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O saber e, soberbece, mas o amor edifica.

Paulo - Corintios I, Cap. 8 v.l

A cultura pode ser muita vez - como a fortuna*

a beleza física, o poder - motivo para a desgraça do

homem, quando essa cultura, desprovida de humildade

e amor, o conduz, pela presunção, ao detestável vi-

cio do narcisismo intelectual.

0 homem rico de culturas mas pobre de bons

sentimentos, ê um infeliz, embora se julgue um deus»

Martins Peralva
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RESUMO

I Monocristais monoclínicos de mioglobina de ba-

leia foram dopados com ions de Cu(II) por imersão em uma

solução saturada de 11113(8014) contendo Cu(SO^) diluído. .

Foram identificados dois espectros de RP£ isotrô

picos com parâmetros diferentes e três espectros anisotrô-

picos, correspondendo a três tipos distintos de complexos

de Cu(II):Mb. A variação angular dos espectros anisotrõ-

picos nos planos ab, ac* e be* e os parâmetros de um dos

três complexos denominado aqui Cu(II)_:Mb foram determina-

dos por um ajuste com um Hamiltoniano <2e spin com simetria

axial e calculado em aproximação de 2 a ordem, jInteração su

perhiperf iria com um nitrogênio foi observado nesta coraple-

-xo, >

Um estudo da variação térmica na faixa de 25°C

a 55°C do espectro de RPE do complexo Cu(II),:Mb permitiu

identificar uma variação conformacional da molécula. O es-

pectro evolui de um espectro anisotrópico para um espectro

isotrópico com parâmetros diferentes, l^m tratamento termo

dinâmico do processo permitiu a medida da variação de en-

talpia (AH) e entropia (AS) desta pré-desnaturação da mole

cuia no estado cristalino^/ Um modelo do complexo Ca(II)A:Mb

ê proposto para explicar esta mudança conformacional atra-

vés dos espectros de RPE obtidos antes e depois do aqueci-

mento da^amostra.

L O espectro isotrópico obtido com o cristal aque-

cido a 55°C tem os parâmetros de RPE muito semelhantes aos

parâmetros obtidos com o complexo Cu(II):Mb em solução con

gelada a 77°K, enquanto que o espectro do complexo obtido

com o cristal secado a vãcuo ê bem diferente do obtido em

solução. Isto permitiu identificar duas estruturas terciã

rias diferentes para a molécula, uma correspondendo â mole

cuia no cristal â 55°C e outra ao cristal secado a vãcuo.

Uma leve diferença na estrutura tridimensional da molécula

no estado cristalino a 25°C e em solução ê também eviden -

ciada.
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ABSTRACT

LL Single crystals of sperm whale met-Myoglobin were
doped with Cu(II) by immersion in a saturated solution of

NH3(SO^) containing diluted CuCSO^).

Two isotropic EPR spectra with different para-

meters and three anisotropic EPR spectra corresponding to

three distinct types of Cu(II):Mb complexes were iden-

tified^/Angula-r-variations of- the anisotropic EPR spectra -

were measured in the planes ab, ac* and be* and/ĵ f fitting

of the angular variation of the EPR spectrum or one of the

complexes named here Cu(IX):Mb was âone using a spin

Hamiltonian with axial symmetry calculated up to second order

which gave the EPR hyperfine parameters .J A superhyperfine
i

interaction with one nitrogene was observed in this complex»;

£"A study of the thermal variation of the complex

Cu(II)_:Mb EPR spectrum in the temperature range of 25 C
n

to 55 C allowed an identification of a conformational va-

riation of the molecule. The spectrum e^volved from the

^tnisotropic to isotropic spectrum with different parameters^ / J5

/The tharnodynareic fitting of this process gave "enthalpy

and entropy variation (AH and AS) of this pré-denaturation

•of the molecule in the crystalline states / A model of the

Cu(II) :Mb complex is proposed to explain)^ the conforma-

tional change of the molecule by means of EPR spectra be-

fore and after the thermal treatment. / •-'.--'''

i. The isotropic spectrum obtained with the crystal

at 55 C presents the EPR parameters very similar to the

same parameters obtained with the Cu(II):Mb complex in

aqueous solution at 77°K, whereas the isotropic spectra

parameters obtained with the dried crystal are quite dif-

ferent, it was possible to identify two different

tertiary structures of the myoglobin molecule: one corre-

sponding to the molecule in the crystal at 55°C and other s T'

to the dry crystal. A slight difference in the crystalline

v and solution structure of the myoglobin molecule is



RESUMÊE

Des monocristaux monocliniques de Mioglobine de

baleine ont été doppés avec des ions de Cu(II) par iraner-

sion dans une solution satures de NH3(SO^) contenant du

Cu(SO^) dilué.

Deux spectres de RPE isotropiques avec des para-

me três differents et trois spectres anisotropiques asso-

cies â trois types differents de complexes Cu(II):Mb ont

êtê identifies. . La variation angulaire des spectres aniso

tropiques dans les plans ab, ac* e bc* et_íes paramêtres

de 1'un des trois complexes nomée ici Cu(II)A:Mb, ont été

determines en utilisant une Hamiltonienne de spin avec une

symetrie axiale et le calcul de 1•aproximation poussé au

deuxiême ordre. L* interaction superhyperfine avec un ni-

trogène a été observée dans ce complexe.

Une étude de la variation thermique entre 25°C

et 55°C des spectres de RPE du complexe Cu(II)_:Mb a penais

d'identifier un changement conformationel de la molecule.

On a passe d'un spectre anisotropique à un spectre isotro-

pique avec paramêtres differents.

namique du processes a permis la determination des valeurs

de l'enthalpie (AH) et de l'entropie (AS) de cette "pre-

dênaturation" de la molecule/ ã 1'état solide. Um modele

du complexe Cu(II)A:Mb a été propose pour expliquer le

changement conformationnei â partir des spectres de RPE

obtenus avant et après le chaufagge de 1'echantillon.

Le spectre isotropique obtenu avec le cristal

chauffé â 55°C a des paramêtres três semblabes ã ceux ob-

tenus avec le complexe Cu(II):Mb en solution congelêe à

77°K, tandis que le spectre du complexe obtenu avec ie

cristal séchê â vide est três different de celui obtenu

en solution. Ceei a permis d'identifier deux structures -

terciaires differentes pour la molecule, une associe ã ia

molecule dans le cristal à 5'5°C et l'autre au cristal sechê

ã vide. Une lêgère difference dans la structure tridimensio-

nelle de la molecule â 1'êtat cristalin â 25°C et en solu-

tion a êté aussi mis en evidence.
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I. INTRODUÇÃO

1, Os Metais e a Evolução dos Organismos Vivos

Nestes últimos anos tem-se verificado um grande

progresso na compreensão da necessidade dos diversos ele-

mentos químicos para o crescimento e a sobrevivência dos

animais superiores.

Novas descobertas tem sido feitas relacionadas â

presença de elementos traços, que em diminutas quantidades

se tornam essenciais para o crescimento e o desenvolvimen-

to dos seres vivos.

Nas tabelas I e II1 estão relacionados estes ele

mentos traços, seus descobridores e suas importâncias como

elementos essenciais para grupos de organismos vivos.

A dificuldade para a descoberta de outros elemen

tos e sua importância na participação da vida, é muito gran

de, por duas razoes principais: a quantidade diminuta des-

ses elementos e a necessidade de se evitar qualquer possí-

vel contaminação.

Sabe-se hoje que, em algum momento da evolução da

Terra, as condições ambientais se tornaram favoráveis ao

desenvolvimento dos primeiros organismos. Algumas destas

condições para o desenvolvimento da vida são relacionadas

com a existência de certas substâncias como água, gãs car-

bônico, compostos de carbono hidrogênio e oxigênio e condi

ções atmosféricas e climáticas.

Para ajustar-se ao meio, a evolução biológica pas

sou por dois grandes processos: a origem da vida nos ocea-

nos e a utilização do oxigênio da atmosfera.

A origem da vida nos oceanos deixou marcas inde-

léveis nas células e organismos vivos evidenciadas na seme

lhança de suas composições com os mares. Os oceanos ofere

ceram um conveniente meio no qual os organismos vivos pude

ram flutuar livremente em uma solução química necessária ga

ra manter a vida. Par* estes organismo» primitivo» • fluidez



Tabela I

Descoberta de Elementos Traços Necessários aos Seres Vivos

Ferro século XVII

Iodo 1850

Oabre „ 1928

Manganês 1931

Zinco 1934

Gobalto 1935

MDlibdênio 1953

Selênio 1957

Cremo 1959

Estanho 1970

Vanadio 1971

Fluor 1971

Silício 1972

Chatin, A.

Hart, E.B., H. Steenbock, J. Waddell, and

CA. Elvehjem

Kannerer, A.R., and W.R. Toad

Todd, W.R., C A . Elvehjem, and E.B. Hart

Underwood, E.J., and J.F. FUmer

Marston, H.R.

Lines, E.W.

deRenzo, E.C., E. Kaleita, p. Heytler,

J. J. Olenson. B.L. Hubchings, and J.H.

Williams

Richert. D.A., and W.W. Westerfield

Schwarz, K., and C. M. Foltz

Schwarz, K., and W. Martz

Schwarz, K., and D.B. Milne, and E. Vinyard

Hopkins, L.L., and H.E. Mohr

Schwarz, K., and D.B. Milne

Schwarz, K., and D.B. Milne

Carlisle, E.M.

Schwarz, K., and D.B. Milne

Adaptado da referência 1.
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Tabela II

Essencialidade dos Elementos para Organismos Vivos

Blcimilo

H,C,N,
O,P,S

K

m
Ca

Cl
Na

Fe

Cu
Zn
B%1

MD

Co

Se

Cr
V

Sn

Ni

B

P

S i

.1

Adaptado da)

(44)

(+)
<~)

Bactéria Alga

4 4

4 4

4 4

4

4 4

4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4

4

4

-

-

-

-

-

-

referência 1
— TLQUCM MZ?1A1

li rf Ti ^ i i l WH~ J I T 3 L

do grupo
- Essencial

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4

4 4

4 4

44

4 4

4 4

4

-

-

4

-

-

4

-

4

4

•

para

para

Fungo

44

4 4

4 4

4

-

-

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

tiâyfoB <* í
vgt jŵ a c j

Plantas
Superiores

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

+
4

-

-

-

-

4 4

-

4

4

uma ou poucas espécies

Inverte*»
facados

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

- 44

4 4

-

-

4

-

-

-

-

4

' UABB 40 d

do grupo
- NSo conhecido cano essencial para qualquer eepêcj

\fcrte-
bcados

4 4

4 4

4 +

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4+

4 4

4

4

4

+
-
4

4

4 4

be.



de um meio como a água era indispensável. Uma matriz den-

sa, como um solido por exemplo, teria sido multo restriti-

vo para a mobilidade dos ions ou metabõlitos.

Finalmente, depois de milhões de anos a transi-

ção d& existência na água para a terra começou. Este de-

senvolvimento só foi possível guando os organismos em tran

siçao foram capazes de carregar parte do meio marinho com

eles. A distribuição de sais no sangue e em outros corpos

fluidicos reflete a natureza marinha destes antecedentes e

volucionários. A escolha dos lons de sódio, potássio, cal

cio, magnésio e cloro para o melhor ambiente interior e ex

terior da célula são também evidências destes antecedentes.

O reconhecimento destes fatos tem sido feito am-

plamente em bioquímica comparativa. O que não tem sido de

vidamente apreciado é que, a natureza da necessidade do e-

lemento traço, em particular dos lons metálicos, parece

ter sido limitada mais pela sua utilidade do que pela sua

presença nos mares. Isto se torna mais claro.pelo exame

comparativo das concentrações nos mares das duas classes de

elementos pa~~**.lclpes dos organismos vivos.

A tabela III1 mostra as concentrações dessas duas

classes de elementos: os cinco primeiros lons predominan-

tes são presentes em concentrações IO5 a IO6 vezes maior

que os elementos traços.

Dos quatorze elementos traços os dez mais impor-

tantes e considerados essenciais (ver tabela II) apresen-

tam concentrações em torno de 10 ppm ou menos.

A outra grande adaptação evolucionãrla dos siste

mas vivos é conseqüência da mudança na atmosfera que acumu

lou e passou a depender do oxigênio.

Em termos de biogênese existiu primeiro uma "era

anaerõbicã" de excesso de hidrogênio e amônia, metano e va

por d'água, e um acumulo de substâncias orgânicas altamen-

te reduzidas. Isto foi seguido por um período pobre de hi

drogênio, com o começo de catalise orgânica e Inorgânica e

traços, de oxigênio. No terceiro período, os organismos a-

naerõbicos esgotaram seus reservatórios de substâncias or-
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Tabela III

Concentração de Alguns Elementos em Água do Mar

Elemento

K

Mg

Ca

Cl

Na

B

F

Si

I

1,

19,

10,

ppm

380

350

400

000

500

4.6

1.3

3.0

.06

Elemento

Fe

Cu

Zn

Mn
Mo

Co

Se

Cr

V

Sn

ppb

10

3

10

2
10

.27

.09

.05

2

3

Adaptado da referência 1,



gânicas condenando a terra â dependência essencial da foto

redução como a maior fonte inicial de energia. Isto cami-

nhou para a era moderna da fotossíntese e ascendência das

células para a dependente energia oxidante, eliminandG ou

dirigindo os anaerôbicos para uma espécie de submundo. O

oxigênio tornou-se então a maior força evolucionãria.

A essencialidade de numerosos metais i resultado

das suas habilidades em promover a efetiva utilização de

oxigênio.

A experiêncict de Jensen e Thofern1*2 feita era

1954 sugere a importância das circunstâncias ambientais na

determinação da sobrevivência de um organismo a uma mudan-

ça tão grande como a ascenção anaerôbica para aerõbica-

Estes dois pesquisadores encontraram uma espécie

de micrococcus que cresce bem heterotrof icamente sob condi,

ções anaerõbicas.

Em contato com oxigênio a célula morre porque

não dispõe de um mecanismo eficiente para destruir o peró-

xido de hidrogênio {H2O2 •* H20 + 4 02) que pode ser forma-

do, nem de um sistema respiratório.

No entanto, quando um meio nutriente contém uma

simples porfirina com ferro, uma proto-hemina, esta bacté-

ria sobrevive no ar. A hemina ê levada para dentro da bac

teria e lã é combinada com espécies corretas de proteína

para dar ã célula a catalase e enzimas respiratórias. Apre

sença ou ausência de hemina no meio, no instante em que o

oxigênio alcança a célula, determina seu destino: morte ou

sobrevivência.

A tabela II relaciona os elementos da tabela pe-,

riôdica que participam dos sistemas vivos e estão cataloga

dos do seguinte modo: (+-»-) representa a essencialidade do

elemento em cada espécie de cada grupo de organismo; (+) sic[

nifica que o elemento e essencial para uma ou algumas esoé

cies de cada grupo e (-) caracteriza a não importância do

elemento para qualquer espécie ou a falta de dados que ga-

rantam a sua essencialidade.

Os seis primeiros elementos são necessários na
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construção das moléculas bases que, como blocos, partici-

pam na formação dos organismos vivos. Estas moléculas ba-

ses são os amino-ácidos que se polimerizam para formar as

proteínas' e enzimas; os açúcares, que participam na forma-

ção de membranas e ácidos nucléicos; os ácidos graxos, que

compõem os tecidos gordurosos e membranas; as purinas e piL

rimidinas que com açúcares apropriados estabelecem a estru

tura dos ácidos nucléicos.

O fósforo tem um papel muito importante na forma

ção de nucleotídeos tal como o trifosfato de adenosina (ATP)

que e a molécula central dos processos energéticos nas cé-

lulas.

O segundo grupo de elementos essenciais tem um

papel crítico nas propriedades eletroquímicas das células

de todas as formas de vida. Os principais cations são: po

tássio, magnésio, cálcio e sódio.

Os principais anions são constituídos pelo cloro,

radicais de sulfato e fosfato, presentes em todos os orga-

nismos com exceção do cloro nos fungos.

Estes sete íons mantêm a neutralidade dos corpos

fluídicos e das células e participam do controle do volume

próprio do sangue e de outros sistemas fluidos. Estes íons

também participam do controle e equilíbrio da pressão osmõ

tica através das membranas celulares e da formação de pul-

sos elétricos no sistema nervoso dos organi.mios.

O terceiro grupo de elementos essenciais são cons

tituídos pelos elementos traços dos quais salientaremos a

importância dos metais, especialmente, o cobre e o ferro.

Desses elementos traços, os cinco íons metálicos

Fe, Cu, Zn, Mn, Mo são geralmenge necessários para todos

organismos, o cobalto aparece como um sexto íon metálico

não parecendo ser essencial em algumas espécies de alguns

grupos. Os outros metais aparecem em tão pouca quantidade

que os cuidados para não contaminação são extremamente de-

licados, necessitando técnicas já bem refinadas para se ga

rantir a sua essencialidade. Esses metais são: selênio,

vanãdio, cromo e estanho.
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Figura 1 - Evolução do processo de catalise da reação H2O2 •*• H 2Ol/2 02

(Ref. 3)



1
Os seis metais que aparecem como essenciais para

a maioria dos grupos de organismos jã têm as suas funções

biológicas razoavelmente bem conhecidas. Estes seis me-

tais são elementos de transição, e estão presentes como

constituintes de um grande número de complexos metal-pro

teinas/ usualmente enzimas, que participam em processos de

oxidação, hidrõlise ou processos de transferência de car-

gas ou pequenas moléculas nos sistemas vivos. Muitos de-

les sofrem mudanças reversíveis no estado de oxidação e,

por esta _azão, participam como elementos intermediários em

transferência de elétrons nas reações. Eles tendem também

a formar fortes complexos com uma variedade de ligantes que

sâo em geral presentes nas cadeias laterais de proteínas»

e dando a estas uma estabilidade estrutural maior.

A comparação feita por Melvin Calvin1*3 em 1969,

oferece uma boa ilustração da atividade cataiítica de uma

enzima com metal de transição e o processo de evolução des

ta reação enzimãtica.

A comparação é feita usando a semelhança entre as

reações enzimãticas e as reações conhecidas na química i-

norgânica.

O exemplo escolhido para esta comparação envolve

o íon de Fe presente na catalase, peroxidase e citocromos.

Esta é feita em termos quantitativos usando a capacidade que

compostos simples de ferro tem em fazer a mesma função ca-

talítica envolvida em sistemas biológicos.

A figura 1 mostra esquematicamente estes compos-

tos, no qual o mais simples ê o íon de ferro hidratado, o

outro um íon de ferro envolvido por uma protoporfirina co-

mo na molécula heme, e o terceiro o grupo heme incorpora-

do a uma proteína com uma ou mais coordenações com o íon

metálico.

O íon férrico (Fe(III)) tem um coeficiente cata-

lítico pequeno de 10-5 mM-is*1 a 0°C. Este numero expres-

sa a eficiência do íon férrico na decomposição do perõxido

de hidrogênio (H2O2 -»• H2O + i O 2 ) .
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Quando o ion Fe(III) ê incorporado na molécula

de porfirina a eficiência de decomposição do perõxido de

hidrogênio cresce por um fator de IO3, valendo 10"2roM~3s""1.

Quando a heme ê integrada com uma proteína como na catala-

se a eficiência passa a ter o valor de 105mM~1s"1
r crescen

do por um fator de IO7. Então, a eficiência do ferro na

catalase como um catalisador na decomposição do perõxido

de hidrogênio cresceu por um fator de IO10, em relação ao

íon hidratado. Certamente essa mudança, na forma cataliti

ca do ferro, não teria ocorrido em apenas três estágios co

mo apresentado aqui, mas isto mostra o tipo de coisa que

deve ter acontecido em milhares de anos de evolução para se

conseguir alcançar a eficiente propriedade catalítica das

metalo-proteinas atuai s.

De todas as enzimas, cerca de um terço utiliza um

íon metálico como participante essencial (Vallee e Wacker

1970). 1>l*

Ê usual classificar estas enzimas em dois grupos

distintos: as metalo-enzimãs e as enzimas ativadas por Ions

metálicos.

É importante lembrar que esta classificação não

tem nenhum caráter absoluto, uma vez que é feita em termos

do grau de ligação do metal com a proteína, grau de liga-

ção este que varre um espectro contínuo.

As metalo-enzimas contém um metal como parte in-

tegrante da molécula e com um numero fixo de metal por pro

teína.

Estes metais são fortemente ligados a um limita-

do número de sítios específicos da molécula e não mostram

evidência de dissociação sob condições fisiológicas*

Modificações vigorosas da metalo-enzimas são fre

quentemente necessárias para remover o íon metálico, resul.

tando a completa perda da atividade enzimãtica. Sob condi,

ções favoráveis, a atividade da proteína sem o metal (apo-

enzima) pode ser restaurada pela adição do íon metálico o-

riginal de acordo com a reação
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apoenzima + ion metálico — • metaloenzima

(inativo) (ativo)

A adição de um metal diferente não reconstitui a

atividade da molécula a não ser em raras exceções. Desta

forma a interação do metal com a proteína ê bem especifica

e única.

Nas enzimas ativadas por lons metálicos os ions

são mais fracamente ligados com a proteína, mas ainda são

essenciais para a atividade máxima da enzima. Para este

grupo de enzimas, o metal pode ser removido da proteína da

rante um processo de isolamento e a enzima sera o metal po-

de mostrar alguma atividade mas nunca será máxima. Esta

fácil dissociação sugere uma menor especificidade da inte-

ração do íon com a molécula e, nao raro, uma substituição

do íon praticamente não muda a atividade da molécula. Is-

to torna, muitas vezes, difícil a identificação, no meio

vivo, do metal que trabalha com uma dada enzima.

A essencialidade dos íons metálicos é melhor re-

fletida em um grupo de metalo-proteínas para o qual a fun-

ção catalitica não é bem detetada, mas que tem um papel in

dispensável no metabolismo. As portadoras de oxigênio co-

mo a hemoglobina, a hemocianina, a mioglobina, e as que fa

zem transporte de metais ou os armazenam como a transferri.

na e a ferritina, são exemplos deste tipo de proteínas.

É importante salientar que o fato desses metais

serem elementos de transição facilita bastante o estudo des

ses complexos com várias técnicas de Física do Estado Sõlj.

do, tais como técnicas óticas de absorção, espalhamento e

dicroismo, técnicas de ressonância magnética, eletrônica ,

nuclear e técnicas de susceptibilidade magnética, etc.

Na técnica de difração de raios X, que permite

o conhecimento da estrutura tridimensional da molécula, a

determinação das fases nos padrões de difração necessárias

para a análise de Fourier foi conseguida por Perutz5 com a

marcação da proteína com metais pesados.

Estes metais não pertencentes â proteína nativa,

podem se ligar em sítios bem definidos da molécula. Isto
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abriu uma outra possibilidade para estudos da complexação

de metais adicionados â proteínas6'7'8'9 e também permitiu

serem usados como pontas de prova para estudos de modifica

ções conformacionais induzidas pelos próprios metais e por

outros agentes, tais como solventes, aquecimentos, etc.

Modernamente a necessidade de se dispor de son-

das locais deu origem a uma técnica que consiste em marcar

proteínas com pequenas moléculas portadoras de um radical10

contendo um elétron desemparelhado (spin label), sendo por

tanto paramagnética. Bioquimicamente é possível escolher

o local de ligação do "spin label", e, por técnica de res

sonância paramagnética eletrônica determinar i?u danças con

formacionais na proteína pelas mudanças do sinal de resso-

nância .

Neste trabalho focalizaremos a molécula de mio -

globina dopada com íon de Cu(II) e estudaremos dois aspec-

tos deste complexo: a ligação metal-proteína e modificações

estruturais da molécula induzidas termicamente e monitora-

das pelo sinal de ressonância paramagnética do íon Cu(II)-

Este estudo ê feito com a molécula em forma de monocristais

tipo A (monoclínico com duas moléculas por célula unitária)

crescidos através do método descrito por Kendrew e Parrish

em 1956.J1

Passaremos então a descrever o que ê uma proteí-

na e, em especial, descreveremos a molécula de mioglobina.

2. Molécula de Mioglobina

Quase todas as reações químicas que se realizam

nas células são catalisadas por enzimas e todas as enzi -

mas conhecidas são proteínas. Uma célula isolada contém

da ordem de 1000 tipos diferentes de enzimas, cada uma ca-

talisando uma reação específica diferente. As proteínas ca

bem muitas outras funções importantes, pois são as princi-

pais constituintes do osso, músculo e tendão, do sangue,do

cabelo, pele e membrana. Além disso, há evidências atuais
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de que a informação hereditária, transmitida de geração a

geração no ácido nucleico dos cromossomos, encontra sua ex

pressão nos tipos característicos de moléculas de proteí-

nas sintetizados pela célula. Para entender claramente o

comportamento da célula viva, é necessário antes conhecer

como uma variedade tão grande de funções pode ser desempe-

nhada por moléculas, todas constituídas, na sua maioria por

pequeno numero de unidades básicas que sio os amino-ácidos.

Os amino-ácidos são aproximadamente em numero de

20 que, agrupados, formam longas cadeias conhecidas como

polipeptldeos•

üm amino-ãcido apresenta o seguinte caracter tí-

pico:

N - C - C
H 7 ^ SOH

onde R representa os diversos resíduos ou cadeias laterais

que identificam cada dos 20 aminoãcidos. A ligação peptí-

dica é feita com a formação de uma molécula de água e a

ligação do grupo ácido (-COOH) com o grupo amina (-NH2) co

mo indicado abaixo:

N - C - C N - C - C
H' JJ \ÕHH;' ^ NOH

Uma cadeia peptldica tem portanto uma estrutura

repetitiva, à menos do resíduo R de cada amino-ácido, e

pode ser esquematizada como abaixo:

O R H O
H H » \ »

N C C
I H II i
H O R

A tabela IV apresenta os diversos amino-ácidos -

que são utilizados na biosíntese das cadeias polipeptídicas

das proteínas.
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Tabela IV

Os 20 ftninoãcidos encontrados em Proteínas

Glycine(gty)

1 1 S
N C 0

H H

L-leucina (l«uj
H H

Ií I
H—N—C—C

IIH CH5

l-Aspartic acid (asp)

H H o

H—N— C—C

L í VH CH, o-

l-Asparagine (osn)
H H

l-Tryptophan (fry)
H H

H—Ní

l-Serine (ser)
H H

IH-N—C—C

OH

l-G)u»cmic acid (glu)

H H o

H—N—C—C

CH :

t-Glutomine (gln)
H H

V
H—N—C—C

H C»,

CH:

C—NH,

y
O

l-Phenylalonin« (ph«)
H H rt

! I °
H-N—C—C

l-Voline (va!)
H H c

H-N—C—C
I I V
H X H

H.C CH.

1-Threonin» (ihr)

t-lsoleucioe (ílew)
H H

I i /
H - N — C — <

I I
•

L-ly tine (lys)

í í
H—N -̂C—-C

l-Prolim (pro)
H H -

I ! /
H-N—C—C

CH; jCH, *

l-Arginine {org)
H H

H—N—C—C

H CH5

L-Cysteine (cys)
H H

I I >
H—N—C—C

i I \

NH CH3

H3N C NH

l-MethR>nin« (m«t)H Ls
H CH,

S»

o-

{.-Tyrosíne (tyc)

B* H

H—N
I 1
N—C—C

H CH,

H—U-

H CH3

ÇH,

o-

S CH,

L-Hhfídktc (his)
H H *

!
C

i • VI
H CH,
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O numero e a seqüência de amino-ãcidos variam

grandemente de uma proteína para outra. Por exemplo, a me

nor proteína, a insulina, possui 51 resíduos de ácidos ami

nados, enquanto a miosina possui 4000 resíduos.

Algumas proteínas associam suas cadeias polipep-

tldicas a outros tipos de moléculas pequenas e Ions metali

cos, formando uma classe dentre as proteínas, classe esta

que passa a ser caracterizada pelo grupo nâo protêico. As

hemoprotelnas são exemplos deste tipo de associação. Suas

cadeias polipetídicas se ligam a uma molécula planar, a

protoporfirina que pode estar associada a algum íon metãli

co, tal como Cu, Fe, Co, etc... A figura 2 mostra a estru

tura desta molécula.

Como exemplos de hemoproteinas temos a hemoblobi

na que aparece nas células vermelhas do sangue, a roioglobi

na que esta presente nos músculos e que será nossa mlécu-

la de interesse, os citocromos que participam de reações on

de há transporte de elétrons, etc...

Forças de ligações entre amino-ãcidos da cadeia

peptídica de uma proteína podem dar-lhe uma configuração ou

configurações bastante regulares. Essas configurações cons

tituem a estrutura secundaria da molécula. Um exemplo im-

portante de estrutura regular ê a conhecida hélice a (figu

ra 3) prevista por Pauling em 1951 e confirmada posterior-

mente por difração de raios X em proteínas.

A existência de prolina (o ünico imino-ácido que

é usado na bioslntese de proteínas) facilita a dobra de hé

lices a que podem ser estabilizadas, em uma estrutura tri-

dimensional, por pontes de sulfeto formadas entre resíduos

de cisteina, por pontes de hidrogênio, por forças hidrofõ-

bicas e de Van der Walls. Esta estrutura tridimensional é

conhecida com o nome de estrutura terciária da molécula e

ê especifica para cada molécula biológica tendo um papel

muito importante no seu funcionamento fisiológico.

A configuração terciária de uma dada proteína é

tão regular que é possível a formação de monocristais des-

tas moléculas, um fato de muita importância desde que a e-

1
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Figura 2 - A molécula de protcporfirina
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H O

-o

Figura 3 - Helice a.

O tracejado representa pontes de hidrogênio.
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xistência de monocristais de proteínas permite a ut

çio de técnicas de cristalografia e de outros métodos da

Física do Estado Solido em seus estudos.

Sendo o objeto deste trabalho a molécula de mio-

globina, passaremos a descreve-Ia com mais detalhe.

0 papei fisiológico da molécula de mioglobína que

se encontra nos tecidos musculares, ê a de receber a molé-

cula de oxigênio, trazida pela hemoglobina através da cor-

rente sangüínea e armazená-la, entregando-a posteriormente,

durante reações nas quais o oxigênio se faz necessário. A

molécula de oxigênio é ligada ao íon de Fe(II) que é parte

integrante de uma molécula não protéica, a heme, que é fir

memente ligada ã cadeia que compõe a globina. Esta cadeia

polipeptídica é composta por 153 amino-ácidos.

A figura 4 mostra a molécula de Mb 1 2 apresentan

do os seus diversos trechos em hélice ae seus dobramentos.

Uma classificação dos diversos trechos é feita do seguinte

modo: cada trecho de hélice a (em n9 de 8) recebe uma le-

tra do alfabeto (de A até H), e em cada dobra duas letras

do alfabeto a da hélice anterior ã dobra e a posterior. Ca

da resíduo é codificado cora a letra, ou letras do trecho

onde se localiza e um número que o situa em ordem neste

trecho. A ponta inicial é o grupo amina e a final a carbo

xila.

As mioglobinas de diversos animais são semelhan-

tes, apresentando substituição ou troca de posição de al-

guns resíduos, mas a estrutura terciãria é praticamente a

mesma. A parte essencial da molécula que é a heme e suas

ligações fortes com a cadeia polipeptídica são as mesmas pa

ra os diversos animais.

Em termos de química de coordenação, o íon de fei-

ro ê coordenado com 4 nitrogênios pertencentes ao plano da

porfirina, a 5. coordenação ê ligada a um nitrogênio do

grupo imidazol da histidina F8, e a sexta coordenação é o

local onde a molécula de oxigênio e ligada ou desligada no

desempenho fisiológico da molécula.
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Figura 4 - A molécula de miogtobina (ref. 12)
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Outras moléculas pequenas podem ser ligadas â 6?

coordenação mudando o estado de Valencia do ferro e mesmo

o seu estado de spin. Na situação fisiológica o ferro es-

ta con Valencia 2 e pode ter spin 0 ligado ã molécula O2

ou spin 2 com a 6a coordenação livre.

Os estados de Valencia e spin do íon de ferro na

molécula de mioglobina com diversos ligantes sãos

Complexo

deoxi-Mb

MbO2

MbCO

MbH2O ou met-Mb

MbOH

MbF

MbCN

MbN3

Valencia

2+

2+

2+

3-f

3+

3+

3+

3+

Spin

2

0

0

5/2

1/2

5/2

1/2

1/2

Será usual neste trabalho o símbolo Mb para o

complexo MbH2O, já que em todas as medidas a molécula

se encontra com a 6? coordenação ocupada pela molécula de

H2O.

No capitulo II deste trabalho apresentamos um

resumo do que tem sido feito por vários pesquisadores so-

bre a mioglobina complexada com o íon de Cu(II) utilizando

se várias técnicas bioquímicas e físicas, e sobre modifica

ções conformacionais da estrutura terciária da molécula,

induzidas termicamente e monitorando-se diversos parâme-

tros ligados a molécula.

No terceiro capítulo, dascrftvmos o cristal de

Mb tipo A, sua obtenção e orientação da molécula herae que

contem o Íon de ferro em relação aos eixos cristalinos*

No quarto capitulo falamos sobre o método experi

mental utilizado, equipamentos e preparação da amostra es-

tudada .

No quinto capitulo apresentamos os resultados do

estudo de ressonância magnetic* eletrônica da molécula com
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plexada com o ion Cu(II).

No sexto capitulo descrevemos os resultados do

processo de dopagem do cristal de Mb com Cu(II) e a modifi

cação do espectro de ressonância com o aumento da tempera*

tura da amostra.

No ultimo capitulo deste trabalho discutimos os

resultados obtidos e apresentamos conclusões deste estudo.
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II. INTERAÇÃO Cu(II): Mb. MODIFICAÇÕES CONFORMACIONAIS DA

MOLÉCULA PELA PRESENÇA DE ÍONS E POR EFEITOS TÉRMICOS

1. Formação e Natureza do Complexo Cu(II) ; Mb

Modificações Conformacionais Induzidas pela Ligação de

mais de um íon de Cu(II)

Pesquisas a respeito de interações de lons metá-

licos com uma proteína podem apresentar vários aspectos de

interesse na compreensão do funcionamento desta molécula nos

organismos.

Alguns destes aspectos estão relacionados com o

conhecimento da reatividade de grupos ou classe de grupos

de resíduos da cadeia polipeptídica da proteína, das modi-

ficações conformacionais e estabilidade da macromolécula e

mesmo da própria ligação do íon metálico na molécula que

poderá servir de modelo comparativo para conhecimento de

outras que trabalham com metais.

A elucidação da estrutura tri-dimensional da mo-

lécula de mioglobina de baleia feita por Kendrew e colabo-

radores l2 fornece uma excelente oportunidade para o estudo

destas interações. Este estudo tem sido desenvolvido por

vários pesquisadores e muitas informações já estão razoa-

velmente estabelecidas.

Em 1962, Breslow e Gurd6 estabeleceram que:

a) Mb de baleia reage de maneira semelhante com íons de

Cu(II) e Zn(ii) e que esta reação é competitiva sugerin

do o mesmo sítio de ligação com a molécula?

b) a variação no pH observado na ligação do Cu(II) ê maior

do que o esperado por uma simples ligação a um grupo i-

midazol do resíduo de histidina. Pelo menos um hidrogê

nio ê deslocado em pH 5 ou acima para cada Cu(II) liga-

do. Em pH muito alto cada íon de cobre é responsável

em média pelo deslocamento de três lons de hidrogênio;

c) da ligação e titulação conclui-se que grupos inldazois

tomam parte na ligação do íon metálico, como membros de
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sítios que formam quelatos e que ligações com mais de

um Ion induzem modificações estruturais que expõem a-

néis imidazois inicialmente bloqueados,

d) reversibllidade da mudança conformacional acompanha o

processo de ligação do íon metálico.

Alguns desses resultados foram confirmados em

1965 por difração de raios X feita em cristal de Mb de ba-

leia dopados com Ions de Cu(II) e Zn(II) por Banaszak, Wat

son e Kendrew.13 Usando análi*e de diferença de Fourier em

cristais isomorfos de Mb dopados com Cu(II) e Zn(II) estes

autores concluíram que os sítios de ligação dos dois lons

são vizinhos e três resíduos de aminoãcidos estão suficien

temente próximos de cada Ion para ligá-los ã molécula» Pa-

ra o Zn(XI) estes resíduos são histidina GHl, asparagina

GH4 e a lisina A14 e para o Cu(II) são asparagina GH4, li-

sina A14 e a histidina A10 (ver figura 5). Isto confirma

a presença de grupos imizazois em ambos os sítios e também

a natureza competitiva da ligação com a molécula entre os

dois íons. Apenas a ligação de um íon por molécula ê dete

tado por raios X, o que não ocorre em solução de Mb em ã-

gua.

A existência de apenas um íon por molécula de Mb

no cristal ê compreendido jã que em solução a ligação com

mais de um íon de Cu(II) produz leves modificações confor-

macionais9 e no estado cristalino uma estabilidade maior da

estrutura molecular da proteína é conseguida.

Este aspecto se torna bastante interessante pois

um leve movimento da hêlice A em relação ao trecho GH da

Mb poderia ser detetado pela mudança no espectro de RPE do

ion de Cu(II) (ver figuras 4 e 5)•

Os trabalhos de RPE feitos por Gurd9 e colabora-

dores, usando um ion de Cobre por molécula de Mb e mais de

um íon por molécula permitiram concluir os seguintes resul

tados:.

a) o sinal de RPE do Fe(III) em g-6 é reduzido de intensi-

dade linearmente sem mudar a forma de linha quando de 2
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Figura 5 - Localização dos íons de Cu(II) e Zn(II) na molécula de

mioglobina (ref. 13)
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a 7 ions de cobre por Mb são adicionados. Com 7 cobres

por molécula o sinal do Fe(III) desaparece completamen-

te.

b) Nenhuma redução do sinal do Fe(III) ê observado com ape

nas um cobre por Mb.

c) A ligação do primeiro íon de Cu(II) ê relativamente for

te e a ligação dos 6 outros ions no complexo alterado -

não pode ser distinguido em termos de intensidade de li

gação.

d) Com apenas um íon de Cobre ê possível observar a exis -

tência de interação super-hiperf ina do elétron desempare

lhado com nitrogênio. A pouca resolução do sinal de

RPE não permite identificar o número de nitrogênio que

participa da ligação com o íon.

Gurd9 e colaboradores sugeriram então que a na-

tureza da ligação do primeiro íon de Cu(II) em pH entre 6

e 7 com a mioglobina baseado em todos estes resultados é

um quelato onde participam um nitrogênio da histidina AlO,

possivelmente outro nitrogênio do grupo amina do resíduo

da lisina A14 e um ou mais átomos de oxigênio de outros re

síduos vizinhos como a asparagina.

Medidas de tempo de relaxação de ressonância mac[

netica nuclear do proton13 mostra que o íon de Cu(II) é

mais acessível a ligação com ãgua em pH entre 6 e 7 do que

em pH muito alto. Deste modo é possível que moléculas de

água também participem da ligação com o Cu(II).

Ê importante salientar que o espectro de RPE do

sistema Cu(II):Mb em pH alto é bem diferente do sinal em

pH 6-7, sugerindo um quelato onde nitrogênios da cadeia po

lipeptídica devem participar.

2. Modificações Conformacionais da Estrutura Terciãria da

Mb Induzidas Termicamente

0 mecanismo que explica o funcionamento enzimãtjL

co tem sido alvo de muitos estudos nestes últimos tempos e



o conhecimento da estrutura terciãria destas moléculas tero

permitido a proposição de modelos baseados em modificações

conformacionais que ativam o processo catalítico destes sis

temas biológicos.

A utilização de várias técnicas físicas e hioquí

micas tern sido de real valia para o melhor conhecimento

das possíveis configurações tridimensionais adotadas por

estas moléculas.

O chamado processo de desnaturaçao tem sido o fe

nômeno mais estudado até então. O conceito de desnatura -

cgoi3,i*f t e m u m significado amplo mas, em geral, pode ser

entendido como qualquer modificação estrutural da molécula

biológica que a leva a não funcionalidade fisiológica-

O agente desnaturante pode ser físico como tempe

ratura, perda de água de hidratação ou químico como solven

tes desnaturantes, pH, etc...

Um dos processos de desnaturaçao mais investiga-

dos é o produzido por variação da temperatura11* (faixa des-

de 45 C até 90°C) e que envolve uma espécie de transição de

fase da estrutura da hélice a para outra conformação deno-

minada "random coil" onde as ligações peptídicas tem maior

grau de liberdade rotacional devido â quebra de pontes de

hidrogênio que estabilizam a hélice.

Modificações conformacionais tem sido detetadas

na faixa de temperatura entre 0°C e 50°C. O estudo feito

por vários pesquisadores usando diferentes técnicas permi-

tiu estabelecer a possível existência de dois estados con-

formacionais para explicar esta dependência com a tempera-

tura. A molécula mais estudada tem sido a mioglobina sendo

o isômero Mb(A) o de mais baixa temperatura e o isõmero

Mb(B) o de mais alta.

Em 1970, Atanasov e co-autores16, considerando me

didas de tempo de relaxação spin-rede em ressonância magné

tica nuclear de protons da água, indicaram o deslocamento

da primeira camada de água de hidratação da MbH2O de golfi

nho ou do íon de Fe na heme na conformação (B) em relação

a conformação (A), sendo este deslocamento avaliado em
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1.0 a 1.6 A. Segue da estrutura da proteína (ver figura 4)

que este deslocamento provoca um movimento da hélice F da

Mb. A figura 6 mostra a mudança relativa de 1/Tj com a

temperatura (quadros cheios). usando um ajustamento da

curva com a equação de Van't Hoff as variações de entalpia

e entropia (AH e AS) foram calculados em 50 Kcal/mol e

150 cal/mol°K e a temperatura média em 33°C. As duas con -

formações diferem uma da outra em cerca de 2 Kcal/mol.

em 1971-72, Likhtenstein e co-autores17""20 inves^

tigaram a molécula de MbH2O de baleia marcada com "spin-

labels" de iminoxil (três marcadores de spin por molécula,

provavelmente ligadas a his 48, his 81 e his 119) e mostra

ram uma mudança na energia de ativação de rotação do

"label" com a temperatura. Este parâmetro segue a mesma

curva da relaxação do proton em RMN. Na figura 6 a curva

é representada por triângulos vazios. A rotação do marca-

dor de spin é mais livre em Mb(B) que em Mb(A). A transi-

ção (A) t (B) muito provavelmente envolve os trechos CD, EF

e GH da Mb (figura 4).

Estudos de afinidade de oxicjenação daMb^21) (pres_

são parcial de oxigênio na meia saturação) apresentou um

crescimento da pressão parcial com a temperatura que coin-

cide com o equilíbrio conformacional (A) t (B) da proteína

(círculos cheios na figura 6). Ifttia descrição completa do

processo exige que os isômeros conformacionais difiram em grau de

afinidade com oxigênio; que o isômero (B) tenha menor afi-

nidade que Mb(A) e que esta mudança conformacional esteja

relacionada com a função fisiológica da molécula. A tran-

sição (A) Z (B) poderia então funcionar como um processo

controlador da afinidade de reação com a molécula de oxigê

nio.

Medidas calorimétricas feitas por Privalov e co-

laboradores22, com a ferri-MbCN mostrou uma mudança na ca-

pacidade calorífica (Cp) na faixa de temperatura de 35°±18°C

que foi então interpretado por uma mudança de fase de se-

gunda ordem que foi chamado pelos autores de pre-desnatu

ração. O processo indicou também mudanças na camada de ã-



gua de hidratação indicando que a transição (A) t (B) en-

volve toda a superfície da molécula.

Posteriormente, Privalov e colegas23 refazendo

medidas calorimêtricas revelaram inconsistências com as me

didas anteriores de calorim.etria. Não hã na realidade uma

variação da capacidade calorífica que pudesse indicar orna

transição de fase de 2f ordem. Eles mostraram também que

observações de mudanças espectrais, dicroismo circular e

outras técnicas, obtidas com a variação da temperatura dão

mais evidência do processo de pré-desnaturação do que meto

dos de roicro-calorimetrias.

Lumry21**25 tem alertado sobre a hipótese de que

a participação da primeira camada de água de hidrataçao ,

que esta estruturada na superfície da molécula de proteína

por pontes de hidrogênio com oxigênio e nitrogênio da ca-

deia polipeptídica, ê tal\yez determinante, ou tem grande

importância nestas modificações estruturais. Medidas de

relaxaçao em técnicas de RMN*16) tem evidenciado um possí-

vel deslocamento desta camada de água. Outras técnicas2f-

têm sido usadas na tentativa de compreender o papel da ã-

gua estruturada nos sistemas biológicos.

r
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III. O CRISTAL TIPO A DE MIOGLOBINA DE BALEIA. ORIENTAÇÃO

DA HEME EM RELAÇÃO AOS EIXOS CRISTALINOS POR RPE DO

ÍON Fe(III)

1- O Cristal Tipo A de Mioglobina de Baleia

Vários tipos de estrutura cristalina podem ser

conseguidas com mioglobina de várias espécies de baleias.

Kendrew e Parrish11 reportam a estes:tipos de cristais sa-

lientando que entre todos o mais estudado ê o tipo A (ver

figura 7). A partir da mioglobina de baleia liofilizada

pode-se conseguir o cristal tipo A com o seguinte procedi-

mento: dissolve-se 100 mg de Mb em 2ml de água bidestilada,

filtrando em seguida para obter uma solução sem agregados

que, normalmente, não dissolve. Adiciona-se 0,36 ml de

tampão de fosfata fS 7 e, em seguida, acrescenta-se 3 ml

de solução de sulfato de amônia 4H, lentamente. No decor-

rer de alguns dias a cristalização é completada com cris-

tais pesando em média de 1 a 2 mg.

Os cristais formam, normalmente, prismas achata-

dos cujo eixo ê o eixo b. Duas faces opostas do prisma sãcv

em geral, maiores que as outras duas. O plano dessas fa-

ces é o plano ab. A estrutura do cristal ê monoclinico com

os eixos a e b perpendiculares, e com as seguintes dimen-

sões da célula unitária:

cristal

cristal

úmido -

seco -

a =
e •

a «•

6 =

64,

105

61,
105

o
6 A,

,5o

0

6 A,
,5o

b = 31,1 A,

V = 68500 A3

b « 26,9 A,

V « 52400 A3.

c

c

- 34,

- 33,

8

9

o
A

o
A

As dimensões da célula unitária do cristal seco foram bem

medidas porque muito pouca desordem acontece ao cristal des

secado. A célula unitária do cristal contém duas molécu-

las de mioglobina não equivalentes. O peso molecular da

molécula de Mb ê ãe 17.000 e seu volume de 21.000 Ã*3.



Figura 7 - Cristal de Mb tipo A (monoclinico).

Os planos AaabttreadOB representam as hemes das

duas moléculas de Mb. a, b e c são os eixos

cristalinos, c* ê perpendicular ao plano ab.
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2. Orientação da Heme por Técnica de RPE do Fe(III)

Em 1956, Bennett, Gibson e Ingram27 usando ocris

tal de met-Mb (mioglobina com o íon de ferro férrico e es-

tado de spin 5/2 com a 6a coordenação ligada a uma molécu-

la de ãgua) tipo A e técnica de RPE conseguiram determinar

a orientação dos eixos perpendiculares as hemes em relação

aos eixos cristalinos. No estado férrico spin 5/2 o sinal

de ressonância do elétron desemparelhado apresenta uma for

te anisotropia tendo valores de g.. = 2 e g = 6 . O valor

de g,, é obtido com o campo magnético d.c- apontando na di-

reção paralela ao eixo perpendicular ao plano da heme e o

de g com o campo paralelo ao plano da heme.

Esta variação no fator giromagnético é explicada,

teoreticamente, por Griffith28 se o estado 6S é dividido em

três dubletos com uma separação de campo nulo muito grande

entre eles e com S = + 1/2 como estado fundamental.

Os dois íons de ferro (um de cada heme) são mag-

net icamente não equivalentes e dois sinais de ressonância

são observados- Fazendo a variação angular dos sinais de

RPE nos três planos ab, be* e ac* (c* é o terceiro eixo tri

ortogonal) as direções de g., e g de cada íon são encontra

das e relacionadas aos eixos cristalinos.

Os ângulos do eixo perpendicular a heme (g,,) com

os eixos a, b e c* valem: 27,5°±2°, 69°±2° e 73°±2° respec-

tivamente .

A figura 7 mostra a orientação das hemes em rela

ção aos eixos cristalinos.

Estes resultados são utilizados neste trabalho ,

para a determinação das direções dos eixos a, b e c* e a con

sequente orientação das direções principais dos parâmetros

de interação hiperfina do íon de Cu(II) que ê difundido no

cristal de mioglobina.
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IV. MATERIAL E MÉTODO EXPERIMENTAL

1. Técnica Experimental

Em todos estudos de ressonância paramagnética e-

letrônica (RPE), é possível obter mais informações de nm

composto sempre que for possível estudã-lo na forma de mo-

nocristais, ao invés de amostras policristalinas ou solu-

ções onde quaisquer determinações de propriedades anisotro

picas e de simetria cristalina são dificultadas. No prõxi

mo capítulo apresentamos as características de um espectro

de RPE de uma amostra policristalina e monocristalina do

complexo de Cu(II):Mb.

Em todas as medidas e estudos feitos por têcni -

cas de RPE sobre o complexo Cu(II):Mb até o presente raomen

to ou foram realizadas com as amostras em soluções â tempe

ratura ambiente ou em soluções congeladas a temperatura de

nitrogênio líquido.

Utilizamos neste trabalho cristais de mioglobina

de músculo de baleia do tipo A crescido segundo a técnica

desenvolvida por Kendrew e Parrish11 já descrita no capítu

Io anterior.

2. Preparação da Amostra

A mioglobina utilizada no crescimento dos cris-

tais foi adquirida na Sigma Chemical Company (Myoglobin

from Whale skeletal muscle, tipe II) no estado liofiliza-

do.

Depois de crescidos, os cristais foram seleciona

dos por tamanho e peso, já que em média eram pequenos (lima*

x lmm x 0f5mm) com pesos de 1 a 2 mg. Espectro de RPE na

banda X (9,5 GHz) de um cristal de mioglobina com 4 a 5mg

apresenta uma relação sinal-ruido da ordem de 25 tanto no

espectro do Fe(III) quanto no do Cu(II).
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O processo de complexaçao do íon de Cu(II) ã mo-

lécula foi feito inicialmente seguindo o processo descrito

no trabalho de Bannaszak, Watson e Kendrew.*3

Este processo consiste em adicionar ao liquor-

mãe, apôs o crescimento do cristal, uma solução de cloreto

de cobre na proporção de 30 íons por molécula de Mb. A uti

lização desta alta proporção de íon de Cu(II) fòi necessá-

ria para que os padrões de raios X mostrassem a presença do

íon complexado â molécula. Nenhuma referência é feita pe-

los autores sobre a temperatura de dopagem do cristal.

Observamos que depois de 12 horas, a amostra cris

talina apresentava um espectro de ressonância paramagnéti-

jiei eletrônica isotrôpica (espectro de põ) , característica

do íon, superposto a outro espectro anisotrõpico cuja va-

riação angular não pode ser analisada, devido a sua concen

tração relativa ser menor que a do espectro de pô. Valo-

res das constantes hiperfinas dos dois espectros e largura

das linhas de ressonância também contribuem para a não se-

paração dos espectros. O tempo de difusão foi variado des»

de alguns dias até alguns meses sem nenhum sucesso.

Conseguimos complexar ã molécula o íon de cobre,

modificando a temperatura da solução contendo o cristal de

Mb e o íon metálico. Em temperatura de 40°C e com o con-

trole do tempo de dopagem (menos de uma hora), obtivemos co

mo espectro de RPE apenas o sinal de ressonância anisotrõ-

pico. Estes resultados do processo de formação do comple-

xo são apresentados e discutidos no capítulo VI.

3» Equipamentos de RPE e Controlador de Temperatura

Utilizamos para as medidas de ressonância para-

magnetic a eletrônica o espectrometro Varian V-4502 com o

eletro-ímã V-3400.

As medidas foram feitas ã temperatura ambiente e

ã temperatura de ritrogênio liquido utilizando-se um"dewarn

desenvolvido em nosso laboratório.29 A figura 8a mostra

seu esquema.
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Figura 8b - Forno utilizado no processo de aquecimento

da amostra.
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A cavidade ressonante cilíndrica V-4533 daVarian

foi utilizada para o estudo da variação angular do sinal de

RPE que foi registrada no registrador XY-7005B da Hewlett

-Packard.

Para a medida de freqüência da micro-onda utili-

zamos o contador da Hewlett-Packard 5245M com o oscilador

de transferência 5257A.

Para calibrar o valor do campo magnético d.c. u-

tilizamos um marcador de Cr(III):MgO que possui o valor de

g igual a 1.9797.30

No estudo da cinética de complexaçao do sistema

met-Mb:Cu(II), a variação de temperatura foi feita com a

utilização do controlador de temperatura Artronix 5301E /

adaptado a um motor síncrono com uma velocidade de uma ro-

tação por hora. Através de um sistema de polias variamos

a temperatura na amostra â taxa de 0,41°C por minuto. A fi.

gura 8b mostra o forno desenvolvido por nós e utilizado no

processo de aquecimento da amostra.
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V. RESULTADOS EXPERIMENTAIS DE RPE DO COMPLEXO Cu(II):Mb

1* Espectro de RPE Isotrópico do Monocristal de Mb Dopado

com Cu(Il)

Neste estudo do complexo Cu(II):Mb em monocris-

tais monoclínico com a técnica de RPE, determinamos dois ti

pos de espectros distintos: espectro isotrõpico e espectro

anisotrópico.

0 espectro isotrõpico é obtido quando dopamos o

cristal â temperatura ambiente, usando o mesmo processo de

dopagem usados por Bannaszak et ai. 1 3. A figura 9 mostra

dois destes espectros de RPE tomados com o campo magnético

d.c. em duas direções afastadas de 5o. Dos dois espectros

da figura 9 ê evidente a variação da forma da linha indi -

cando a existência de um espectro anisotrõpico superposto.

0 espectro de põ do Cu(II) ê bastante análogo ao observado

por Gurd et ai.9 e pode ser classificado, como é feito por

Vanngard31, como Cu(II) tipo 2. Este autor classifica os

complexos biológicos com íon de cobre, através de seus es-

pectros de RPE e de bandas de absorção ótica, em dois ti-

pos a saber: complexos com Cu(II) tipo 1 e complexos com

Cu(II) tipo 2. Os complexos com Cu(II) tipo 1 apresentam

valores das constantes hiperfinas A, menores que 90 gauss

ou 9 mK (1 mK = 10~3cm~1) e são caracterizados por uma for

te banda de absorção ótica que justifica o nome de proteí-

nas azuis. Os complexos com Cu(II) tipo 2 apresentam valo

res das constantes hiperfinas A., maiores que 14 mK e al-

guns apresentam uma banda de absorção ótica no visível com

um coeficiente de extinção 10 vezes menor que os tipo 1.

A figura 10 mostra um grafico para várias proteínas, peque

nas moléculas e polipeptideos sintéticos complexados com o

íon de Cu(II) onde esta classificação se torna evidente.

Esse espectro isotrõpico ê o produto final do ejs

pectro anisotrõpico quando, depois de dopado, a amostra



2500 3300 H(gauss)

Figura 9 - Espectros isotrôpico e anisotropico superpostos obtidos por processos

de dopagem segundo Bannaszak et ai.13 10
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ga os polipeptideos sintéticos (ref. 31).
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cristalina ê deixada â temperatura ambiente (25°C) durante

dois dias. A variação do espectro com o tempo e a tempera-

tura será apresentada no próximo capitulo.

A simulação do espectro isotrôpico do Cu(II) em

sistemas biológicos é discutida por Vanngard e Aasa.32 O

método de calculo consiste em determinar a intensidade '£

da derivada da absorção paramagnetica em função do campo

magnético externo H através da seguinte expressão:
a

Sf(íT - H) s(H)dH
oi

= (21 + l)" 1

ir/2

Sf(H -H)g2 sen 9 de (1)

o

onde

g2 = g2C(g|(/g)
2 + 13/8 e g2 = g2 + (g(

2~g2)cos2e (2)

com I representando o spin nuclear do lon paramagnêtico

S'(H-H) é a primeira derivada da função forma de linhaa
normalizada (Lorentziana ou Gaussiana) e H é o campo resso

nante que, incluindo interação hiperfina em segunda ordem,

tem a expressão:

KMT A2 (A2 + K2)
, H m H0 " - i — ü CKI + D -

ge 4Hog
2$2K2

(A.? - A2)g;f g 2 sen2 9 cos 2 9
Lt ±—li i M 2

2H0g
6B2K2 I

onde

hv
Ho * — e K2g2 = A2 g2 cos2e + A2 g2 sen2e (4)

MO II II 1 1

$ ê o magneton de Bohr, v ê a freqüência da micro-onda ,
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a, e g são as componentes do tensor giromagnetico e A,

e A são as componentes da interação hiperfina.

S. Wanderley et ai.33 fizeram a simulação do es-

pectro isotrópico do complexo Cu(II):Mb em solução congela

da e os parâmetros de RPE estão apresentados na tabela 5.

A figura 11 mostra dois espectros isotrópicos on

de a é o espectro resultante do processo de aquecimento do

cristal (descrito no capítulo VI) e b do processo de seca-

gem de uma amostra previamente dopada e secada a vãcuo

(IO"1 mm de Hg). Os valores dos parâmetros de RPE de ambos

estão relacionados na tabela 5.

2. Espectros Anisotropicos do Monocristal Cu(II);Mb

Neste trabalho foram detetados três espectros a-

nisotrõpicos do Cu(II) que denominaremos Cu(II)A, Cu(II)B

e Cu(II)c.

a) Espectro do Cu(II>A
3If

Para uma orientação arbitrária do campo magnéti-

co d.c. no plano ab do cristal, â temperatura de 77°K, ob-

servamos, alem do sinal de RPE do Fe(III), dois conjuntos

de quatro linhas aproximadamente equidistantes que são a-

tribuidos a dois íons de Cu(II) (S = 1/2, I = 3/2) magnetjL

camente não equivalentes.

Analisando a variação angular do espectro nos

três planos ab, be* e ac* (c* é o eixo perpendicular ao

plano ab) concluímos que (figuras 13, 14, 15)5

i) Os tensores g e Ã tem simetria axial com as

mesmas direções principais.

ii) Os eixos axiais destes tensores para os dois

íons de Cu(II) permanecem no plano ab e fa-

zem o mesmo ângulo a com a direção b do cri£

tal. Isto ê indicado pelo fato de que nos

planos ac* e bc* os dois espectros são super
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Tabela V

Valores dos oai-Brfietros de RPE do complexo Cu(II):>5b

Complexo Cu (II) :Mb g,j g± A,, (gauss) A±(gauss)

pH 6.0 2.273 2.054 .165
Solução9

pH 10.4 2.186 2.046 190

Solução33 pH 6.0 2.289 2.056 159 4

Cristal tratado 2.289 2.062 152 ± 4 10 ± 4

termicamente ±0.003 ±0.003

Cristal secado 2.270 2.062 161 ± 4 1 0 + 4

a váciso ±0.003 ±0.003

Espectro aniso- 2.328 2.069 162 ± 3 20 ± 3

trópico: Cu(II). ±0.002 ±0.002
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Pig, 11 - Espectros Isotroptcos do complexo Cu(lI):Mb monocristalino, (a) ê o espectro

obtido pelo processo de aquecimento, (b) é o obtido por secagem a vácuo de

IO""1 mm de Hg.
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Figura 12 -. Espectro anisotrôpico do cristal de Mb dopado a 40°C. A são os dois qua-

drupletos associados ao Cu(II)A. B ê o quadrupleto associado ao Cu(II)B.

Está evidenciada a interação com nitrogênio.
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Figura 13 - Variação angular no plano ab. A linha continua

3 o ajuste teórico.
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Figura 14 - variação angular no plano bc*
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- Espectro anisotrôpico do cristal de Mb dopado â 40°C. A ê o quadrupleto
associado ao Cu(II)A. C ê o quadrupleto associado ao Cu(II)c. Está evi
denciada a interação com nitrogênio.
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postos (o* dois ions tornam-se magneticamen-

te equivalentes -nestes dois planos)«

ift) O valor do ângulo a pode ser estabelecido da

variação angular no plano ab medindo-se a se

paração angular entre os dois extremos dos

espectros indicados pelas setas longas na fi

gura 13. Seu valor ê 39° ±2?.

A variação angular dos espectros associada aos

dois Cu(II) é descrita pelo Hamiltoniane de spin dado por

M s 3Í-g-2 + â*Ã*í (5)

Usando cálculo de perturbação de segunda cnêo»** para o ca

so de simetria axial nas interações Zeeman e hiperfina ob-

tem-se para as freqüências de micro-onda a seguinte expres

são:

A2(A2 + K2)[1(1+1) -
hv » g$H + KM_ + -=•—"

1 4K2g

(A? - A?)2 g2 g2 s e n 2 e c o s 2 e

+ —ii i U ± (6)

onde

g2 * g.? cos2 8 -¥ g2 sen2e ; g2K2 » g.| A? cos2e+g2 A2 sen2 6

(7)

Os parâmetros do Hamiltoniano de spin foram obti

dos por ajuste das curvas experimentais com a equação 6.

Estes valores estão api sentados na tabela 5.

Como nem o plano ac* nem o plano bc* são planos

de simetria da estrutura cristalina concluímos que a equi-

valência magnética dos dois lons com o campo S paralelo a

estes planos e acidental. Além disso consideramos que ca-

da lon de Cu(II) está ligado a cada uma das duas moléculas

de Mb não equivalentes da célula unitária.
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Outro resultado importante do espectro deste

Cu(Il)_ esta caracterizado nas figuras 12 e 16 e está rela

clonado ã* subdivisão das linhas correspondentes a MI= -3/2

e M_ =* -1/2 em três com a separação máxima de 17 gauss. Es;

ta subdivisão sô ê observada guando o campo magnético H

aponta nas direções próximas as duas direções de g . Esta

subdivisão pode ser atribuída a uma interação super-hiper-

fina do spin eletrônico com um spin nuclear (I = 1) de um

nitrogênio vizinho. A relação de intensidades destes três

sinais ê aproximadamente 1:1:1 como pode ser visto nas fi-

guras 12 e 16.

b) Espectro do Cu(II)B

No plano ab, além do par de guadrupletos associa

dos ao Cu(II)-, um outro quadruplets foi observado com uma

intensidade de 0,35 vezes a do espectro do Cu{II>« • que

denominamos como Cu(II)_. As figuras 12 e 13 mostram este

espectro com a sua variação angular até onde' foi possível

detetar, devido â superposição das linhas dos dois tipos

de espectros. Nos outros dois planos be* e ac* não foi ob

servada a ressonância associada ao Cu(II)_. Vale salien -

tar que uma vez resfriada a 77°K, a amostra é destruída

ao ser esquentada à temperatura ambiente. Desta maneira ,

as medidas de RPE em cada plano foram feitas com cristais

diferentes. A existência do espectro do Cu(II)_ foi con -

firmada em nova variação angular no plano ab com outra a-

mostra, mas a relação de intensidade dos dois espectros

(Cu(II)Q/Cu(II).) foi da ordem de dois décimos.

Apenas um lon de Cu(II)B foi detetado por célula

unitária no plano ab e neste plano observamos que:

] > gj|CCu(II)Al

As direções principais dos tensores g e Ã para este íon as

sumindo simetria axial seriam os próprios eixos cristali -



•M-**_aM^

52

linos: a direção narale^a seria o eixo a e a perpendicu

lar o eixo b.

c) Espectro do Cu(Il)c

Um terceiro quadrupleto que associamos a um ou-

tro cobre que denominamos Cu(II)c foi observado no plano

ac* alem do espectro do CudI),. Sua simetria é diferen-

te da dos outros dois tipos de espectros. As figuras 15

e 16 mostram este espectro. A relação de intensidade é

de 4 para 1 sendo o Cu(II)c menos intenso. Uma única vez

foi conseguido um espectro do Cu(ll)c com intensidade domi

nante. A figura 17 apresenta a sua variação angular no

plano ac*.

Comparando as figuras 15 e 17, as direções prin-

cipais dos tensores g e Ã em simetria axial no plano ac*

tem direções deslocadas de 9o±2°: dos eixos a e c* com a di

reção paralela próxima ao eixo c* e a direção perpendicu -

lar próxima ao eixo a.

Os parâmetros de RPE nesta suposição podem ser

assim relacionados:

g{|CCu(II)B3 > g j j ^

AjjCCudDg] < Aj{CCu(II)c3

Os parâmetros g e A são comparáveis aos parâ-

metros do Cu(IÍ)A.

Nenhuma interação com nitrogênio foi observada em

ambos os cobres B e C.
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Figura 17 - Variação angular no plano ac* apresentando apenas

o espectro do Cu(II)c.
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VI. RESULTADOS EXPERIMENTAIS DO PROCESSO DE DOPAGEM DO

ION DE Cu(II) EM MONOCRISTAL DE Mb. MUDANÇA CONFORMA

CIONAL DA MOLÉCULA

1• Resultados do Processo de Dopagem

No trabalho de determinação do local de complexa

çio do ion de cobre e zinco por difração de raios X, Ban-

naszak e colaboradores13 utilizaram uma concentração ex-

cessiva de 80 íons de Cu{II) por Mb. Segundo estes auto-

res, a alta concentração ê devida ã preferência de comple-

xação do íon de Cu(II) com a amônia livre presente na solu

ção de crescimento do cristal.

Em nosso trabalho observamos que o processo de

dopagem utilizado por estes autores apresenta um intenso es

pectro isotrõpico de ressonância paramagnetxca do Cu(II) i.

dêntico ao obtido com menor concentração (10 íons por Mb).

Este fato mostra que o íon difunde-se no cristal mesmo em

concentração inferior ã utilizada por Bannaszak et ai.13 ,

possivelmente formando complexos com água de cristalização,

ou camadas de água existentes entre as moléculas de mioglo

bina no cristal. Como a orientação destes complexos com o

íon é aleatória, não se observa difração de raios X enquan

to que por técnica de RPE eles são detetãveis como espec-

tro isotrõpico.

Se o processo cie dopagem é feito em temperatu -

ras levemente acima da ambiente (35° a 45°C) observa-se

que espectro anisotrópico associado ao íon Cu(II) é forma

do com intensidade predominante.

O gráfico da figura 18 mostra como a intensidade

do sinal de RPE anisotrópico cresce com o tempo de dopagem

â 40°C. A saturação é conseguida em cerca de 20 minutos e

o espectro isotrõpico começa a aparecer depois deste tempo.

Em temperaturas acima de 50°C os dois espectros são forma-

dos com predominância de espectro isotrõpico, analogamente

ao que acontece em temperaturas abaixo de 30°C.
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Nenhum processo ŝ  «stemãtico de formação dos com-

plexos com os íons Cu(II)_ e Cu{ll)^ foi obtido o que evi-

dencia a possível existência de algum outro parâmetro expe

rimental que não pode ainda ser controlado. É possível que

a dependência com a temperatura para ativação daqueles com

plexos seja muito crítica e deva ser controlada com maior

precisão.

2. Mudança Conformacional da Molécula de Mb

Depois que o complexo Cu(II) :Mb ê formado a

temperatura de 40°C, podemos mantê-lo se o cristal dopado

for resfriado â temperatura de 0°C. Mantendo-se o cristal

dopado â temperatura ambiente (*u 25°C) o espectro anisotro

pdco se degrada e o espectro isotrópico ê formado. Em cer

ca de 2 dias o espectro de põ predanina sobre o espectro anisotrópico.

Um estudo da degradação foi feito variando-se a

temperatura da amostra linearmente a uma taxa de 0.41°Cpor

minuto e a intensidade do sinal anisotrópico foi monitora-

da. A figura 19 mostra dois espectros obtidos em duas tem

peraturas diferentes* A linha tracejada apresenta o espec

tro de pó existente no espectro da amostra â temperatura de

43,6°C.

O gráfico da intensidade relativa do espectro a-

nisotrõpico com a temperatura está mostrado na figura 20.

Assumindo que a mudança do espectro de RPE aniso

trópico do Cu(II) com a temperatura ê conseqüência de uma

mudança conformacional da molécula de Mb que a leva de um

isômero A (em temperatura mais baixa) para um isômero B

(temperatura mais alta) e fazendo a suposição de que a ve-

locidade de aquecimento ê suficientemente baixa para se ter

um processo quase-estãtico, um ajuste teórico de equilíbrio

termodinâmico foi feito usando a expressão:

I e-AF/RT

- e~ A F / R T



T=35,VC

2800
Figura 19

3400
Variação térmica do espectro de RPE do íon de Cu(II)A» A linha

tracejada representa o espectro isotrópico.

_J
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0.25-4

0 i
25 50 55 T<TC)

figura 20 - Cinética de destruição do sinal de WE anisotzõpioo do Cu(ll)



r
onde AF e a energia livrr "c Gibs (AF = àll ~ TAB).

Com o melhor ajuste defcermiucm-se ai5 diferençar»

em enbalpia (AH) e entropia (AS) doss dois isomeros. A cur-

va continua do gráfico da figura 20 representa o melhor a-

juste que fornecem os seguintes resultados:

AH = (82.9 + 7) Kcal/mol

AS « (264 ± 22) cal/mol°K

T = 40.5°C e áF ^ 8 Kcal/mol
m

onde T representa a temperatujra em que a intensidade rela

tiva do sinal de RPE ê igual a 1/2.

A figura 21 mostra a variação com a temperatura

dos parâmetros jã apresentados na figura 6 era comparação -

com os resultados obtidos neste trabalho. Observou-se uni

deslocamento da temperatura de transição para valor mais

alto e uma redução da faixa de temperatura do fenômeno. Es

tes resultados serão discutidos no próximo capitulo.

A degradação do espectro anisotropico associaâo

ao Cu(II) para espectro de pó também ocorre quando o cr is;

tal é secado a vãcuo de 10""} mm Hg mas o espectro isotrõpi

co finai tem parâmetros de ressonância diferentes daqueles

obtidos termicamente (ver tabela 5 e figura 11).
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VII. CONCLUSÕES

Os resultados apresentados nos dois capítulos pre

cedentes corroboram conclusões anteriormente apresentadas?

por outros pesquisadores jã relacionados no capítulo II des

te trabalho. No presente capítulo delinearemos as nossas

conclusões com relação a dois aspectos distintos do coinpl£

xo metal-proteína: a ligação do metal com a proteína e as

modificações conformacionais sofridas por efeito de aquec^

mento.

Dos resultados de RPE para o íon de Cu(II)A pro-

pomos uma ligação do tipo quelato com a molécula de Mb com

a participação dos resíduos da histidina A10, asparagina

GH4 e lisina A14, formando um campo cristalino com uma si-

metria do tipo "square planar" com possíveis distorções. O

elétron desemparelhado seria descrito por um orbital resul

tante da combinação linear da função d 2_ 2 do íon de co-

bre com uma função híbrida sp do nitrogênio do anel imida-

zol da histidina A10, Isto explicaria a subdivisão das li

nhas de ressonância correspondentes a M_ - -1/2 e M =-3/2

em um tripleto (!„ =* 1) com intensidades 1:1:1, quando o

campo magnético d.c. for paralelo ao plano de simetria. Na

figura 22 esquematizamos o complexo proposto. A ligação

assim formada está em acordo com a existência de interação

com o nitrogênio do grupo imidazol do resíduo histidil co-

mo é sugerido por Gurd et ai.9 Além disso a interação com

este nitrogênio esta concordante com os resultados de

Bannaszak e colaboradores13 onde por difração de raios X

ficou evidenciado que este nitrogênio estaria a uma distân

cia do íon suficientemente pequena para justificar a com -

plexação sugerida aqui.

A comparação dos valores de a, e g do espectro

anisotrôpico do Cu(II)_ com aqueles obtidos por Gurd9 e

S. Wanderley33 (ver tabela V ) mostram que o comple

xo Cú(II)_:Mb ou não é o mesmo obtido em solução, ou que a

proteína tem uma estrutura diferente no estado cristalino,

pelo menos nas vizinhanças do íon. Os parâmetros de RPE
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hêlice A

hél ice A

i Lisina A14

N

HisUdina A10

H

Cu(IE).

N

H

\ .

I
I Asparagina GH4

dobra GH

Figura 22 - Uma representação esquematica do quelato

formado pelo complexo Cu(II) :Mb



do espectro isotrópico obtido com o tratamento térmico à.o

cristal se assemelham mais cora aqueles do espectro em so lu

ção do que os parâmetros do espectro anisotrópico aciraa re

feridos. Estes dois resultados podem ser relacionados se

admitirmos que urna mudança conformacional da molécula o cor

re quando o cristal é aquecido,

Essa mudança provoca um afastamento da helice A

da dobra GH, não permitindo mais a formação do quelato «ver

figuras 4 e 5) . Neste movimento o íon de cobre quebra suas

ligações com o resíduo da Asparagina GH4 e possivelmente -

com a lisina A14 permanecendo no entanto com sua coordena-

ção com o nitrogênio da histidina A10. Com esse afastaraen

to, o anel imidazol fica livre para rodar justificando um

espectro de RPE isotrópico e com os parâmetros modificados.

Esta hipótese é suportada pelos resultados obtidos no tra-

balho de pré-desnaturação ãa molécula de Mfo marcada com

"spin label" (Ver cap, II) onde um movimento entre a dobra

GH em relação a hélice A ê sugerido.17""20 Como conseqüên-

cia desta hipótese é necessário admitir que a molécula de

Mb dopada com apenas um cobre em solução seria coiaplexads

com o nitrogênio do anel imidazol da His. A10 e possivel -

mente com moléculas de água.

Nossos resultados da pre-desnaturaçao térmica fei

ta com monocristal {veja figura 21) mostram que a temperate

ra de transição dos isomeros conformacionais ocorre a uma

temperatura 7 C mais alta que a obtida com amostras em so-

lução. Além deste resultado a faixa de temperatura em que

o fenômeno ocorre é menor que na solução,. obtendo~se assim

uma variação de entalpia maior (83 Kcal/mol ao invés de

50 Kcal/mol)• Estes resultados indicam que a interação

intermolecular que mantém a estrutura cristalina também dã

uma estabilidade maior para o isômero A (de temperatura mais

baixa) e possivelmente mantém a separação entre a dobra

GH e hélice A menor do que aquela que ocorre em solução.

Desta forma, a estrutura da molécula de Mb em so

lução seria levemente diferente da estrutura da molécula

na forma do monocristal tipo A (monoclínico)•
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Esta diferença estrutural deve ser pequena,o que

não invalida a extrapolação feita sobre a estrutura da mo-

lécula extraída da analise, úe raios X em cristal para solu

ção.

Segundo os resultados de Gurd9 e co-autores o íon

do cobre e ligado ã molécula muito rapidamente quando a

amostra i mantida a 23° - 24°C. Nossos resultados sobre o

processo de dopagem indicam que o processo de ligação é

muito rápido se a temperatura de dopagem for em torno de

40°C. Assim sendo, a dopagem no cristal ê explicada pelo

fato de que estando a molécula em temperaturas mais baixas

que 40°C na forma do isômero (A) o sítio de ligação para o

cobre esta pouco acessível devido â proximidade da dobra

GH em relação a hélice A. Em temperaturas acima de 40°C

as moléculas já estão predominantemente na forma do isome-

ro (B) e a ligação ê facilitada.

Assim sendo, tanto a pré-desnaturação da molêcu

Ia em estado cristalino quanto o processo de dopagem são

explicados pela mesma hipótese assumida.

Foi feita uma tentativa de ajuste dos pontos ex-

perimentais obtidos na pré-desnaturação térmica utilizando

processos de 1. ordem e 2. ordem. Os resultados para o me

lhor conjunto de parâmetros (energia de ativação e frequên

cia de salto v0) apresentam valores para VQ maiores que

IO20 s~ , o que é incompatível com as freqüências espera-

das (da ordem de IO13 s" 1). Isto mostra que o processo de

pré-desnaturação ê de ordem muito mais alta envolvendo o

rompimento coletivo de ligações entre pequenos grupos mole

culares, tais como resíduos de amino-ácidos e águas de hi-

dratação, devendo portanto ser analisado sob um ponto àe

vista termodinâmico. Para se avaliar a ordem deste process

so ê importante notar que a entalpia obtida no ajuste ter-

modinâmico (83 Kcal/mol) ê equivalente à quebra de cerca

de 10 a 20 pontes de hidrogênio na molécula de mioglobina.

Quando a dopagem ê feita em temperaturas abaixo

de 35 C, o espectro de ressonância resultante ê uma super-

posição de dois espectros, um isotrõpico e outro anisotrõ-
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pico, como já nos referimos ~.n capítulo VI. Como existe a

alternativa de complexação do metal com água de hidratação,

e devido a superposição dos dois espectros, ê difícil di-

zer se o espectro de põ assim formado e diferente daquele

obtido apôs o tratamento térmico do cristal (comparar figu

ras 9 e 11). Quando a dopagem ê feita a 40°C em um tempo

prolongado (mais de 60 minutos) ou quando ê feita a tempe-

ratura acima de 45°C ocorre o mesmo resultado referido ac±

ma.

Observamos também que no processo de aquecimento

do cristal hã sempre uma perda de ãgua por evaporação. Es-

ta evaporação foi minimizada com a formação de uma pelícu-

la de glicerina sobre o cristal. Os resultados obtidos

dessa maneira não apresentaram diferenças daqueles sem gli

cerina.

A participação da ãgua na estabilização da estru

tura da molécula de Mb é evidenciada nos trabalhos de RMN

dos protons da ãgua16/20 já mencionados no capítulo II. t

conhecido também o efeito de secagem na mioglobina36 no ejs

tado de spin do íon fêrrico (passa de spin 5/2 para spin

1/2) mostrando que hã uma modificação conformacional indu-

zida.

Os resultados dos parâmetros do espectro de põ

do íon de Cu(II) quando o cristal é secado â vácuo em com-

paração com os do cristal aquecido mostram que as estrutu-

ras da molécula em cada caso são diferentes. Este resulta

do ê importante pois ele mostra explicitamente que o pro-

cesso de secagem da molécula muda a sua estrutura de forma

global. Este resultado indica que a mudança do estado de

spin do íon férrico da molécula pode estar associado a uma

modificação conformacional mais global da molécula de Mb.

Ê importante salientar aqui que todas estas con-

clusões apresentadas neste trabalho foram possíveis graças

a localização do íon de cobre entre a hêlice A e a dobra GH

da molécula de mioglobina e também do tipo de complexo com

várias coordenações que geralmente ocorre com os íons de

transição.
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Com relação aos ions de Cu(II)B e Cu(II)c que

apresentam espectros de : anisotrõpicos é possível admi-

tir como hipótese uma ligação destes ions com resíduos per

tencentes a cadeias de ambas as moléculas de uma mesma cé-

lula unitária, jã que apenas um espectro de RPE de cada íon

ê observado por célula unitária. Se admitirmos que um íon

de cobre de cada tipo ê ligado por molécula de Mb, então

uma equivalência magnética acidental deve ser assumida pa-

ra explicar a ocorrência de um único espectro por tipo de

íon. A impossibilidade de observação da variação angular

em outros planos do cristal não nos permitiu decidir sobre

estas duas hipóteses.

Como sugestão para trabalhos futuros propomos:

a) Estudo da complexação e ressonância paramagnêtica dos

ions Cu(II)D e Cu(Il)^.

b) Estudo de ressonância magnética dupla eletrônica e nu-

clear (ENDOR) do íon de Cu(II)A jã que o estudo prévio

da saturação do sinal foi positivo.

c) A utilização de outros tipos de monocristais da molécu-

la de mioglobina para verificação da influência de for-

ças intermoleculares sobre a estrutura da molécula. Es-

tudos com cristal ortorrômbico já estão iniciados.

d) Estudo da influência de pressão hidrostâtica sobre o

comportamento térmico da prê-desnaturação da molécula

em forma cristalina para conhecer o caráter cooperativo

do processo e a influência de forças intermoleculares.

e) Utilização de radicais paramagnéticos, formados por ra-

diação ultra-violeta, como sondas para o estudo de mod:L

ficaçoes conformacionais. Um teste feito por nôs mos-

trou que a radiação UV é eficiente na formação de radi-

cais paramagnéticos na molécula de Mb.

f) Estudo do espectro de RPE isotrõpico de solução de Mb

com ions de Cu(II) e a sua dependência com a temperatu-

ra na faixa onde ocorre a prê-desnaturação. Este estu-

do tem como objetivo mostrar que o espectro do Cu(II)
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no isômero A não se modifica em relação ao isômero B já

que os parâmetros do espectro em solução coincide com

aqueles obtidos com o cristal aquecido.

g) Estender o estudo feito em outros tipos de moléculas

tais como Hemoglobina, Citocroma C e Insulina, já que

estas moléculas podem também ser cristalizadas-
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