'*t15f a formação de a-

glomerados de Hemes.

Em princípio, as bandas «, 8 e y por estarem as-

sociadas a transições TT •*• ir* do anel de porfirina (Cap. 3)

deveriam modificar-se com a mesma velocidade. Não é isto

que se observa na Fig. 22, sendo que a banda de 410. my {y)

decresce muito mais rapidamente que a banda de 546 my ($),

e, como já foi dito, a banda de 593 my (a) cresce com a

desnaturação.

0 fato interessante é que as bandas de 637, con-

siderada de transferência de carga, e a banda de 546 (3)

têm,dentro do erro experimental, a mesma taxa de decresci-

mento. Isto nos leva a afirmar que estas duas bandas es-

tão relacionadas entre si.

Williams associou âs bandas de absorção ótica

centradas em 593 e 546 my que aparecem na MbH2O (spin-alto)

as bandas a e 3 típicas da proteína no estado de spin-

baixo, principalmente por elas se localizarem na mesma re-

gião do espectro e pela correlação entre a intensidade des_

sas bandas e o valor de susceptibilidade magnética de Mb

com vários ligantes, sendo que essa ultima medida ê mais

explícita para a banda de 546 my (3) (Fig. 9). Mesmo cha-

mando estas duas bandas de ^ e 3 foi necessário considerar

uma certa mistura com bandas de transferência de carga, a

fim de obter coerência nos resultados què observou.5
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Gauterman6 sugeriu que as quatro bandas observa-

das (637, 593, 546/ 505 my) para a MetMbH2O possam estar

relacionadas com as bandas típicas de uma protoporfirina li

vre (sem o Ion de ferro) sendo que Scheler51 propôs várias

situações em torno do íon de ferro que tornariam a proto-

porf irina "pseudo-livre".

Eaton e Hochstrasser52 estudando as bandas de ab

sorção da Mb no estado cristalino através da taxa de pola-

rização destas bandas propõem, que as bandas a e $ sejam

aquelas que aparecem em 546 e 505 my e as outras 'sejam ban

das de transferência de carga.

Como foi dito no Cap. 4 o espectro ótico da

ferri-Mb ê muito complexo e ainda está sujeito a diversas

interpretações. O estudo feito aqui sugere que as bandas

de 546 my e 637 mu tenham origem comum, talvez a banda de

546 seja a banda 3/ como ê proposto por Williams, e a ban-

da de 637 my seja a banda a.

Ê importante ressaltar que os resultados expres-

sos na Fig. 23 são especialmente confiáveis, já que são a

expressão da variação das áreas das bandas, e não simples-

mente o valor máximo da absorção em certo x, e foram obti-

das com um ajuste teórico do espectro. Além disso, contra

riamente ao estudo de Williams correlacionando bandas cor-

respondentes ã moléculas de Mb complexadas com ligadas di-

ferentes, nesse trabalho foi possível acompanhar a varia -

ção progressiva do espectro da MbH2O produzido por um a-

gente desnaturante (íon de cobre).

b) Banda de absorção associada ao cobre

Contrariamente as bandas de Heme, que saturam pa

ra a concentração de 8 cobres por molécula, a banda de

700 my continua a crescer para maiores concentrações do me

tal. Na Figura 23 o seu crescimento está explicitado e

comparado com a banda de 410 my.

A dependência da. área da banda de absorção do

Cu(II) no solvente usado (H2O+N-ethil, Morpholino-HCl,ver

cap. 6) em função da concentração de cobre está indicada na
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parte inferior da figura 23. Foi feita a medida de absor-

ção de uma amostra contendo a mesma quantidade de ions de

cobre que a solução de Mb + 80 Cu(II), admitido que a lar-

gura da banda não varia com a concentração de cobre e que

o valor da absorção (A) segue a lei de Lambert-Beer (A =

= e£c). Fica então evidenciado que a banda de 700 my não

pode ser associada simplesmente ao cobre no solvente, isto

ê, que a presença da molécula de Mb é fundamental.

Outro fato que deve ser destacado ê a inexistên-

cia desta banda de 700 my no espectro de soluções de Mb

desnaturada por zinco, segundo os resultados obtidos por

Cann15 e confirmados por nós. Outros processos de desna-

turação como aquecimento e o uso de agentes desnaturantes

(p. ex. etanal) também não fazem aparecer uma banda nessa

região do espectro.

Ê possível, então, afirmar que a banda em 700 my

está relacionada com o íon de cobre complexado com a molé-

cula de Mioglobina.

O crescimento da área desta banda pode ser atri-

buído a existência de dois tipos de sítios diferentes. Um

deles, onde se ligam os primeiros cobres, seria o mesmo ob

servado por Gurd (Fig. 14) por titulação e por RPE, estan-

do relacionado com os nitrogênios do anel imidazol. O ou-

tro sitio, preponderante para grandes concentrações de co-

bre, com constante de reação menor ou coeficiente de extin

ção menor (evidenciado pela menor inclinação da reta), de-

ve estar relacionado com os outros nitrogênios da molécula

(p. ex. das ligações peptideas ou outras cadeias late-

rais expostas pela desnaturação produzida pelos primeiros

cobres). Isto porque o cobre liga-se preferencialmente ao

nitrogênio do que à água ou hidrogênio, e também porque a

posição da banda de absorção ótica ê a mesma para os dois

tipos de sítios. Além disso essa transição está em uma re

gião do espectro ótico característica de ligações do cobre

com nitrogênio.18

Apesar da posição da banda de absorção sugerir
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que também no segundo sitio o cobre esteja ligado com ni-

.trogênios, esta ligação deve ser mais fraca, já que não

foi detectada por Gurd (Fig. 14) (provavelmente devido a

diãlise a que foram submetidas suas amostras).

0 baixo coeficiente de extinção dessa transição

(e * 90 M-^cm""1) sugere que ela seja do tipo d-d e não de

transferência de carga. Os resultados obtidos aqui estão

de acordo com os resultados de RPE, onde a correlação en-

tre A. e g,. (Fig. 13) indica que o complexo que o cobre

forma com a mioglobina é do tipo 2 ou "não azul" (ver Cap.

4).

2. Variação Térmica do Espectro Ótico das Soluções de Mb

Pura e Dopada com Cobre

Na Fig. 24 estão apresentados os espectros de

absorção ótica na região do visível, para uma amostra de

Mb pura em pH 6.4, a diferentes temperaturas. Observa-se

com o aumento da temperatura, a diminuição gradual das ban

das de absorção em 637 e 505 mu, características da Heme,

juntamente com uma translação vertical de todo o espectro.

Esse efeito de translação, desprezível até 40 C, passa a

ser muito importante para temperaturas acima de 50°C, mere

cendo portanto uma análise mais detalhada.

2.1. Dependência do espalhamento com o tempo

Na Figura 25 estão vários espectros de absorção

ótica da Mb pura, em tempos diferentes, obtidos com a solu

ção mantida na temperatura de 50°C, em pH 6.4. Ó interva-

lo de tempo entre as medidas de 2 espectros consecutivos é

20 min. Observa-se o deslocamento de todo o espectro pára

valores de maior absorção, sem que haja modificações con-
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Fig. 24 - Variação do espectro ótico de «na solução de Mb em pH 6.4, ocm a temperatura.



Fig. 25 - Variação can o tempo do espectro ótico de uma solução de Vb (pH 6.4) mantida a 50 C. Linha tra-
cejada corresponde ã diferença entre o ultimo e o primeiro espectro. Os círculos indicam os va-
lores teóricos calculados.
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formacionais drásticas na molécula/ já que as bandas da

Heme não se modificam. A diferença entre o último e o pri

meiro espectro (Fig. 25) mostra um crescimento quase mono

tono da absorção ótica com o comprimento de onda. Esse ti-

po de comportamento é característico de espalhamento de luz

e está relacionado com a variação do coeficiente de turva-

mento (T) com A. As modulações superpostas a curva de

espalhamento provavelmente são devidas ao comportamento a-

nômalo do índice de refração sobre as bandas de absorção.

No espalhamento de Rayleigh, T varia com x""1*. No

espectro da Fig. 25 a variação com X ê bem mais suave. U-

sando a equação (3)referida no apêndice A para o espalhamen

to de Rayleigh, o coeficiente de turvamento T apresenta um

valor de 10~3cm"1
f o que ê duas ordens de grandeza menor

que o observado no espectro da Fig. 25 (T = lO^cnr 1). A

formação de pequenos aglomerados de moléculas de Mb impli-

ca na necessidade de se considerar o termo negativo em X"*6

na equação de Rayleigh e como conseqüência T diminuirá "de

valor. Desta maneira os centros espalhadores deverão vio-

lar a aproximação de pequenas moléculas.

A dependência observada na Fig. 25 do coeficien-

te de turvamento com o comprimento de onda ê explicada ad-

mitindo-se centros espalhadores grandes, de dimensões maio

res que X, o que leva T a comportar-se, em 1? aproximação

como

T = KX 2 + K' ou nrX2 = K + K'X2

Os valores de K e K1 foram calculados através do método tie

regressão linear, tendo T X 2 como "y" e X2 como "x". 0 me-

lhor ajuste teórico apresentou para K e K1 os respectivos

valores: 7.7x10^ e 2.3 xlO""3. Esses parâmetros foram uti

lizados para calcular os valores teóricos de T.

A hipótese da formação de grandes aglomerados de

moléculas quando a solução de Mioglobina é aquecida pode

ser confirmada observando-se o comportamento de uma mesma

solução de Mb, antes e depois de centrifugada (Fig. 26) (é

importante lembrar que a Mb liofilizada apresenta sempre u



nao centrifugada

0.5

-^~-a o_

Fig. 26 - Espectros óticos de duas soluções da Vb, sendo que una foi centrifugada e a outra não.
A linha tracejada corresponde ã diferença entre os dois espectros. Os círculos indicam
os valores teóricos calculados.
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ma pequena quantidade de aglomerados que não se dissolvem).

Os dois espectros mostram um deslocamento em intensidade de

absorção, sendo que a diferença entre eles obtida com a so

lução centrifugada na referência e a não centrifugada na

amostra, indica que os aglomerados depositados espalham a

luz incidente segundo a mesma lei obedecida pelos aglomera

dos formados por aquecimento. Os aglomerados que se depo-

sitam por centrifugação certamente são grandes complexos de

moléculas. Isto pode ser verificado por um cálculo simples,

onde se utiliza a velocidade da centrifugadora, o tempo de

centrifugação, a densidade e a viscosidade da solução de

Mioglobina1°. Através deste cálculo ê possível esti

mar que a menor partícula depositada tem massa mole

cular da ordem de 108g correspondendo a IO1* moléculas . da

proteína.

Os valores de K e K1 correspondentes a equação

de T para as partículas depositadas por centrifugação, ob-

tidos com o melhor ajuste teórico (com o mesmo método)(Fig.

26) são respectivamente 3.0 x IO4 e 2.8xlO~3, sendo que o"

coeficiente de A2(K) é da mesma ordem de grandeza do parâ-

metro encontrado para os aglomerados formados por aqueci -

mento. Utilizando o modelo de Debye e Brucke (ver Apêndice)

ê possível estimar o tamanho dos centros espalhadores de

luz em 5 x 1O5A, o que tambóm corresponde a 10 *• moléculas ,

confirmando o resultado obtido anteriormente na estimativa

feita a partir da centrifugação.

2.2. Variação do Espectro
»

A variação do espalhamento com a temperatura ap;i

rece na Fig. 27 monitorado pela absorção em 800 my, para a

mostras com diferentes concentrações em cobre. Nas amos-

tras de Mb pura e Mb+lCu observa-se um aumento do espalha-

mento a partir de 40°C. Na solução de Mb com 4Cu(II) esse

crescimento do espalhamento inicia-se a uma temperatura in

ferior. A amostra de Mb+2Cu(II) apresenta um comportamen-

to anômalo, o espalhamento diminui com o aumento de tempe-

ratura entre 20 e 40°C.
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800 mvi para so luções de Mb pura , com 1, 2, 4

cobres por molécula .
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A formação de aglomerados de moléculas refletida

no aumento de intensidade do espalhamento na faixa de 50 a

80°C está relacionada com o processo de desnaturação das

moléculas de proteínas.51 A diminuição do valor desse es-

palhamento observada na solução de Mb com 2 Cu(II) entre 20°C

e 40 C, refletindo uma mudança do estado de agregação das

moléculas na solução, deve também estar relacionada com u-

ma mudança conformacional da molécula. Modificação confor;

macional em proteínas globulares nessa faixa de temperatu-

ra é um fenBmeno já observado e denominado "prê-desnatura-

ção".33-1**

Em pH 6.4 a rápida formação de aglomerados obser

vada (Pig. 25) à temperatura de 50°C, e que se processa

mais rapidamente a temperaturas mais altas impede o estu-

do do processo de desnaturação térmica através de medidas

de absorção õtica. Neste trabalho foram por isso utiliza-

das soluções de Mb com pH alto (pH 11.4) onde ê sabido que

a aglutinação se processa mais lentamente.35

O estudo das variações térmicas da molécula de

Mb pura e dopada com dois cobres foi feito aqui através 'da

variação da intensidade de absorção ótica em 245 m\i, já

que existem estudos da desnaturação e pré-desnaturação nes;

te comprimento de onda feitas anteriormente por Primalov35

em ciano-MetMb. A escolha deste X foi aí justificada por

estar relacionado com a ionização da tirosina, que serviria

como sonda para detectar modificações conformacionais da

proteína em regiões da Heme (Fig. 8).

A Fig. 28 mostra a variação típica na intensida-

de de absorção em 245 mu para uma solução de Mb pura e uma

solução de Mb dopada com dois cobres por molécula. Nesta

última observam-se os dois processos de transição, o pri-

meiro em torno de 35 C (prê-desnaturação) e o segundo na

região de 65°C (correspondendo a desnaturação da molécula).

Na solução da Mb pura o primeiro processo praticamente não

existe.

a) Desnaturação *

O fenômeno da desnaturação está mostrado na Fig.

29 para soluções de Mb pura e dopada com cobre através da
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variação de absorção em 245 mu devidamente normalizada e u

tulizando três velocidades de aquecimento diferentes. Os

resultados evidenciados na Fig. 29 podem ser resumidos em

3 itens:

1. A variação da absorção ótica em 245 my durante a desna-

turação da Mb é função da velocidade de aquecimento da

amostra. 0 intervalo de temperatura e a amplitude da

variação de absorção ótica (resultado obtido antes da

normalização) são tanto menores quanto mais rápido ê o

processo de aquecimento.

2. Para mesma velocidade de aquecimento amostras idênticas

apresentam resultados diferentes, transladados em tempe

ratura.

3. A temperatura de desnaturação definida pela temperatura

de ponto médio das curvas normalizadas diminui com a in

trodução do cobre, nas amostras aquecidas com a veloci-

dade mais rápida e aumenta com as amostras aquecidas

mais lentamente.

b) Pré-desnaturação

A Fig. 30 mostra o fenômeno da pré-desnaturação

observado através de medidas de intensidade de absorção ó-

tica (normalizadas) em 245 my, utilizando as mesmas veloc:L

dades de aquecimento do processo de desnaturação. A pré-

desnaturação, como jã foi dito anteriormente, foi estudada

em soluções dopadas com 2 cobres por molécula onde o fenô-

meno é muito mais evidente.

O fato marcante ê que a prê-desnaturação se tra-1

duz por uma diminuição do espalhamento com a temperatura.

Contrariamente ã desnaturação, a prê-desnatura -

ção nem sempre ê observada, ocorrendo que em duas amostras

identicamente preparadas e aquecidas â mesma velocidade so

mente uma delas apresenta prê-desnaturação. Porém, quando

constatada, a temperatura média da pré-desnaturação varia

pouco, independentemente da amostra ou da cinética utiliza

da, estando sempre em torno de 35°C. Como na desnaturação
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a velocidade do processo influi na forma da curva de tran-

sição * Ê nítido, também, a dependência da concentração da

Mb no efeito observado (Fig. 30).

2.3. Discussão

Ê bem conhecido que a desnaturaçao térmica de

proteínas provoca a agregação das moléculas desnaturadas em

solução.32 0 estudo desses agregados através da medida do

espalhamento de luz permite então monitorar a desnaturaçao

térmica.

Esse método já foi utilizado anteriormente no es_

tudo de desnaturaçao da Albumina.53 Sua limitação vem da

dificuldade de se estabelecer uma relação direta entre o

coeficiente de turvamento e a fração de moléculas desnatu-

radas e de ser a constante de tempo do processo de agrega-

ção grande e dependente da temperatura (vide Fig. 25). Is-

to se evidencia nos resultados mostrados na Fig. 29, onde

a forma da curva do coeficiente de turvamento contra a

temperatura é função da velocidade de aquecimento.

A falha de reprodutividade nos resultados obti-

dos com amostras idênticas aquecidas com mesma velocidade

pode ser devido a pequenos variações de pH. Para o valor

de pH utilizado (11.4) uma pequena variação do mesmo pro-

duz variação importante na temperatura de desnaturaçao(Fig.

16).

Por outro lado, processos de desnaturaçao térmi-

cas diferentes jã foram observados para amostras prepara -

das de forma idêntica15 e isto foi atribuído a heterogene^

dade das soluções de Mb que conteriam toda uma distribui -

ção de moléculas com estruturas vizinhas. Soluções aparen

temente idênticas poderiam ter distribuições diferentes.51*'55

Apesar das limitações apontadas acima ê possível

estimar a temperatura de desnaturaçao em torno úa faixa de

55 a 70°C. Privalov35 estudando a desnaturaçao térmica

da MbCN em pH 11.4 por absorção ótica em 245 mu e calor es_
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peclfico, determina a temperatura de desnaturação em 72 C

enquanto Hermans32 encontra a 55°C através de. medidas de

absorção ótica em 410 my e rotação ótica em 233 my.

A imprecisão dos resultados impede concluir so-

bre o efeito da ligação do cobre na molécula na temperatu-

ra de desnaturação, fenômeno observado em medidas de RPE.37

A prê-desnaturação ê um fenômeno ainda pouco es-

tudado e de difícil interpretação. A anomalia observada em

certos parâmetros experimentais na região de 30-40 C indi

ca a existência de modificações confcrmacionais na estrutu

ra da molécula de Mioglobina nesta temperatura.

O estudo feito aqui, evidenciando uma diminuição

da luz espalhada pela solução de Mioglobina em torno de

35 C, é uma medida das moléculas como um conjunto e não de

variações individuais na estrutura de uma molécula. A for

ma diferente apresentada pela curva de cinética da solução

de menor concentração confirma a presença de forças inter-

moleeulares no fenômeno de prê-desnaturação.

A diminuição da intensidade de luz espalhada pe-

la solução da Mb pode ser explicada de duas maneiras: mu-

danças conformacionais na molécula acarretariam a dissolu-

ção de grandes aglomerados presentes na solução, ou por uma

ordenação espacial nas moléculas que causariam espalhamen-

to de luz coerente produzindo interferência destrutiva

(ver Apêndice).

Interações entre moléculas através de sítios es-

pecíficos levando a uma organização das moléculas em solu-

ção ê um fenômeno conhecido e de grande importância bioló-

gica. Algumas proteínas, como a insulina , sob certas'cqn

dições, arranjam-se formando grandes complexos ordenados -

(micelas coloidais). fi possível que em torno da temperatu

ra fisiológica, a molécula de Mb sofra uma pequena modifica-

ção na sua estrutura, expondo certos sítios que facilitam

a interação intermolecular segundo direções bem definidas

dando origem a uma supra-estrutura ordenada.
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CAPITULO 8

CONCLUSÕES

Os resultados mais significativos deste trabalho

são:

i) melhor interpretação do espectro de absorção

da Mioglobina.

ii) identificação de uma banda de absorção • do

Cu(II) complexado com a molécula de Mioglobi-

na

iii) identificação de forças intermoleculares no

processo de prê-desnaturação.
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APÊNDICE

O tratanento ricroroso do esnalhanento de luz nor

moléculas e encontrado ern vários livros e artiaos (nor ex.

ref. 56) , e nós nretendemos aqui mostrar somente os orincl

nais conceitos envolvidos.

Ouando uri feixe de radiação eletromagnética mono

cromãtico G naralelo incide sobre urna nartícula, elétrons

desta narticula vão snr deslocados, entrando on movinonto

oeriõdico na mesna frnauincia da radiação incidente. A ra

diacão omitida nor esses elétrons 5 chanada do radiação

esnalhada.

A intensidade de luz esoalhada é dada nor:

16 TT" a2 íl + cos2e'

X" r 2 2 i

onde I*.-* é a intensidade do feixe incidente, r é a dis-

tância entre o elemento tspalhador e o observador, a é o

nolarizabilidade de^te elemento e 8 é o .̂ncmlo entre os

feixes incidente e esnalhado.

Esta é a equação de Rayleiah nara un único ele-

mento espalhador. Quando tomos un sistena con vários cen-

tros esnalhadores devemos levar en conta a interferência

entre os vários feixes esnalhados. S asse fenôneno de in-

terferência que vai anular, exceto na direção incidente, o

espalhamento de radiação de grande comprimento • de onda

(X muito maior que o narnmetro da rede) em un cristal per

feito.

F,m uma solução homogênea de moléculas necruenas,

deveríamos ter um comnortamento semelhante ao cristal jã

<-rue nodemos dividi-la em pequenas células, muito raenore"
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A, cada uma delas sendo considerada um centro de es-

nalhanento. Isto não acontece, porque as partículas em so

lucão estão en constante movimento térmico, logo, o número

de nartículas en cada uma destas células varia com o ten-

D O . Isto faz com nue nares de células localizadas de ma-

neira que esnalhem luz fora de fase, não mais se cancela-

rão, já que terão densidades diferentes.

A Teoria da Flutuação de esnalhamento de luz te-

ve sua oricrem em trabalhos de Smoluchov/ski, Einstein e

Gans (r>or ex. ref. 57) , sendo que sua aplicação en macrono

léculas foi feita nor Debve (58).

Segundo a Teoria de Flutuação a intensidade de

luz espalhada em um certo ânqulo 0 vai ser dada pela ex-

ressão:

i e 2IT2 n£ (dn|dC)2(l + cos2 9) CM

onde dn|dC é a variação ão índice de refração com a con-

centração, M é a massa molecular, N é o número de Avo-

qrado, n é o índice de refração do solvente.

Para chegarmos a esta expressão é necessário as-

sumirmos quo:

1) o feixe incidente ê monocromático e paralelo

2) as partículas espalham independentemente umas das outras

3) as partículas estão orientadas rondonicamente

4) não existe absorção da radiação

5) as partículas são isotrónicas e idênticas

6) as partículas são muito menores que X (59)

Aloumas destas restrições serão levantadas com o nrôsseaui^

mento do texto.

Geralmente se apresenta a expressão de espalha -

mento na forma;

M
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onde K =
2ir2 n2 (dn|dC)

e
NX1 0 Io cos29

sendo

rrue a exnressão em potências de C (concentração) , dando

origem aos coeficientes B, cj ..., coeficientes de

Virial, está ligada ao fato da solução não ser ideal, exi£

tindo interação entre as moléculas (60).

A teoria acima é utilizada oara moléculas rmito

menores que o comnrinento de onda da radiação incidente.P£

ra centros esnalhadores de dimensões comnarãveis a X (en

tre X/20 e X/2) vai existir interferência entra as radia-

ções esnalhadas nelas várias nartícuias de um mesmo cen-

tro, já rrue estas partículas tem nosicões fixas e não r>o-

dem nais ser consideradas como espalhadores independentes.

Ma fiaura abaixo, vemos eme os feixes de luz es-

nalhados nelas narticulas A e li vão interferir entre si.

Obs.

Levando em consideração esse efeito de interfe-

rência, obtem-se a seguinte equação (59, 60):

KC 1 6 ^
2BC 1 +

3X

2 8senz -
2

(1)

onde RCT ê o raio de giração da molécula. Esta equação é

conhecida como equação do "Zim nlot", oois foi sugerido
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nor Zim fazer o gráfico de KC/R9 contra (kC + sen2 0/2)

onde k ê urna constante arbitraria. Extrapolando as cur-

vas para 0 = 0 e C = 0 temos respectivamente os valores

do coeficiente de virial B e da massa molecular M.

Outra maneira da termos as informações sobre os

centros esnalhadores é através da medida do coeficiente de

turvamento (turbidity). Esta medida está relacionada ã

luz espalhada em todas as direções:

í-eir rir
d<j>

•'o •'o
r2 sen2e d6 • (2)

desta maneira há uma relação- entre ç e a medida de absor-

ção ótica, ou seja

- Jln

onde % é o caminho ótico, I ê a intensidade da luz in-

cidente e I a da radiação emergente.

Colocando (1) em (2), sabendo que R9 =
9

o

r
L + cos 2 6

1

KCM

+ 2 BC?!

16TT 128 TT3 R
_ g

3 9X'
(3)

As aproximações usadas no caso de moléculas de

dimensões comparáveis a X, exiaen aue a molécula seja ne-

nor que X/2. Para moléculas muito qrandes, ou oara aglome

rados de moléculas, ê necessário um outro tipo de tratar.en-

to.-

Debye e Bueche (61) desenvolveram um modelo basea^

do em flutuações do índice de refração, em sólidos, líqui-»

dos e gases, causados por flutuações de concentrações, che-

gando ã expressão:
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K. = n2 d3
Ü2±2JL

onde b = If! TT; •onra valor cle a
n o a

média do temno da flutuação da constante dielétrica e , &

é urna rendida da extensão da inonogeneidade. Para valores

ne^uenos de —.j— vanos encontrar a dnnendencia de f con

X k e X b true já discutimos anteriornonte. ^o conside-

rarirras —v— muito grande tenos o seguinte dssenvcilvinento:

= 2TT2
n2 d

a

7\ssin sendo, o coeficiente de turvamonto vai variar ^

nadanento con o 7. X~2 +K1, i s to é, denende nuito nais

fracanente de X

quenas, que varia coino

do --rue o espalhanento oara •oartículas
n \"% + K" X"6 .
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