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RESUMO

Medidas magnéticas ã temperatura ambiente em hemãceas

falcêmicas evidenciaram a existência de anisotropia magnética ,

-9 ^ r

AJÇ=1»29 x 10 "^ . Esta anisotropia foi suposta para-

magnética e atribuída aos átomos de ferro das moléculas de hemo

globina que estão empilhadas formando filamentos ordenados den-

tro das hemãceas. Para confirmar a origem paramagnética do fe-
*

nômeno, foram feitas medidas de anisotropia magnética ã tempera
tura de hélio líquido (4.2K) de hemãceas falcêmicas em uma solu
ção crioprotetora, desoxigenadas em diotinite de sódio

(Na S O ) a 2% e de hemãceas normais, preparadas da mesma forma,
2 2 %

usando um magnetômetro supercondutor acoplado a um SQUID (aper

feiçoado no Laboratório do Estado Sólido do Departamento de

Física da PUC/RJ). ^

-Os resultados obtidos parecem confirmar a presença da

anisotropia paramagnética esperada e, alén disso, sugerem a

existência de interação magnética entre ferros nas amostras de

hemãceas falcêmicas. Algumas considerações a respeito de que

átomos estariam participando da tal interação são feitas. São

propostas, também, outras experiências/ utilizando outras técn:L

cas, que possibilitariam resultados complementares e melhor en-

tendimento do fenômeno inesperado que foi observado.

rr •-



ABSTRACT

Room temperature magnetic measurements in deoxigena_t

ed sickle cells showed the existence of magnetic anisotropy ,

AX=1#29 x 10~ ... . This effect was supposed paramagnetic

and considered to be due to the iron atoms of the hemoglobin

molecules which are one over the other/ forming ordered chains

inside the erythrocytes. ,

Lcnr temperature (.liquid He - 4,2K) measurements of

the magnetic anisotropy of sickle cells and normal red blood

cells diluted in a cryoprotector was made to confirm the para-

magnetic origin of the fenoraena. For that purpose it was used

a superconductor magnetometer coupled to a SQUID, developed in

the "Laboratório do Estado Solido do Departamento de Física da

PUC-RJ".

""The results obtained seen to confirm the expected pa-

ramagnetic anisotropy and, furthermore, suggest the presence

of magnetic interactions among the iron atoms in the sickle

cells samples.
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CAPÍTULO I

MODELOS E CONSIDERAÇÕES FÍSICAS ACERCA DO GEL DE HbS

1.1 - Introdução

A hemoglobina S (HbS). é um mutante da hemoglobina nor

mal (HbA) que difere apenas por ura único aminoácido substitucio

nal na sexta posição de cada cadeia B. O ácido glutâmico que

está presente normalmente é trocado pela valina na HbS . De§_

sa mutação resulta que, sob baixa pressão de oxigênio, em cer -

tas condições, as hemoglobinas df>soxigenadas dentro das células

tendem a se agregar, formando longas fibras que alteram a forma

em disco biconceive da hemãcea, tornando-a afoiçada (figura 1,1).

Esta forma é inconveniente para a boa circulação do sangue nos

pequenos capilares e, tanto pela constante mudança de forma a

que a membrana se submete, quanto pela pressão para circular

nos capilares, a membrana se quebra facilmente, num processo de

hemõlise, tornando o portador de sangue falcêmico um doente. A

doença, conhecida como anemia falciforme, é uma doença molecu -

lar e genéticei

1.2 - Modelos pava as Fibras. Ordenação e Contato entre as Mo-

léculas de HbS

Diversas pesquisas têm sido realizadas a respeito da



menor

Figura 1.1 - Mudança oonformacional da hemáceü. falcêmica quan
do está em região oom baixa pressão de oxigênio, acarretando
em aglomeração interna das hemoglobinas.

anemia faleiforme e da HbS, procurando conhecer os mecanismos de

interação das moléculas que levam à formação dos filamentos, fo-

calizando os pontos de contato entre as moléculas, formas de

impedir seu ordenamento e nele i n t e r f e r i r . É conhecido que o

mutante 36 es tá localizado na superfície da molécula e que a for

ma da molécula como um todo não é a l terada pela mutação ' .As

técnicas mais u t i l i zadas nestes estudos tem sido a microscopia

e le t rônica e a de raios-X em c r i s t a i s de HbS. A primeira, po -

rém, permite um estudo em condições mais próximas das f i s i o lóg i -

cas , pois é possível observar as f ibras dentro da célula , in

vivo, através de técnicas de alto contraste , além de focali-

zar fibras que se formaram a partir de uma solução, preparada

convenientemente, de HbS. Existem evidências de que os cristais

de deoxi-HbS têm semelhanças com as fibras

Josephs e colaboradores questionam a semelhança

com a situação in vivo do processo de formação de fibras quando



se polimerizam a partir de uma solução de deoxi-HbS, cuja concen

tração, para boa resolução no microscópio eletrônico, é cerca de

mil vezes menor que a concentração do interior da célula (33 gps).

A análise destas amostras, assim como a de cristais por raios-X ,

levaram a um modelo de hélice com 6 monofilamentos para a fibra.

Josephs contrapõe a este modelo ura outro, em que a hélice seria

formada por 8 monofilamentos, obtido quando estuda as fibras in-

jetando um agente para contraste no interior da célula sem que

se quebre sua membrana.

A análise através da microscopia eletrônica fez com

que novos processos de verificação dos modelos surgissem, partin

do-se do espaço real de medidas para técnicas de transformada de

Fourier e de reconstrução através de computadores. Usando estas

técnicas e partindo de fibras obtidas tanto de hemáceas falcêmi-

cas quanto de solução hemoli:ada em Gel, Dykes e colaboradores7

sugerem que os monofilamentos estejam arrumados em um pacote in

terno de 4 filamentos com uma hélice externa composta de 10 fila

mentos, totalizando 14 filamentos. Este modelo explicaria a rl-

ta densidade do gel e a ordem na cinética das fibras. Um esque-

ma do modelo de 14 filamentos pode ser visto na figura 1.2, onde,

à esquerda, vê-se a camada externa, no meio a camada interna e,

à direita, as duas camadas superpostas.

Em um artigo mais recente, Wellems & Josephs reto -

mam a questão da semelhança 3ntre o cristal e o gel e mostram

que o empacotamento das fibras independe de mudança de pH, força

iônica, concentração de Mg , temperatura e método de desoxigenji

ção. Eles verificam que o cristal formado de uma solução de deo



figura 1.2 - Esquema cb modelo de
fibra de HbS ccmposto por 14 nono
filamentos, k esquerda vê-se ã
camada externa, no centro a cama-
da Interna e à direita as duas ca

xi-IlbS é o resultado do progressivo alinhamento e fusão das fî

bras, e que o arranjo molecular dentro das fibras ê bastante

próximo daquele encontrado dentro do cr is ta l . E propõem, fazeri

do microscopia eletrônica e raios-X, que as fibras sejam o re -

suit ado do arranjo de 8 filamentos duplos, cada quatro se for -

mando anti-paralelo ao longo do eixo da fibra. Neste arranjo ,

as fibras seriam formadas por 16 monofilamentos. Argumentam ,
(a)

também, que Dykes e colaboradores nao conseguem ver 16 e

sim 14 monofilciinentos por questões de baixa resolução na recons_

trução.

Os contatos entre moléculas de HbS que formar.» os f i l a

mentos duplos de um cristal podem ser observados nu figura 1.3 .

Nesta figura alguns dos resíduos que participam do contato são



indicados e os que estão num quadrado são aqueles que se acredi^

ta importantes nas interações que provocam o afoiçaraento.

\
PROllV, HIS /•• A, \
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Figura X.3 - Esquema dos
contatos entre moléculas
de HbS que formam os f i -
lamentos duplos. Alguns

, resíduos que participam
' do contato são indicados.

1.3 - C i n é t i c a da Formação do Gel

Em a r t i g o de 1974, Hofr ichtec e colaboradores ana

lizaram, através de medidas de análise térmica e da birrefringên



c i a da amostra, a e i né t i ca da nucleação e da polimerização das

moléculas que formam as f ibras . E.concluem que e x i s t i r i a gran-

de dependência do tempo necessário para o i n í c i o da nucleação

(.tempo de la tênc ia) com a concentração e a temperatura da amos-

t r a . Pode-se ver , pe las medidas de birrefringêrria mostradas na

f igura 1 . 4 , que, mudando-se a temperatura f ina l da amostra de

30°C para 16°C, o tempo de la tênc ia passou de 0,5 para 540 minu

t o s , um f a t o r 100Ú.

Figura 1.4 - Dependência do
tempo de latência com a tem
peratura da amostra em ura
medida do calor total absor
vido (a) e de birrefringên-
cia (b).

0,0 19909

Hof rich ter e colaboradores afirmam, ainda no mesmo ai:

ti go, que a dependência do tempo de latência seria com a 30-ési^

ma potência da concentração de deoxi-HbS. Eles observam, tam -

bém, que o processo de nucleação é diferente da desnucleação

porque, esfriando amostras de gel de HbS rapidamente, de 20üC a

2°C, em 26 seg., reduz-se de 50% a birrefringência, o que signi^

ficaria que 50% das fibras teriam se desfeito.

Quando, porém, a concentração de HbS é muito grande

(da ordem de 5mM) o gel não se: desfaz quando é esfriado, mesmo

que fique em T ̂  O°C por uma noite O 8 horas) . Este é um fato

que foi constatado em experiências no laboratório, tanto em so-



lução de Hb quanto dentro das hemãceas,

1.4 - Magnetismo das Fibras

A controvérsia a respeito da arrumação real das molécu

Ias de HbS que formam as fibras justifica a tentativa de obter

outras informações, através de outros métodos.

Medidas de dicroismo sugerem que as normais aos planos

das hemes das moléculas que formam as fibras seriam paralelos

ao eixo maior da célula deformada. Isso traz como conseqüência

que a magnetização de cada heme seria perpendicular ao eixo mai^

or da célula deformada e que seria possível orientar a célula

perpendicularmente a um campo magnético aplicado.

Murayama , eir. 1965, observou células falcêmicas de_

formadas orientando-se num campo magnético de 3500 G, enquanto

que células de HbA (normal) não se orientaram.

A partir das observações de Murayama, Costa Ribeiro e

colaboradores estudaram a rotação de células falcêmicas para

vários campos, ã temperatura ambiente. Pode-se avaliar a

gia magnética de uma hemácea a partir da energia de interação

de uma heme com o campo magnético

E « - -| AX(ü . t)7 (1)

onde ü é o vetor normal da heme e AX = (x,. - x«) •

XL = susceptibilidade de 1 heme na direção * ao plano da heme,

X» - susceptibilidade de 1 heme na direção " ao plano da heme.
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Para calcular a energia magnética da célula conto um to

do supõe-se: a) as moléculas estão orientadas de forma que o

eixo molecular x faz um ângulo 8 com o eixo de simetria da fibra

e b) todas as fibras que contribuem estão alinhadas e fazem

um ângulo 0 com H. (figura 1.5)

Figura 1.5 - Relação dos eixos
moleculares com o eixo da fi-
bra e com o canpo magnético a-
plicado.

Escrevendo-se ü nos eixos moleculares

ü - cos ax + cos Py + cos 12)

a energia magnética da célula, cujo eixo maior faz um ângulo 6

com o campo aplicado/ é dada por:

E (e) = \ |AX|NH2 -J- í { cos20(3 cos2e- 1) (3 cos2ai-l)

+ cos2e U - 3 cos2 ai) + (1 + cos2 c^) } (3)



onde N ê o número de moléculas de Hb presente nas fibras alinha.

das (expressa em moles) e a. é o ângulo entre a normal da i-é-

sima heme e o eixo molecular x. Substituindo valores conheci -

dos para os a, obtêm-se:

E(9) = -j H2 |AX|N { 1,42 cos2 6 C3 cos2 B - 1)}+ ternos

independentes de © (4)

Pode-se ver, então, que a energia depende do quadrado

do cosseno do ângulo que a hemãcea faz com o campo. É inte -

ressante chamar a atenção para o fato que esta dependência faz

esperar uma periodicidade da energia cora o,de 180°.

Medindo o tempo que a hemâcia demora para percorrer

um ângulo predeterminado, quando sobre a amostra é aplicado urr.

campo magnético uniforme, Costa Ribeiro e colaboradores ob-

tiveram um valor para a anisotropia paramagnêtica da heme que

fornece uma estimativa para o ângulo 8 (que a heme faz com a fî

bra) de acordo com o esperado (0<35 ) . 0 fato das hem.ãceas gî

rarem sempre no sentido do menor ângulo, tendendo a se alinhar

perpendicularmente ao campo, sugere que a orientação das hema

ceas, a temperatura ambiente, seja resultante de uma anísotro

pia magnética de origem paramagnêtica ou diamagnética.

Foi pensando em estudar a anisotropia magnética da

HbS, â baixa temperatura, tendo como controle a HbA, com o ob-

jetivo de comprovar a origem paramagnêtica dessa anisotropia,

que o presente trabalho foi iniciado. De fato,Nakano e colabora
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dores determinararo a anisotropia paramagnética de cristais

de HbA através de medidas do torque exercido no cristal, quan

do este é -ubmetido a um campo magnético homogêneo, numa re -

gião de temperatura que vai de 2 a 77K; e concluem que a sus-

ceptibilidade magnética da herae na deoxi-HbA tem simetria axi-

al, com eixo preferencial perpendicular ao plano da heme. A

partir da forma explícita de x^, X, e ^ expostos no apêndi-

ce do mesmo artigo, pode-se calcular a anisotropia paramagnetic

ca esperada para qualquer temperatura. Para T = 30OK AX «

« - 3,74 x 10~* e X e axial (Y « 0,44 x 10~* ,x „ « 0,43 x
* y

x 10 e Xz * 0#611 x 10 ) enquanto que para T = 4,2 K

AX « - 2,99 e X é um tensor tridimensional ( Y " 1#879 ,

Y « 4,781 e X2 tt 0,339 ) onde AX= \ - ^ + ^ — . En

tão, AX4 2 K e cerca de 1000 vezes maior que



CAPÍTULO II

INSTRUMENTAÇÃO

As medidas de anisotropia magnética das amostras foram

feitas usando um magnetômetro construído no Laboratório do Esta_

do Sólido do Departamento de Física da PUC-RJ, acoplado a tra

SQUID e que foi descrito e calibrado por Raul A. Nunes em sua

(12)
tese de mestrado.

2 . 1 - 0 SQUID

Algumas características fundamentais de um SQUID são

listadas a seguir:

a) é constituído de um anel supercondutor com uma jun-

ção Josephson;

b) tem uma resposta que varia periodicamente com o

campo B, aplicado perpendicularmente ao anel super-

condutor, da forma da figura 2.1;

c) a periodicidade do fluxo é a constante fundamental
-.7 2

$0= 2,07 x 10 G cm que, com auxílio de técnicas

( 1 2 )

cuja descrição nao cabe neste trabalho , pentá

te chegar a perceber variações de fluxo da ordem,

de 10~laG cm2;
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d) é blindado de campos magnéticos externos e acopla

do ao campo externo que se quer medir através de

um circuito conhecido como transformador de fluxo

(figura 2.2), enrolado astaticamente de forma a

sõ perceber variações provocadas por fontes de

ca:apo próximas.

jSwlB

Figura 2.1 - Resposta do SQQJD,
quando sujeito a um cairoo B ,
perpendicular ao seu anel super
condutor. A é a area da enpira

Figura 2.2 - Esquema do transfer
mador de fluxo e de seu acopla -
manto ao SQUID.

2 . 2 - 0 Magnetômetro Supercondutor

ün desenho da montagem do magnetômetro supercondutor/

assim como o diagrama de bloco do sistema, podem ser vistos na

figura 2 .3 .

O transformador de fluxo ^ está conectado ao

SQUID / e esta situado numa região em que o campo magnético

produzido pela bobina de campo e pala blindagem supercondu

tora de chumbo é uniforme. Quando se quer mudar o campo
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SQUID,

TENSÃO NO 1
POTENCIOMETRO r

RF

HEAD

CONTROLE
DO SQUID
MODELO 30

DSCTLOSCÕPIC

MOTOR

CONTROLE DE
MOVIMENTO
DA AMOSTRA

REGISTRADOR
X - Y

TENSÃO DE
ALIMENTAÇÃO
DO MOTOR

CONTADOR
DE FLUXO
DIGITAL

AQUECEDOR
DA

BLINDAGEM

FONTE
DE

TENSÃO

BOBINA")
DE >

CAMPO J

FONTE
DE

CORRENTE

OHMÍMETRO

==3=
RESISTÊNCIA
DE CAP3OHO
SUPERIOR

OHMÍMETRO

RESISTÊNCIA
DE CARBONO

INFERIOR

MEDIDOR
DE PRESSÃO

PRESSÃO DE
HÉLIO NO

DEWAR

Figura 2.3(b; - Diacjrair.a de Bloco do Sistema
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magnécico na região de nedida é necessário aquecer a blindagem

super condutor a até sua temperatura, de transição, enquanto se

faz passar a corrente relativa ao novo campo pela bobina de

campo. O aquecimento é possível fazendo-se passar durante um

minuto corrente da ordem de 300 mA por um fio de manganim * 3 '

enrolado astaticamente em torno da blindagem.

A amostra é introduzida através de uma abertura no

topo do dewar e pode ser posicionada, assim como movimen-

tada no sentido vertical, através da. cremalheira . Quando

a amostra alcança a região de campo magnético, ela se magneti-

za e, ao passar no transformador de fluxo, produz uma variação

de fluxo que é percebida pelo SQUID.

A variação de fluxo provocada por uma amostra pode

ser escrita como:

= 4* XH 0 Aef CD

onde X é a susceptíbilidade magnética volumétrica, HQ,o campo

aplicado e Aef, a rírea efetiva que depende da forma da amostra.

Para amostras pecjuc-ruis er.i relação a espira do transformador de

fluxo Aef ~ V/D; e para amostras grandes Aef =n d2/4, onde D

é o diâmetro da espira do transformador de fluxo e d é o diãms

t;co da amostra (figura 2.4).

O fluxo no SQUID, porém, é proporcional ao $oví. e o

campo H é proporcional ã corrente I que pessa na bobina de cam

po no momento em que a blindagem se torna supercondutora, Des,

ta forma, pode-se obter:
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C M

rV
D

Figura 2.4

. . . .
xvldo

Figura 2.5 - Sinal típicx> cbtido para amostras ocm susoeptibilidade
da ordem de 10~* emu/an3 num campo de 10G, na escala xl , de ccnpri-
mento menor que a separação entre as espiras do transformador de
fluxo.
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*SQÜID = £ W = f Ko I x ir
2 d2 C2)

Das calibr^ções feitas por Raul A. Nunes , sabe-se que para

o magnetômetro em questão:

f Ko = 1,171 G/A e f = 0,0139

Como a saída do magnetômetro é uma tensão que se rela

ciona com a variação de fluxo no SQUID, de acordo com a tabela

2.1, segundo 3 escalasF,pode-se obter a expressão da susceptibi_

lidade ma itica em função da tensão AV de salda.

escala (Ti ÀV

x l 20mV/4>o

xlO 200mV/<>0

JCIOO 2V/ 4>0

Tabe la 2 . 1

= 1 F * » o T = f Ko I Xir2 d2

7. = 0,896 x IO"9 &2- —
d 2 l F

Se/ por outro lado, a amostra tem impurezas ferrcinagné-

t i c a s que podem ser determinadas em campo nulo, a magnetização

remanente pode ser determinada a p a r t i r da tensão de saída como
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segue:

•SQUID = f *ext = f 4u M Aef = f M TT2 d2 (4)

= AV/20 x

f ir2d2 f Ti2d2 F

M = 0,756 x IO"7 — — (5)

A curva de AV, em função da posição da amostra numa r.e

dida típica de susceptibiliâade, é mostrada na figura 2.5. O

primeiro máximo i a posição da espira superior e o segundo máxi-

mo é a posição da espira inferior do transformador de fluxo.

2 . 3 - 0 Porta-Amostra

Apesar de magnetometros acoplados a SQUID serem utili^

zados há cerca de 10 anos, não se tem notícia de estudos de ani-

sotropia neste tipo de montagem. Assim, o porta-amostra desen -

volvido foi projetado especialmente tendo em vista medidas de

anisotropia magnética, e permite que a amostra seja girada en

torno de um eixo fixo horizontal, previamente escolhido, por

meio de mecanismo externo ao dewar, sem que seja necessário re-

tirar a amostra ou modificar as condições em que ela se encon -

tra.

Porta-amostrás com possibilidade de rotação em torno
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de dois eixos jã foram apresentados em outros trabalhos.

A forma assimétrica dos porta-amostrás sugeridos não é , porem,

conveniente para medidas com SQUID. A forma ideal para medi-

das de anisotropia é a esférica, r>ois a geometria geral do sis-

tema se mantém para qualquer ângulo em que ele seja posiciona -

do.

Com tal objetivo, então, e usando o mecanismo básico

de rotação proposto por Gates e Potter , foi projetado o

porta-amostra descrito na figura 2.6, que tem sua rotação moni-

torada externamente através de um fio de algodão (fio dental

Johnson's).

O porta-amostra é uma casca esférica com diâme -

tro externo de 13mm e parede de expessura de lmm. Dispõe de pe

queno orifício através do qual a amostra líquida é injetada con

uma seringa e possui dois ressaltos laterais que servem como eî

xo horizontal de rotação. A esfera possui também uma reentrân-

(2)cia na qual o fio de algodão repousa. A cabeça que mantém

o porta-amostra, e a esfera oca, são torneadas em um bastão de

araldite AV-8 CIB'V. A haste que sustenta o conjunto é de

aço inox e a rol dana externa tem diâmetro de 4cm, permitin-

do, por isso, percorrer ângulos grandes na esfera oca e confir-

mar a dependência anyular da magnetização.
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Figura 2.6 - Esquema do
porta-amostra que permi
te medidas de anisotro-
pia magnética sesn nodi-
ficar as condições en
que se encontra a amos-
tra.

(1) Porta-amostra: cas-
ca esférica com dia
metro externo de 13
irai.

(2) Cabeça que mantém o
porta-amostra.

(3) Haste de aço inox.
(4) Boldana externa con

diâmetro de 4 cm.
(5) Fio de algodão.
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2.4 - Técnicas para medir Anisotropia

•Para medir a anisotropia, usam-se dois métodos, sempre

com o auxilio do por ta-amostra com possibilidade de rotação des-

crito em 2.3.

2.4.1 - Medidas a Partir do Valor Pico a Pico

Esta é a forma mais convencional de medidas com SQUID

e consiste em fazer passar a amosera pelas espiras do transforma

dor de fluxo e registrar a variação de fluxo que ela produz. A

partir do valor pico a pico, pode-se obter a susceptibilidade

da amostra conforme a equação (.31 . O sinal do por ta-amostra ,

constante, diamagnêtico e mostrado na figura 2.7, pode ser des -

contado qu-ndo a medida e feita com a amostra.

Para medir a anisotropia, passa-se a amostra pelas es-

piras a cada ângulo conhecido e registra-se o sinal. Um conjun-

to destes sinais para uma certa anostra de hemãceas falcêmicas

com concentração (lib) = 1,61 mM, na escala xl, 40 mV/cm, pode

ser vista na figura 2.8. Ê importante notar que a posição dos

máximos não é sempre a mesma quando se varia o ângulo. Isto po-

de ser entendido/ observando-se que se trata de um sinal compos-

to: a soma do sinal do porta-amostra com o sinal da amostra pro

priamente dita. Se o sinal da amostra é comparável ao do porta-

amostra e, se a amostra é anisotrópica, a cada ângulo a soma se-

rá diferente. Se, no entanto, o sinal da amostra é mais intense?

este problema não existe.
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Figura 2.7 - Sinal do porta-araostra sem amostra.

Figura 2.8 - Registro do sinal provsnien
te de amostra anisotrõpica quando é fei-
ta variação angular. 1, I I , I I I e IV di
ferem de 36°.
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2.4.2 - Medidas com Amostra em Posição Fixa

-Esta técnica consiste em situar a amostra no centro de

uma das espiras, onde o s inal ê máximo, e apenas girá-la sem mo-

dificar sua "posição vertical". Tal método se torna ú t i l , pois

a variação obtida é devida, apenas, à amostra, sem sinais parale

los de fundo. Um grafico do sinal em função do ângulo pode ser

vis to na figura 2.9, para a amostra da figura 2.8, na mesma es ca

Ia.

Figura 2.9 - Variação angular do sinal, quando a amostra
está fixa na posição da espira superior do transformador
de fluxo.
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2.5 - Medidas da Magnetizaçao em Função do Campo

.Este método pretende identificar a presença de contri

buições ferromagnéticas e consiste em fazer as medidas pico a

pico (como no método 2.4.1) na mesma posição de ângulo (escolhe

-se um máximo ou um mínimo da figura 2.9), para campos magnéti-

cos diferentes.A inclinação da reta é proporcional ã suscepti_

bi li da de magnética ò. amostra desde que, em I = 0,04 inA (corren

te que produz um campo que anula a componente vertical do campo

magnético da terra) se obtenha magnetizaçao remanente nula. Se

a remanente é diferente de zero nem sempre é possível determi -

nar a susceptibilidade.

2.6 - Medidas com um Padrão de Anisotropia

Procurando analisar amostra com anisotropia conhecida

foi construído um cilindro de diâmetro de 5mm e altura de 10 mm

de tetratiocianato de cobalto-mercürio dentro de uma esfera de

araldite numa configuração final semelhante a do porta-amostra.

A anisotropia magnética medida pode ser vista na figura 2.10 e

tem um sinal composto com período 360°. Este sinal pode ser

resultado da soma de um sinal devido a anisotropia construída

com um sinal proveniente de i'npurezas ferromagnéticas, sendo

que a contribuição da anisotrepia seria maior que a contribui -

ção do ferromagnetismo, como pode ser visto na figura 2.11.

Através do método 2.5 (figura 2.12) e fazendo um tra-
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tamento do t i p o da figura 2 .11 , obtém-se magnetização renanente

M - 1,056 x 10~ emu/cm*3,menor que a anisotropia (|AX|=2,20 X

x 10~ . ) . "As impurezas f erromagnéticas podem t e r s ido

causadas pe la má limpeza na es fera de ara ld i te apôs t e r s ido

torneada e /ou por impurezas na obtenção do pó do t e t ra t ioc ina to

de cobalto-mercürio.

A medida com o c i l indro de te trat ioc ianato de cobalto

-mercúrio confirma a e f i c i ê n c i a e a reprodutibi l i dade no posi -

cionamento angular do sistema de rotação, acoplado ao porta-a -

mostra.

. f eraamagnetisno
_ anisotropia
.anisotropia +
ferrcrnagnetismo

Figura 2.11
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i.»

-0.1 O.L 0,2 XCA)

-OS

.1,0

Figura 2.12 - Variação da magnetizaçio do tetratiodr-inato
de oobalto-irercürio oont o canpo magnético.



CAPÍTULO III

RESULTADOS

3.1 - Preparação de Amostras

As amostras foram preparadas a partir de sangue falcê

mico de doadores homozigotos CSS), fornecido pelo Instituto de

Hematologia do Rio de Janeiro e de sangue normal (AA), forneci-

do pelo Laboratório de Análises Clinicas Dr. Sérgio Franco. O

sangue fresco é lavado 3 vezes em soro fisiológico (Na Cl» 9%

p/v). Após o terceiro tratamento o soro é retirado e, paxi evî

tar que as células se quebrem por falta de proteção de suas

(2 e)

membranas no processo de congelamento , usa-se o método de

congelar sangue que vem sendo utilizado pelos bancos de sangue

para conservá-lo , desenvolvido por Rowe e colaboradores .

Segundo este método, centrifuga-se o sangue, separando as célu-

las vermelhas do plasma ou soro, despreza-se o sobrenadante e

coloca-se aos poucos a solução crioprotetora gelada na propor -

ção 50% (v/v) / misturando-se lentamente. Esta solução é compos_

ta de glicerol 28% (v/v)/ D-Manitol 3% (p/v) e Na Cl 0,65% (p/v).

A solução de hemãceas em glicerol 14% é desoxigenada adicionan-

do-se ditionite de sódio (NajSjO^) a 2% (p/v), colocada no recî

piente em que se vai congelar e mergulhada diretamente num ba-

nho de nitrogênio líquido.

A velocidade de esfriamento da amostra é fator relê -

vante pois, dependendo dela, tem-se um "quenching " mais ou me-
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nos eficiente. Por "quenching" entende-se o processo de conge-

lamento no qual, ã baixa temperatura, o que se observa é uma

arrumação característica de alta temperatura. Isso se dá por-

que, com o congelamento rápido, o sistema não tem tempo para se

ajustar ã situação de menor agitação térmica. A maior velocida

de conseguida foi de l80°/min, mergulhando-se o porta-amostra

de araldite no nitrogênio líquido e controlando-se a variação

de temperatura dentro da solução através de um termopar de

Crommel-Constantin. Esta velocidade, medida para várias cicla-

gens, é sete vezes maior que aquela na qual Hofrichter e colabo

radores * viram 50% das fibras se desfazerem. Acrescentando-

se a esse fato o que já foi mencionado no item 1.3, a resp» co

da manutenção das fibras quando a concentração de Hb é alta lc"»

so das hemãceas em solução cri op rote tora), considera-se que <•

sistema com o qual se trabalha a 4,2K tem as mesmas caracterís-

ticas de localização das células e das fibras que possuía ao

ser congelado.

A concentração final de hemoglobina é determinada a-

través do valor do espectro de absorção ótica em 540 nm, subtra

ido do valor em 1100 nm (para tirar a contribuição de espalha -

mento das membranas} / apôs sua total transformação em cianohemo

globina (HiCN) , usando o coeficiente molar de extinção por

ion de ferro (e5l>Q ) igual a 11,0. Essas medidas são feitas
HiCN

num espectrômetro CAKY 17D.

Nas medidas de magnetização feitas em amostras previa

mente orientadas em um campo magnético uniforme, utiliza-se o

imã de um espectrômetro E.P.R. marca Varian, modelo V-3400. A
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amostra é colocada no centro da região de campo uniforme e sub

metida por 60 seg. a 5000G, com o eixo de rotação horizontal

perpendicular à direção do campo e, nesta mesma posição, é

congelada, ainda com o campo ligado. Chama-se esta posição

0=O. •

3.2 - Hemáceas Normais
*

As medidas com henáceas normais são teste para o sis;

tema ao mesiao tempo que pemitem conhecer a contribuição magné

tica da solução crioprotetora.

Fazendo-se medidas de magnetização em função do cam-

po em amostra não orientada r.agnéticamente de hemáceas normais,

com concentração 1,82 mM, cerca de l:30h após a adição do di -

tionite, obteve-se, pelo método descrito em 2.5 (figura 3.1) ,

3C . = 3,259 x 10~' . A partir deste resultado, e usan-

do o valor obtido por Nakano a 4,2K (neF = 4,24) para a

susceptibilidade magnética âa deoxi-HbA, pode-se calcular a

contribuição do porta-amostra somada à da solução crioproteto-

ra.

+ S.C = %>A " fedido
Nakano

*HbA { ^ ^ = 1,82 mM) = 4,006 x 10

Nakano

-6
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* • •

2 ct

JP#

/ o .

Figura 3.1 - Variação da magnetização cxm o campo H de una
solugão de hemãceas normais desoxigenadas, sem orientação
magnética previa.
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xMedido = 3 ' 2 5 9 * 1 0~ (paramagnêticol

Yn . . c p = -0 ,747 x 10"6 (diamagnético)
p * cl • • d • V* «

que é proximo da susceptibilidade magnética da água desoxigena-

da ã mesma temperatura. (Xj, Q «= - 0,53 x 10~ )

Por outro lado, esta medida da variação da magnetiza-

ção em função do campo evidencia a existência de uma magnetiza-

ção remanente Mrem = 0,633 x 10~ emü/cm* que pode ser atribuí-

da a impurezas no porta-amostra já que, fazendo-se o mesmo tipo

de variação do porta-amostra sem amostra, encontra-se a mesma

magnetização remanente, dentro de um erro de 5%.

Medidas de anisotropia em solução de hemáceas normais

em crioprótetor, orientadas como jã foi descrito, apresentaram

uma variação de magnetização com o ângulo da ordem de amplitude

máxima A3(Moiar " 1#
455 . Esta variação, sem periodicida

de definida, pode ser devida a irregularidade geométrica do per

ta-amostra e impõe um limite mínimo para observação de qualquer

anisotropia.

3.3 - Hemãceas Falcêmicas

3.3.1 - Hemãceas Orientadas em Campo Intenso ã Temperatura

Ambiente

Medidas de anisotropia de solução de hemãceas falcenvL
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cas em crioprotetor orientadas em 5000G, cerca de In. depois da

adição do ditionite, ainda apresentam variação da magnetização

com o ângulo, da ordem da variação obtida com solução de hemã -

ceas normais; enquanto que igual medida, realizada l:30h após

a adição do ditionite, apresenta, na variação com o ângulo Q,

Violar = 2 4* 0 3 > cerca de 16 vezes maior que o limite ml

nimo referido acima.

Esta anisotrcpia é 10000 vezes maior que a anisotro -

pia observada à temperatura ambiente, e faz pensar que o fenôme

no seria resultante da anisotropia paramagnética esperada. No

entanto, pelos resultados de Nakano e colaboradores , este

valor deveria ser da ordem de 1000 vezes maior, e não 10000. E

xiste, então, um fator 10 entre a magnitude do sinal do fenò^e-

no observado e do fenômeno esperado. Além do mais, o período

da função e de 360^ e não de 180° , como seria o esperado, caso

a origem da variação da magnetização com o ângulo fosse uma anî

sotropia paratnagnética ou diamagnética. A variação da magneti-

zação em função do ângulo está mostrada na figura 3.2. A posi-

ção em que a amostra foi congelada (0=0) está assinalada.

Supondo-se que a curva da figura 3.2 pode ser descri^

ta pela equação M (Q) = M + Mj cosQ + M2 cos
2G , é possível ex

trair as componentes M-, e M2 , fazendo-se o gráfico de (M(0)

- M 1/cosO em função de coso . 0 resultado desta decomposi -

ção, para 3 amostras, esta mostrado na figura 3.3. Como pode

ser visto as barras de erro são bastante grandes - Apesar disto

é possível avaliar a ordem de grandeza da relação entre Mj e M2/

e assim obter um valor para M2 próximo daquele que seria previ-



Figura 3.2 - Variação da jnagnetização em função do ângulo de una solução de hemáoeas
falceraicas õesoxigenadas. com orientação magnética prévia.
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-0.1 (a)
COSO

.1,1

~FÇ~ 9 / 5

.o,r (c)

Figura 3 .3 - Extração das componentes Mj e M2 da equação
M (0)=4tj + Mi cos 9 + M2 cos2© para três amostras. Bn
(a) [H$ - 1,78111M, em (b) [Hb\ » 1,61 roM e
[Hb] = 1,82 nM.

CO30

Bn
em (c)
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slvel pelos resultados de Nakano e colaboradores

O valor da magnetização era 0=0 também chama a atenção

para a diferença dos fenômenos observados à temperatura ambien-

te e ã 4,2K. 6=0 deveria estar a 90° de um máximo ou de um mí-

nimo já que, guando ê feito o "quenching", as hemãceas estão ar

rumadas em planos perpendiculares ao campo de orientação ; e

quando a medida é feita à baixa temperatura o campo de medida i

vertical. O ângulo 0=0 estaria, então, eqüidistante entre um

máximo e um mínimo.

Não foi feito nenhum controle da quantidade de hemãc£

as deformadas em função do tempo que permaneceram em ambiente

de ditionite. No entanto, todas as 7 amostras nas quais foi

feito o estudo, após 1 hora apresentaram anisotropia da ordem

da anisotropia das heraãceas normais, enquanto que, após l:30h ,

apresentaram a mas ma ordem de grandeza para AX , e a mesraa

periodicidade de 360 no ângulo. Em geral, depois de 2:30h, a

anisotropia volta a ser da ordem daquela inicial e, nesta situa

ção, X , =18,79 . Entretanto, houve uma amostra que,

após 5h, apresentava ainâa anisotropia &XM , =102,7 .

Existem várias formas para se desoxigenar uma solução

de hemãceas: a) fazer vácuo diretamente, b) fazer fluxo de ni_

troçjênio gasoso e c) adicionar grãos de ditionite. Foi esco-

lhido o método c) já que os outros dois exigiam a construção de

um tonômetro especial que pudesse ter a amostra desoxigenada ,

orientada e congelada dentro do campo H, som contato com atmos-

fera de oxigênio. A adição do ditionite, que tem alta afini,

dade com o oxigênio, permite mais fácil manuseio e congelamento
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da amostra, dentro do próprio porta-amostra esférico. A ação

do ditionite é conhecida: devido ã alta afinidade com o oxi-

gênio, diminue a pressão de O2 no meio ambiente e as hemoglo-

binas, nesta condição, liberam os oxigênios que estão ligados

em seus átomos de ferro. No entanto, se a amostra não está

isolada da atmosfera de alguma forma, o ditionite satura e

não pode mais se ligar ao oxigênio, voltanto a hemoglobina a

se oxigenar. Isso pode ser a explicação do ciclo do tempo. A

amostra que ainda apresentou anisotropia depois de 5h deve

ter sido isolada do meio externo.

Sabendo-se que a temperatura em que está a amostra

é um fator fundamental na formação e conservação das fibras ,

foi projetado um sistema que permite que a amostra seja subme_

tida a um ciclo térmico predeterminado. Poi construída uma

câmara na parte superior do dewar que pode ser aquecida e cu-

ja temperatura interna pode ser controlada por meio de um ter

mopar de Crominel-Constantin. 0 objetivo do ciclo era destru-

ir as fibras ou desordena-Ias de tal forma que una amostra

que tivesse apresentado anisotropia, depois de um ciclo, ti -

vesse sua anisotropia destruída. As amostras só foram orien-

tadas era 5000G antes do primeiro passo do ciclo. Depois, o

ünico campo magnético que existe no momento do congelamente é

o campo da terra. Também i só no primeiro passo que o

"quenching" é controlado. Nas outras etapas, a passagem da

temperatura em que a amostra se encontra para a do hélio, na

qual ê feita a medida, é lenta e não controlada.

Duas amostras foram submetidas a ciclos térmicos e
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o resultado de um destes ciclos esta mostrado na figura 3.4 em

medida de variação de magnetização em função do campo.

Assim se descreve este ciclo:

3.4.a) é o primeiro passo: a amostra foi congelada

controlaâamente, submetida a 5000G; 3.4.b) a amostra fi-

cou na câmara 15 minutos em T ^ 35°C e 1 hora em - 10°C < T <

< 5 C(em condições de concentrações celulares normais, sem so-

lução crioprotetora, o gel de HbS se desfaz, abaixo de 18°C) ;

3.4.c) a amostra passou a noite no hélio líquido e 3 horas em

T *v 38°C; e 3.4.d) a amostra ficou 4 horas em T *» 26°C.

A magnetização remanente, no primeiro passo, é

M = 14,06 x 10 emu/cin3 e vai diminuindo, a cada passo do
rem c

ciclo, o que pode ser interpretado como um progressivo desorde_

namento das hemãceas. Por outro lado,a inclinação da reta, lî

gada ã susceptibilidade magnética da amostra, também diminue .

Tal diminuição pode r.er atribuída a um processo de desnatura -

ção que a temperatura alta por longo tempo provocaria. No prî

meiro passo, a anisotropia magnética é de &*„, = 28,42 .

A primeira sugestão dos ciclos térmicos seria a de

que o "quenching", com as células em solução crioprotetora,não

é fundamental para a existência da anisotropia ou magnetização

remarente, já que, mesmo esfriando-se a amostra lentamente, o

fenômeno ainda se manifesta. Outra sugestão seria a de que o

valor da magnetização remanente depois de cada passo do ciclo,

iria se aproximando de um valor (cerca de 7 x 10 emu/cm ) , a
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Figura 3.4 - Vaiiação da magnetizaçâo em função do campo para um ciclo ter
mico. (a) primeiro congelamento; (b) após 15 minutos em Tv35°c e una ho-
ra -10°C<T<5°C; Ce) apôs 8 horas em T=4/2K, 3 horas em Tv38°C; (d) a-
pôs 4 horas em Tv26°C.
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medida que as células estariam mais desordenadas. A situação

de desordem total é aquela em que não foi feita nenhuma orien

tação magnética na amostra antes de ser congelada.

3.3.2 - Hemãceas Falcêmicas não Orientadas em Campo Intenso,ã

Temperatura Ambiente.

A curva da magnetização em função do campo de uma

solução de hemãceas falcêmicas det-oxigenadas (l:30h após a a-

dição do ditionite)., sem orientação magnética prévia, pode

ser vista na figura 3.5 e é uma curva de histerese* com -.atu

ração em H *v» 350G. Na região de campo entre -100G e 100G, o

erro é da ordem de 5%, enquanto que, na região próxima da sa-

turação, o ruído aumenta por causa do campo maior e o erro

passa a ser 10% do valor da medida. A inclinação da reta na

região central, obtida, como todas as outras, pelo método de

mínimos quadrados, é a mesma, dentro dos erros experimentais.

Na amostra a) a desmagnetização exige mais energia que a mag-

netização e na amostra b) o qua se dá é o contrário. Uma

possível explicação para o fato das magnetizações rcmanentes

serem diferentes para cada caso é a de que em a) as medidas

de magnetização em função do campo foram feitas na posição de

maior sinal e em b) as medidas foram feitas em <.=0 (em rela -

ção ao campo terrestre).



Figura 3.5 - On escala
ewpliada.
(a) Hb = 1,61 mM
(b) Hb =2,11 mM
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"Figura 3.5 - Curva de
histerese de uma solu-
ção de hemãosas faloê-
inioas desoxigenaâas ,
sem orientação nagneti,
ca prévia. ""



CAPÍTULO IV

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A análise de resultados obtidos em experiências com

amostras biológicas é bastante complexo, especialmente quando

se trata de amostras sem controle e sem acesso ã estrutura do

interior do objeto em estudo, como e o caso de ura solução de

hemãceas. Quando se trata de solução de hemoglobina, pode-se

manusear parâmetros tais como concentração, pH, viscosidade e

densidade do meio e observar as mudanças que essas variações

provocam. No entanto, neste trabalho optou-se pelo estudo de

células exatamente porque já existe una situação favorável de

ordenamento das fibras, a priori.

Os resultados obtidos evidenciam a existência de

dois fenômenos, sendo que um 10 vezes mais intenso que o ou-

tro. A anisotropia paramagnética parece estar presente com

uma contribuição compatível com os resultados de Makano .

Da análise dos resultados não se pode concluir qual é o ou-

tro fenômeno que se manifesta, r.as un fato é claro: existe

uma diferença no comportamento magnético da HbS e da HbA: a

magnitude do sinal e a periodicidade do mesmo.

Algumas hipóteses acerca do que estaria provocando

o outro fenômeno assim como sugestões de experiências, utili

zando outras técnicas para abordagem mais ampla do problema

são feitas a seguir.
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4.1 - Da Análise dos Dados

A periodicidade da curva de magnetizaçâo em função do

ângulo sugere que existiria alguma interação entre átomos de

ferro» ou melhor que existiria alguma ordem entre estes átomos.

O fenômeno seria explicado pela presença de grãos ferromagnéti-

cos ou superparamagnetismo, ou pela presença de esperimagnetis-

mo ou vidros de spin.

Dentre outras, algumas questões se colocam, especial-

mente?: quantos átomos de ferro contribuem, qual o tipo de inte

ração, através de que mecanismos a interação se propaga?

A partir do valor obtido para a magnetizaçâo remanen-

te de amostra não orientada magnéticamente, pode-se calcular a

quantidade de átomos de ferro contribuindo para uma interação

supostamente ferronagnética da ordem de 10Jlt átomos em IO17 no

total. Ou seja, 0,1% do total. Pode-se pensar que estes áto -

mos de ferro estariaiu aglomerados em grupos ordenados formando

monodomínios ferromagnéticos. Tal proporção de átomos levaria

a acreditar que estes domínios seriam constituídos pelos átomos

que não estão nas fibras, cerca de 20% do total . Além do

mais, a distância menor entre um átomo de ferro encontrado em

uma cadeia e a superfície da molécula, tomando-se como base o

modelo da figura 1.3, 5 cerca de 7A°, o que acarreta distância

mínima de cerca de 14A entre dois átomos de ferro, pertencen -

tes a duas moléculas vizinhas. Mesmo que tal distância seja su

ficiente para haver interação entre os ferros, a distância en-

tre aquele par e o mais proximo é de cerca de 40A° (distância
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entre as hemes) . A despeito do que foi observado acima, no en

tanto, a existência de fibras é crucial para a existência do

fenômeno, pois as amostras com sangue normal não apresentaram

as mesmas propriedades.

Em artigo de 1976, Yen e colaboradores , fazendo

estudos de Mõssbauer em solução de HbS, congelada rapidamente,

perceberam a presença de cerca de 10% de hemoglobina desnatu-

rada em suas amostras. Seria possível pensar que estas forma_

riam os domínios. O spin total do ferro, porém, nesta situa -

ção, passa de S-2 (deoxi) para S=0. Tal spin elimina possibi-

lidade de interação magnética, qualquer que seja. No mesmo ar

tigo, o espectro obtido a T=4,2K para as mesmas amostras não

sugere fenômenos de interação entre os ferros. Note-se que as

medidas foram feitas coro solução de HbS e não ceia hemáceas em

solução crioprotfitora, sendo, portanto, posszvel que a HbS não

estivesse na fase de gel. (Não é mencionado no artigo a velo-

cidade usada no resfriamento das amostras).

Observando-se a curva de histerese obtida para as a-

mostras sem orientação magnética prévia nota-se que o campo ne_

cessário para mover os domínios é fraco (da ordem de dezenas

de gauss) e também é pequeno o campo de saturação (da ordem de

350G). O fato da curva de histerese ser percebida em amostras

que foram congeladas apenas sob efeito do campo magnético ter-

restre sugere um comportamento de vidros de spin

Outro comportamento característico de vidros de spin

tie manifesta quando é feita a variação da magnetização em fun-

ção da temperatura, em amostras esfriadas em campo magnético e
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em campo nulo . Um esboço desta variação pode ser visto na

figura 4.1 onde 4.1a) e 4.1b) são situações em que a amostra foi

congelada em campo magnético e em campo nulo, respectivamente .

Mesmo sabendo que este esfriamento é suficientemente lento para

que o sistema se acomode à nova temperatura e esteja sempre eu

equilíbrio, o resultado obtido para a magnetização remanente (ea

T=4,2K, amostra congelada ráp^ia ou lentamente, depois de um ci-

clo térmico) quando o esfriamento e feito com campo magnético in

tenso e coro campo da terra, lembra o comportamento de vidros de

spin. A amostra orientada em campo intenso tem magnetização re-

manente cerca de 3 vezes maior que a não orientada (M = 4,19>c
rem

x 10~ emu/cm3) .

4.2 - Sugestões de Experiências

Ainda usando a mesma técnica de medição que neste tra-

balho, seria interessante se pudessem ser feitos os seguintes

controles: a) da quantidade de hemãceas que se conserva após

o "quenching" e após o esfriamento até T=4,2K; b) da quantida-

de de fibras e de suas posições dentro da célula após o congela-

mento, através de uma técnica de microscopia eletrônica chamada

"freeze-act"; c) da quantidade de células afoiçadas em função

do tempo que estão em ambiente com ditionite; d) do volume da

célula quando em solução crioprotetora e daí saber, ao certo, a

concentração interna de Hb; e) da quantidade de meta-Hb apôs

o congelamento.
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Aperfeiçoando-se o sistema que foi u t i l i z a d o , introdu

zindo-se um anti-dewar que p o s s i b i l i t e variação de temperatura,

o estudo da Variação da nagnetização da amostra em função da

temperatura é fundamental para qualquer tentat iva de sugestão

do que s e j a o fenômeno. Tal melhoria es tá sendo desenvolvida e

será implementada em breve.

A variação de temperatura permitira observar em que

temperatura s e dá a transição da fase que define os domínios. A

sugestão que f i c a é de que e s t a transição se dá entre a tempera

tura ambiente e a temperatura de nitrogênio l íquido (77K) já

que e x i s t e uma diferença de resultados quando o sistema é congea

lado a té 77k com campo magnético intenso e apenas com o campo

magnetic"» da t erra .

Algumas experiências, sempre com solução de hemáceas

falcêmicas deoxitjenadas, que forneceriam outros parâmetros de

i n t e r e s s e são l i s tada»: Mõssbauer; calor e s p e c í f i c o ; e varia

ção da magnetização remanente quando se r e t i r a o campo magnéti-

co no qual a amostra fo i congelada em função do tempo, a uma

mesma temperatura.

Figura 4.1 - Variação da rragnefĉ
zação em função da teirperatura ,
em amostra esfriada era caxpo mag_
nétioo (a) e em canço nulo (b).
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