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Pomimo szerokiego zastosowania metod NMR w medycynie i biologii
interpretacja wyników badań, szczególnie czasów relaksacji, napotyka na
znaczne trudności. Ze względu na złożoność rzeczywistych układów
bilogicznych od wielu lat prowadzi się badania modelowe, a w
szczególności roztworów białek.

Protony dające sygnał NMR znajdują się w molekułach białek i
przede wszystkim w molekułach wody. Najczęściej przyjmuje się, że
molekuły wody występują w 3 frakcjach:
1 - wody krystalicznej bezpośrednio przy powierzchni białka,
2 - wody związanej o ograniczonej swobodnie translacji,
3 - pozostałej wody o parametrach dynamiki molekularnej zbliżonej do

czystej wody [1].
Do opisu relaksacji w takich układach stosowany jest najczęściej

model szybkiej dyfuzji protonowej opisany szczegółowo w pracy [3].

Dla relaksacji spin-siatka stosuje się najczęściej wzór Zimmermana-
Brittina [2] lub jego modyfikacje [3]:

int = fzXl/T„ + fsx lfTH
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gdzie ir, fs oznacza ilość wody związanej i swobodnej Tt/, T l s - czas
relaksacji Tj odpowiednio dla wody związanej i swobodnej.

Celem przeprowadzonych pomiarów przesunięć chemicznych i
czasów relaksacji T t dla roztworów albuminy w D2O było określenie
parametrów dynamiki molekularnej wody w roztworach albuminy w D2O.
Pomiary przesunięcia chemicznego i czasów relaksacji T[ wykonano na
spektrometrze NMR typu Tesla BS 567A przy częstotliwości 100 Hz.

Czasy relaksacji Tj zmierzono sekwencją impulsów n-X - Tt/2, dla
przynajmniej 20 wartości t .

Roztwory przyrządzono wagowo nig albuminy/^g albuminy na
krótko przed pomiarem. Albuminę z surowicy wołowej wyprodukowano w
Instytucie Biochemii Uniwersytetu Warszawskiego. Pomiary przesunięcia
chemicznego protonów wody wykonano dla 2 stężeń w zakresie 273-321
K, względem zewnętrznego wzorca HMDSO. Nie stwierdzono zmian
przesunięć chemicznych pomiędzy sygnałem wody w roztworze, a czystą
wodą (tabela 1).
Podobny wynik otrzymał Borey [4]. Dla roztworów innych białek
stwierdzono w niektórych przypadkach niewielkie przesunięcie, w kierunku
wyższych pól, rzędu 0,03-0,04 ppm [5]. Wyniki pomiarów przesunięcia
chemicznego mogą świadczyć o występowaniu w roztworze malej ilości
wody związanej.

Oprócz pomiarów przesunięcia chemicznego zarejestrowano sygnały
FID w funkcji temperatury dla stężenia C = 0,132 g/g oraz D2O - dla tej
samej objętości próbki. Sygnały FID posłużą do oszacowania czasów
relaksacji T2 i porównania go z czasami T2 dla analogicznych roztworów.
Sygnał FID może posłużyć ponadto do oszacowania liczby protonów
(deuterów) w roztworze [6]. Wartości czasów relaksacji T[ dla stężenia
C=0,132 g albuminy/g D2O w zakresie temperaur 293-321 K
przedstawiono w tabeli 2 i na rys.l.

Stwierdzono ekspontencjalną zależność czasów relaksacji od
odwrotności temperatury. Wyliczona wartość energii aktywacji wynosi
E=10,2 + 0,4 kJ/mol. W tabeli 3 podano wartości czasów relaksacji dla 6
różnych stężeń albuminy w temperaturze 303 K. Szybkość relaksacji lfl\
jest liniową funkcją stężenia roztworu (rys.2).

Woda w badanych roztworach pochodzi z kilku źródeł-
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a) z wymienialnych protonów białka - około 1000 protonów/molekułę
albuminy

b) zawilgocenia liofilizowanej albuminy (ok. 10% suchej masy - określono
na podstawie ważenia osuszonej próbki) - około 800 protonów/molekułę.

c) zawartości wody w D2O (używano 98,75% D2O) - około 600
protonów/molekułę albuminy.

Oszacowano, że w badanynm roztworze około 2400 protonów H2O
przypada na molekułę albuminy zawierającą n=4634 protony [6].

Przyjmując, że proces relaksacji spin-siatka T! spowodowany jest
szybką wymianą protonów pochodzących z wody swobodnej, związanej i
szybką wymianą niektórych protonów białek szybkość relaksacji można
opisać wzorem:

i/r, = fjXi/Tn + f.xi/r,, + f b x i/ r l b

gdzie fb - oznacza populację szybko wymieniających się protonów białka, a
T l b - czas relaksacji z tym związany.

Zakładając, że przyczynek fj, 1/Tlb do szybkości relaksacji jest
niewielki, oraz przyjmując jak w pracy [6] fb=O,057 obliczono czas
reaksacji T ] 2 w temperaturze 298 K. Wynosi on T,2=82 ms i jesl
porównywalny z T]2=74 ms otrzymanym dla roztworów albuminy z białka
jaja kurzego w wodzie [7).

Dalsze prace roztworów albuminy dotyczyć będą pomiarów czasów
relaksacji dla innych częstotliwości rezonansowych, w celu
dokładniejszego określenia frakcji wody związanej i swobodnej oraz
określenia czasów korelacji związanych z procesami dynamiki
molekularnej, jak to np. wykonano w pracach [6,8,9].
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TABELA 1

Przesunięcia chemiczne protonów wody
dla roztworów albuminy w D2O

(względem zewnętrznego wzorca HMDSO)

Temperatura
[K]

273

278

283

288

293

298

309

309

315

321

327

333

343

C = 0,132

4,971

4,942

4,886

4,844

4,801

4,756

4,707

4,646

4,598

4,543

4,506

Przesunięcie chemiczne
[ppm]

C = 0,200

4,798

4,749

4,704

4,651

4,601

4,559

C = 0,00

4,970

4,946

4,901

4,848

4,804

4,755

4,695

4,652

4,5%

4,539

4,525

4,442

4,355
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TABELA 2

Wartości czasów relaksacji protonów wody
Ti roztworu albuminy w D2O C = 0,132 g
albuminy/g D2O

Temperatura
T[K]

293
298
303
309
315
321

Czas relaksacji T[

1,224
1,327
1,381
1,514
1,591
1,768

Energia aktywacji E = 10,2 kJ/mol

TABELA 3
Wartości czasów i szybkości relaksacji
dla roztworów albuminy w D2O (temp. 303 K)

stężenie C

_gjdbuminy
g D2O

0,025
0,050
0,132
0,200
0,400

czas relaksacji
TiW

4,262
3,144
1,381
0,923
0,476

szybkość relaksacji
l/T, [l/s]

0,235
0,318
0,418
1,083
2,101
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Rys. 1 Zależności temperatur, czasów relaksacji T|
w roztworze albuminy.

0.1 0.2 0.3 0.4 [9/9]
Rys.2 Zależność szybkości relaksacji 1/Tj prolonów wody

od stężenia białku dla częstotliwości 100 MHz.

łOO



LITERATURA

[1J J.S. Clegg, Biophysics of Water, Wiley.
Chichester 1982

[2] J.R. Zimmerman, W.E. Brittin, J. Phys. Chem., 6,
1328 (1957)

[3] G.D. Fullerton, J.L. Potter, J.L. Dombhith,
Mag. Res. Imaginy 1, 209 (1982)

[4] F.A. Borey, Nature 192, 324 (1961)
[5] R. Cooke, R. Wien, Biophys. J., 11, 1002 (1971)
[6] J. Galliev, P. Rivet, J. de Cerataines Biochemica et.

Biophys. Acta, 915, 1
[7] B. Blicharska, M. Rydzy, Acta Phys. Pol. A56,

439 (1979)
[8] K.J. Olszewski, J. Adamski, J. Bućko, N. Piślewski

Studia Biophysica 92, 45 (1982)
(9] KJ. Olszewski, J. Adamski, J. Bućko, N. Piślewski

Mat. Sem. May. Res. J. Kraków 1985 s. 121


