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ABREVIATURAS

AMP - Adenosina 5'-rnonofosfato

ADP - Adenosina 5'-difosfato

ATP - Adenosina 5'-trifosfato

ADH - Álcool desidrogenase

GPD - Gliceraldeído-3-fosfatodesidrogenase

LDH - Lactato. desidrogenase

BSA - Albumina de soro bovino

a-NAD+ - Nicotinarnida adenina dinucleotídio oxidada,na

configuração a

B-NAD+ - Nicotinarnida adenina dinucleotídio oxidada,na

configuração B

B-NMN+ - Nicotinarnida rnononucleotídio oxidada na,configura-

ção B

B-NADp+ - Nicotinarnida adenina dinucleotídio fosfato oxida-

da ,na configuração B

a-NADH - Nicotinarnida .adenina dinucleotídio reduz.ida ,na con

figuração a

B-NADH - Nicotinarnida adenina dinucleotídio reduzida,na con

figuração B

B-NMNH - Nicotinarnida rnononucleotídio reduzida, na config~

ração B
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B-NADPH - Nicotinamida adenina dinucleotídio fosfato reduzi

da,na configuração S

NADH-X - Produto de hidratação em 5-6 do NADH (monoidroxite-

traidro-NADH)

p.a.p. - Produto ácido primário

TRIS - Tris-(hidroximetil)-aminometano

DEAE - Dietil amino etil

NHDH - Nicotinamida hipoxantina dinucleotídio reduzida

RNM - Ressonância nuclear màgnética

RNMP - Ressonância nuclear magnética protônica

NHD+ - Nicotinamida hipoxantina dinucleotídio oxidada
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1. INTRODUÇÃO

1.1. DERIVADOS DIIDRONICOTINAMIDICOS

As reações químicas das coenzimas piridínicas sao

processos simples corno oxidação e redução. Quando o grupa-

mento piridínico de S-NAD+ J a-NAD+ ou análogos é reduzido,

originam-se cromóforos que mostram um máximo de absorção na

região de 325 a 340nm. Essa região de absorção é comum a

cinco estruturas básicas que, no entanto, apresentam-se com

diferentes coeficientes de extinção molar (KAPLAN, 1960iSUND

e co1., 19 64 ) .

H H

OCONH2
I
R

I(>-.max.340nm)

~CONH2
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II (>.mox, 260e345nm)
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Do mesmo modo, a adição de aníons nas posições 2, 4 ou 6 do

anel nicotinamídico das coenzimas oxidadas leva, essencial 

mente, aos mesmos cromóforos. Dessa maneira, quando se tem

uma coenzima piridínica absorvendo em 340 nm, não se pode

afirmar que é necessariamente B-l,4-NADH. Entretanto po-

de-se distinguir, facilmente,o B-l,4-NADH e o B-l,4-NADPHdos

outros análogos,devido a atuarem como agentes redutores esp~

cíficos em sistemas de desidrogenases(CHA~KINe col., 1966).

Os dímeros 4,4' (IV) e 6,6' (V) sao distinguidos a

partir de suas mobilidades cromatográficas (CHAYKIN e col.,

1965) .

Quanto aos derivados 1,2-diidro (111), esses têm um

máximo de absorção característica e são extremamente lábeis

na presença de ácidos (SUND e col., 1964; CHA~KIN e col.,

1966a; CHA~KIN e MEISSNER, 1964).

O composto 1,6-diidro (11) pode ser identificado p~

la ausência de reatividade em relação às desidrogenases(CHAK

RAVERT~ e CHAYKIN, 1964). Em 1967, CHAYKIN indicou uma pos

sível ocorrência natural desse isômero, com base na susceti

bilidade deste composto a uma enzima encontrada em lêvedo

(CHAKRAVERTY e CHAYKIN, 1964). O fato de o isômero 1,6-NADH

ser atacado por uma enzima que atua "in vivo" pode ser a pr!.

meira indicação de sua importância metabólica. MATHEWS e
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e CONN, em 1953, apontaram a existência de várias formas de

NAD+ reduzidos, além da clássica 1,4-NADH, uma vez que os

produtos de redução do NAD+, por hidreto de boro e sódio não

eram totalmente oxidados pela desidrogenase lática. LOVESEY

e ROSS (1966) mostraram, usando técnicas de absorção no ul-

travioleta e de RNM, que a redução de derivados de 4-metil-

-nicotinamidas co~ ditionito de sódio tinha, como produto

principal, os derivados de 1,4-diidronicotinamidas e que a

redução com hidreto de boro e sódio originava, preferencial-

mente, 1,6-diidronicotinamidas. LUDOWIEG (1962), efetuan-

do a redução com hidreto de boro e sódio, marcado com trí-

tio, verificou a incorporação nas posições 2, 4 e 6 do anel

piridínico. Segundo, CHAYKIN e MEISSNER (1964) e CHAYKIN e

colo (1966b) os produtos de redução do NAD+ por hidreto de

boro e sódio são os isômeros 1,2-; 1,4- e 1,6-NADH.

Com relação à adição de aníons ao anel piridínico,

foi observado que cianeto reage com as coenzimas piridíni-

cas, dando origem a adutos que apresentam características e~

pectrofotométricas semelhantes aos produtos de redução des

sas coenzimas. O aduto apresenta uma banda de absorção a

260 nrn,mais fraca do que aquela do NAD+, e uma nova banda

na região de 325-331 nrn (MEYERHOF e col., 1938; COLOWICK e

col., 1951; DIEKMANN e col., 1964a,b; LINDQUIST e CORDES,

1968). O coeficiente de extinção molar

piridinos nucleotídios reduzidos e

a 340 nm para os

3 -1 -16,22 x 10 em M
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(GERLACH e col., 1965; LYLE e GAUTHIER, 1965), e para o adu

·3 -1-1to de cianeto foi encontrado o valor 6,33 x 10 cm M a

327 nm (COLOWICK e col., 1951). LYLE e GAUTHIER (1965) cons-

tataram que a adição de cianeto às posições 2 e 6 do anel pi-

ridínico de compostos modelos é, cineticamente, mais favore-

cida do que em 4, porém, o produto de adição nessa última

tem maior estabilidade termodinâmica. Dessa maneira conclui

ram que, primeiramente há formação de compostos de adição 1,2

e 1,6 que, então, isomerizam para dar o produto 1,4. Analog~

mente o 1,6-NADH tende a isomerizar-se ao 1,4-NADH (CHAYKIN

e col., 1966). LYLE e GAUTHIER (1965) observaram, ainda, que

um grupo atraente de elétrons, na posição 3 do anel piridí-

nico, favorece mais o ataque nucleofílico na posição 2 do que

na 6.

Outro tipo de isomerização pode ser observado com os

nucleotídios reduzidos, marcados isotopicamente. LUDOWIEG e

LEVY (1964) mostraram que uma mistura de coenzi~as, nas for-

mas oxidadas e reduzidas, pode entrar em um equilíbrio de

óXido-redução não enzimático, levando a uma marcação isotóp!

ca aleatória da coenzima que, inicialmente, estava estereoes-

pecificamente marcada.

Das cinco estruturas das coenzimas piridínicas que

aparecem no esquema 1, apenas a primeira foi considerada de
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importância biológica. Atualmente, essa idéia já não é mais

aceita. Por exemplo, o isômero 1,6-NADH, é substrato parauma

enzima encontrada em lêvedo (CHAKRAVERTY e CHAYKIN, 1964). O

dímero 4,4 1 produzido pela redução eletrolítica de NAD+ (BRU

NETT e UNDERWOOD, 1965; BRAUN e col., 1975) pode ser oxidado

por urna enzima encontrada num tipo de feijão (KONO e SUEKANE,

1958). :E'; válido notar que são reações catalisadas "in vitro";

contudo, a suscetibilidade do 1,6-NADH e do dímero 4,4 1
, ao

ataque enzimático, pode ser a primeira indicação da importân
. -

cia de tais formas no metabolismo.

1.2. REAÇÕES DE HIDRATAÇÃO DAS COENZIMAS PIRIDINICAS

ZIDAS

REDU-

A instabilidade de NAbH em meio ácido é conhecida há

longo tempo (WARBURG e CRISTIAN, 1934; von EULER e co1. ,

1938; HAAS, 1936) sendo caracterizada pelo desaparecimento da

fluorescência e perda da banda de absorção a 340 nm e, com o

aparecimento concomitante da banda a 280-290 nm. A absorção

nessa região foi atribuída a uma alteração no anel da nicoti

namida desde que modelos como N-metil nicotinamida reduzidos

também mostraram essa banda (HAAS, 1936; KARRER e col.,

1936, 1938). Mais precisamente, estas alterações estão vincu

ladas à remoção da dupla ligação, em 5-6, do anel piridíni

co pela adição de H20 (STOCK e col., 1961; ANDERSON e BER

KELHAMMER, 1958), conforme a reação seguinte:
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.. ryCONH
2

H,HOAN)
I
R

As investigações pioneiras do mecanismo de reaçao

do NADH e de seus modelos, em meio ácido, conduziram a pr2

posições mecanísticas conflitantes, o mesmo acontecendo com

respeito à natureza dos intermediários e produtos (WALLENFELS

e col., 1959, 1968; ANDERSON e BERKELHAMMER, 1958;

TOS e col., 1964).

ALIVISA

O produto de adição ácida foi chamado de produto a-

cido primário do NADH.

Investigações adicionais, a respeito do NADH mostra

ram que, em pH próximo a neutralidade, vários agentes como

íons polibásicos (ALIVISATOS e col., 1965; REGUEIRO e col.,

1970), íons metálicos (STOCK e col., 1961) e a enzima GPD

(RAFTER e col., 1954; MEINHART e CHAYKIN, 1955; MEINHART e

col., 1956; HILVERS e col., 1966), também podem provocar

variações no espectro de absorção do NADH. O produto das rea

ções acima mostrava características semelhantes, mas não i-

dênticas às do p.a.p., e, devido à sua estrutura desconhe

cida, foi denominado de NADH-X (CHAYKIN e col., 1956). Cons

tatou-se que o produto da reação do NADH, por ação da GPD,
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ou aquele formado nos estágios iniciais da reação com fosfa-

to, era revertido,por ação enzimática, ao NADH, porém, o

p.a.p. do NADH era insensível a tal ação (MEINHART e CHAYKIN,

1955; MEINHART e col., 1956).

Investigações posteriores efetuadas por MILES e

colo (1968) mostraram que a adição catalisada por ácidos, le

va a uma série de reações como por exemplo epimerização S-*a.

De fato,o a é o S levam ao mesmo produto final. Se houves-

se uma inversão dacon"figuração em Cl , seria de se esperar

que houvesse ruptura de alguma ligação. Realmente, uma aber

tura do anel diidronicotinamídico, para o p.a.p., foi propo~

ta por BURTON e KAPLAN (1963). Porém, a amplitude do efei-

to Cotton do produto final da hidratação, catalisada por ác~

do, é uma evidência" para a integridade do anel (MILES e col.,

1968). Dessa maneira, foi proposto por esses pesquisadores o

seguinte esquema:

~

O

Ú
l
'NH-z

HO N

-H2kÇ:>! +H'

OH OH

-

O

a
~

H I I "-NH2
I N

-H2~

OH OHO

"ryC"-NH 2
HO~NJ

-H~Q

OH OH

o
"

H+" (SrC"-NH
2

-H2~j _~_

OH OH
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Também foi observado que o efeito Cotton do p.a.p. a 290 nm,e

bem maior quando comparado com o de a- e S-NADH a 340 nm. Os

autores acreditam que isso é devido a uma conformação fechada

preferencial do anel da ribose ligado ao anel nicotinamídico rro-

di ficado, e/ou devido a uma rotação mais restrita do .anel saturado.

OPPENHEIMER (1973) propõe um mecanismo diverso deste

acima citado, onde a epimerização catalisada por ácido, envol

ve uma protonação em C5 ' seguida de um ataque da hidroxila em

C2 ' da ribose sobre o C6 ' formando assim um anel de 5 membros.

A formação de NADH-X foi detectada em reações,envol

vendo NADH-oxidase (HUENNEKENS e col., 1955). BACHUR e KA

PLAN (1955) encontraram que NADH-X, diferentemente do p.a.p.,

pode promover o crescimento de "Hemophilus-parainfluenzae".

1.3. ESTEREOQu1MICA DAS COENZIMAS PIRID1NICAS

As coenzimas piridínicas possuem oito centros assimé

tricos, a saber: Clt ; C2 ' i C3 ' e C4 ' dos açúcares presentes

na molécula. Além disso, as coenzimas piridínicas podem so

frer as seguintes variações conformacionais: (i) rotações li

vres em torno de ligações simples, (ii). inversão do "guarda

-chuva" do átomo de nitrogênio terciário, {iii)interconver

sões das geometrias do anel diidronicotinamidico. Quanto aos

hidrogênios em C4 do anel piridínico, eles mantêm o mesmo re

lacionamento geométrico que aparece nas estruturas diastereQ

isoméricas do ácido tartárico, sendo denominados de "par

diastereostópico". Portanto estão situados em diferentes
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ambientes químicos, e podem ser distinguidos através de RNM.

Apesar de nao identificados em aparelhos de 60 e 100-MHz sao

perfeitamente caracterizados nos de 220-MHz. Isto signif~

ca que as diferenças químicas entre eles são muito pequenas.

PATEL (1969) achou o valor de 0,065 ppm para a frequência

de ressonância a l6o C, enquanto que a 59 0 C essa diferença de

deslocamentos químicos é demasiadamente pequena para

tir resolução das frequências de absorção.

perm.!.

Essa variação resulta ou da maior concentração da

forma aberta do NADH em altas temperaturas, ou do equilíbrio

mais rápido entre as duas formÇl.s moleculares aberta e fecha

da. Um possível equilíbrio é mostrado na figura abaixo:

HR

li""

Hs> N )
~~

l'

--A
• RÁPIDO· ~

FECHADA
2' /' ABERTA

z
w
...JI

~
--A

HR )
4

Hs>
RÁPIDO • ';:J

N --

FECHADA ~~y ABERTA

~<;,
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Os estudos de RNM mostram,ainda,que as coenzimas pir~

dínicas existem numa conformação fechada, onde os anéis da

adenina e piridina estão dispostos em planos paralelos (SARMA

e col., 1968).

A explicação com respeito à temperatura, favorecen

do a conformação aberta, ~ consistente com a apresentação de

um singlete para o par de hidrogênios em C4 .

As. investigações sobre NADH, usando técnica de RNM

ilustram conclusivamente, que os hidrogênios de C4 do anel d~

idronicotinamídico são distintos. Eles podem ser diferencia

dos por sofisticadas medidas fíSico-químicas (SARMA e col.,

1968a,b; 1969; 1970a,b,c,d). Esses hidrogênios diastereost~

picos dentro da molécula sentem ambientes geométricos dis

tintos. No caso do NADH, o par de hidrogênios mostra diferen

ças químicas tão pequenas que é necessário um espectrôme

tro de 220-MHz para distingui-los, a menos que haja alguma i~

teração estereoespecífica, como no caso da conformação fecha

da, onde aparece a interação com o anel da adenina. Contudo,

não se pode concluir que a diferenciação enzimática entre es

tes hidrogênios do anel diidronicotinamídico no NADH e no

NADPH seja totalmente dependente dessa interação estereoespe

cífica com a adenina (ALWORTH, 1972). Até agora, o que se

demonstrou é que as diferenças químicas entre os hidrogênios
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em C4 do NADH, na conformação aberta e do NMNH, não são sufi-

cientes para serem detectadas por um espectrômetro de

-MHz.

220-

Estudos feitos por SARMA e KAPLAN (1969), utilizan-

do um espectrômetro de RNMP (220~MHz), para os compostos

a-NAb+, 8-NAD+, 8-NADP+,8-NMNH e (AcPy) NADH, indicam que

há urna forte interação intramolecular entre os pares de ba-

ses e que estas estão arranjadas em planos paralelos. As di-

ferenças dos deslocamentos químicos para os hidrogênios do

anel piridínico estão relacionadas com as interações entre os

anéis da adenina e da nicotinamida.Para os compostos, acima

relacionados,os deslocamentos de hidrogênio em C2 (C 2H)são d~

ferentes daqueles para o hidrogênio em C6 (C 6H). Corno o anel

piridínico é capaz de girar livremente em torno da ligação

glicosídica, esses hidrogênios trocam de lugar tornando-se e-

quivalentes, urna vez que são simétricos em relação à ligação

glicosídica. Só seriam maiores os deslocamentos para o C2H,

nestes compostos, se a adenina interagisse com o lado do anel

piridínico que contém a amida; mas isso não é possível quando

o anel piridínico está numa conformação anti(ver esquerra pág. 15).

No caso do (AcPy)NADH e (AcPy)NADPH o C6H apresen-

ta deslocamentos maiores, indicando que a maior parte do tem-

po a adenina interage com o lado piridínico que contém o
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grupo -COCH 3 . Foi verificado, também, com estes compostos,

um deslocamento pequeno para o grupo -CH 3 , indicando, as

sim, que se tem uma conformação anti para o anel acetil pi-

ridina com respeito ao açucaro

+ -Os estudos com S-NMN mostram que a ligaçao açu-

car-piridina é syn e que a forma reduzida é anti (SARMA e

MYNOTT, 1973).

Quanto ao S-NAD+ ainda há dúvidas em relação -as

conformações syn e anti. SA~~ e KAPLAN (1969) afirmam que

+ + - f-S-NAD e S-NADP tem uma con ormaçao syn em relação
.
a
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ligação ribose-piridina e uma conformação anti para a da ade

nina-ribose.

Em investigações mais recentes, ZENS e colo (1975 )

postulam que devido à mobilidade conformacional, ~~NAD+ apr~

senta-se syn e anti com respeito à iigação piridina-ribose,

com uma certa preferência para a forma anti.

Com relação ao problema de conformação fechada e

aberta das coenzimas piridínicas, já está bem estabeleci-

do que essas moléculas podem assumir uma conformação onde o

anel piridínico e o anel adenínico de uma mesma molécula, es

tão em planos paralelos (MEYER e col., 1962i CZERLINSKI e

HOMMES, 1964; JARDETZKY e WADE-JARDETZKY, 1966; MILES e URRY,

1968b; SARMA e col., 1970Ci CROSS e FISHER, 1969iCATTERALL e

col., 1969i OPPENHEIMER e col., 1971). Na conformação fe

chada, como mencionado anteriormente, os dois hidrogênios em

C4 do anel piridínico não são equivalentes e, portanto, apa

recem em campos diferentes nos espectros de RNM (220-MHz). A

diferença parece residir no fato de um hidrogênio estar jus-

taposto a adenina e o outro não. Porém, SARMA e KAPLAN

(1970a) dão as seguintes possíveis causas para a nao equiv~

lência desses hidrogênios: (i) o anel diidronicotinamídicoP2

de existir em uma geometria de barco torcido na qual um pr9

ton é quase-axial e o outro quase-equatorial e, a inversão
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do "guarda-chuva" do sistema trigonal do átomo de nitrogênio

sendo suficientemente lenta para permitir que esses dois pr~

tons sejam equivalentes; (ii) o anel de diidropiridina e

planar e a velocidade de rotação em torno da ligação nitro

gênio-ribose é suficientemente lenta comparada com a escala

de tempo de RNM. A orientação dos centros quirálicos da

D-ribose, com respeito ao plano do anel diidropiridina, indu

ziria a uma menor ordem de simetria sobre o metileno em C4 ;

(iii) a cadeia lateral amídica não está no mesmo plano do

anel diidropiridina e assim a amida pode deslocar os hidrog~

nios metilênicos; (iv) o anel da adenina está justaposto ao

anel diidropiridina de maneira que os dois prótons em C4 en

contram-se em diferentes ambientes eletrônicos e geométricos.

Numa mistura equimolar de AMP e NMNH os hidrogênios

em c4 são magneticamente equivalentes, mostrando que ahidról!

se da ponte difosfato destrói a justaposição das bases.

Com relação à temperatura, verifica-se gue a SoC nao

há equivalência desses dois hidrogênios, diferentemente do

o--que acontece a 74 C. Isso se deve a conformaçao aberta da

coenzima a temperaturas altas. Porém, só a justaposição das

bases não é suficiente para produzir um quarteto para os hi-

drogênios no C4 ' e observa-se que, no caso do derivado(AcPy)

NADH, esse quarteto não aparece. A ausência do quarteto no



-18-

NMNH não está de acordo com a geometria de barco torcido para

o anel diidropiridina. Realmente, os dados de difração de

raio-X de 1,4-diidronicotinamidas N-substituídas mostram que

o anel é planar (KARLE, 1961). Dessa maneira, a diferença,nos

ambientes eletrônicos e geométricos desses grupos metilênicos,

deve. ser atribuída a um dos fatores abaixo ou, possivelmen-

te à sua combinação: (i) restrição da rotação em torno da li-

gação ribose~piridina. Também, há indicação de que o limi-

te máximo da velocidade dere-orientação da ligação seja me

nor do que 10 2 sec- l (SARMA e KAPLAN, 1970a). Como a distin

ção desses prótons não é verificada num espectrômetro de

100-MHz, a causa pode ser o problema de resolução instrumen

tal ou, então, que essa rotação seja mais rápida que 40 seg- l

(ii) conformação fechada dos dinucleotidios. Podem existir

duas conformações fechadas para as coenzimas piridinicas. Em

um dos arranjos fechados, o anel da diidropiridina pode des-

pender um certo tempo acima do plano da adenina. Tal arran-

jo foi denominado, arbitrariamente, de conformação fechada p~

ra a direita. No outro arranjo, o anel.diidropiridinico está

abaixo da adenina e foi designado de conformação fechada para a

esquerda.

Uma maneira que posssibilitou verificar a existên-

cia das conformações fechadas foi a RNM do NAD(D). Através

desses estudos chegou-se à conclusão que apenas um próton
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despende tempo suficiente em dois ambientes geométricos ele-

trônicos diferentes, descartando, portanto, a idéia de uma

única conformação fechada. Com base nessa proposição de con

formações fechadas, para àiteita e para esquerda, usou-se pa

ra denominá-las a regra de Cahn (CAHN e col., 1966) para he-

licidade, isto é: a hélice à esquerda é designada "menos" e

denotada por M e a hélice ã direita é denominada "mais" e de

notada por P. Dessa maneira, os esqueletos dos dinucleotí

dios podem ser M e P. Na hélice P do NADH e NADPH, o anel

piridínico permanece acima do plano da adenina, enquanto que

na M verifica-se o contrário

LENTO ..
~PIOO

(SARMA e KAPLAN, 1970a).

HB HA
'- /-

CONH2

LENTO• .---
RAPI DO

HELlCE M FORMA COPLANAR HELlCE P

Esquema para os equilíbrios entre as formas fechada e aberta

(SARMA e KAPLAN, 1970a).

Quanto ao (AcPy) NADH, onde não se observa um quarteto para

esses dois prótons do anel diidropiridínico e sim um singl~

te, afirmaram esses pesquisadores que as hélices P e M es-

tão igualmente populadas.



-20-

~ conhecido o comportamento distinto, em diferentes

reaçoes enzimáticas, dos dois prótons do anelpiridínico das

coenzimas.

NAD+
Na 2S 20

4
D20

...

(~)-

H O

O·CONH2

I .. I
N
I

AOPR

t
56%

(ê.)-

DO"H CONH2

I .. I
N
I

ADPR

+
44% FISHER e colo (1952)

NAD+
Na

2
S

2
0

4 72% 28% PULLMAN e colo (1954 )D20
..

Na 2S 20
4 63% 37% SAN PIETRO e colo

NAD+
D:2 0 - (1955)

NADP+
Na 2S20 4 70% 30% SAN PIETRO e colo

D20
lo

(1955)

Por outro lado, constatou-se que a oxidação com ferricianeto

ou enzimática de (R) -NAD(D) leva à retenção de 65% do deutério

no produto, enquanto que a oxidação de (S)-NAD(D)leva à reten-

ção de 100% do deutério no produto.
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Estes dados mostram que os dois prótons gêmeos do anel diidro

piridínico, das coenzimas piridínicas reduzidas, comportam-se

diferentemente frente a agentes químicos e enzimáticos.

A antiga classificação das desidrogenases específi-

cas para o lado A e B do anel pirídinico pode estar vinculada
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a essas conformaç6es fechadas das coenzimas piridInicas. Por

exemplo, conforme suposição de SARMA e KAPLAN (1970a) uma

desidrogenase especifica para o lado A do anel interagiria

somente com a hélice M da coenzima e, com o progresso da

reação haveria passagem da conformação fechada, não reativa,

para aquela reativa. Porém, na verdade, ainda não e possi,

vel especificar com qual dos tipos de hélices das coenzimas

interage a desidrogenase.

Dos estudos realizados até 1970, sobre a conforma

ção das coenzimas e seus análogos, podia-se resumir o segui~

te: (i) NAD+ e NADH apresentam, no pH e temperatura biológ!

ca, significante interação intramolecular entre as bases pa-

ralelas; (ii)NHD+ e NHDH, conforme os dados de fluorescên-

e

cia (SHIFRIN e KAPLAN, 1959), mostram uma menor interação no

par de bases dos derivados de hipoxantinai (iii) NADP+

NADPH, oferecem uma significante interação entre o par de

bases e (iv) (AcPy) NAD+ e (AcPy) NADH, ostentam uma intera-

ção entre as bases.

Em 1971, ao ser feita uma re-investigação, através

de RNM, com NAD(D) e alguns análogos especificamente marca

dos (OPPENHEIMER e col., 1971), foi verificado que os pro-

tons em C4 dª piridina aparecem como um singlete. Esses pe~

quisadores, também, observaram que, 6-NADH, (AcPy) NADH,NADPH,
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desamino-NADH e a-NADH, especificamente marcados, apresentam

uma troca rápida entre as várias conformações com respeito à

escala de tempo na RNM. Essas coenzimas e análogos reduzi

dos apresentam o anel diidronicotinamídico torcido, com o

próton B em posição equatorial e o próton A em posição axial.

Essa torção não aparece nem nos mononucleotídios, nem nos

dinucleotídios, mesmo em temperaturas elevadas ou em CD 30D.

Dessa maneira, conclui-se queNADH e seus análogos existem,

predominantemente, em uma conformação ou conformações onde o

próton C4B projeta-se no sentido oposto ao anel adenínico,e~

quanto o próton C4A projeta-se em direção ao anel adenínico.

Com relação às coenzimas oxidadas, essas não podem

ser estudadas diretamente, usando técnica de RNM, porque não

possuem o grupo metilênico. No entanto, pode-se estudá-las

através dos seus adutos com cianeto. Este, adiciona-se em

ambos os lados do anel piridínico, dando lugar à produção de

dois isômeros do aduto. Assim, se for constatadaumainabili-

dade na adição de cianeto, ter-se-áuma medida direta de im

pedimento estérico ou repulsão eletrostática sobre o anel

piridínico.

No análogo (AcPy) NAD+, que apresenta 50% de confor

- o ~-maçao fechada em D20 a 20 C, os adutos isomericos sao forma

dos na proporção de 1,8:1 e em D20/CD 30D (1:1), onde o
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+(AcPy)NAD encontra-se na forma totalmente aberta, os dois

isômeros são formados na relação de 1,1:1 (OPPENHEIMER e

col., 1971). Esses resultados indicam que a conformação fe-

chada, provavelmente, é a responsável pela diferença de pop~

lação dos isômeros dos adutos de cianeto. Como a forma fe-

chada dispõe-se de tal maneira que impede o ataque do ciane

to em um dos lados, seja por causa da adenina ou seja por

causa da repulsão eletrostática do esqueleto de pirofosfato,

a razão dos adutos em solução aquosa deveria ser de 2:1. Es

sa suposição é consistente com o valor encontrado nos expe-

rimentos realizados com RNM (1,8:1). Consequentemente, par~'

ce que as coenzimas oxidadas e análogos existem numa confor-

mação fechada, onde um lado do anel piridínico está compro-

metido com o anel adenínico. Isto exclui a possibilidade das

coenzimas oxidadas existirem em proporções iguais de hélices

P e M, uma vez que as hélices P e M dirigiriam o cianeto a

lados opostos do anel piridínico, dando ensejo a produção

de quantidades iguais dos dois isômeros. Portanto, a par-

tir desses estudos, sobre a adição de cianeto às coenzimas

oxidadas, pode-se afirmar que elas existem, predominantemen-

te, em uma conformação fechada, que está em equilíbrio rápi-

do com uma forma aberta, muito semelhante à das coenzimas re

duzidas.
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Porém, segundo JACOBU8 (1971), a interpretação dos deslocamen

tos químicos relatados na literatura é ambígua. JACOBU8 (1971)

acrescenta que, na verdade, pouco se sabe a respeito da geom~

tria molecular das coenzimas piridínicas.

McDONALD e cal. (1972) ,analisando os dados de desloca

mentos químicos constantes da literatura, através de métodos

estatísticos, calcularam os parâmetros termodinâmicos 6H',

6F' e 68' e, a partir dos resultados, propõem um equilíbrio
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entre as formas "completamente fechada" e "completamente aber

ta" a saber:

X
o

( )o x
q

X <: > Xl ( ) •••••••• « ) Xo q

X.
1

esquerda;paraedireitapara

onde X corresponde à soma das conformações completamente fe
q

chadas das hélices

(i-I, .•.... , q-l) "representa a soma de cada conformação par-

cialmente fechada da hélice para direita e para esquerda e

Xo configura a soma das conformações completamente abertas.

Paralelamente, os estudos baseados em deslocamentos

4'. d l3c dI' . d'" -. t t d bqUlmlcos e o ane plrl lnlCO sao ln erpre a os com ase

nas interações intramoleculares nas coenzimas piridínicas(WI~

LIAMS e colo ,1976) .Admite-se que estas interac;ões provêm de uma

família de conformações,onde os anéis aromáticos encontram-se

próximos um do outro, por algum tempo (SCHRIMER e col.,1972;

EGAN e col., 1975; ZENS e col., 1975; WILLIAMS e col., 1976).

Na tentativa de determinar a natureza das interações

intramoleculares do NAD+,foram estudados detalhadamente os m~

nonucleotídios NMN+ e NMNH(BIRDSALL e colo ,1975;WILLIAMS e 001.,

1976). No entanto as controvérsias, quanto à interpretação

dos dados existentes entre os deslocamentos químicos de IH e
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de l3c , tornam difícil predizer corretamente alguma coisa a

respeito da população das diversas conformações para o NMN+.

WILLIAMS e colo (1976) enfatizam ainda mais essa dificulda

de no que diz respeito aos dinucleotídios, onde o número de

conformações permitidas é maior.

1.4. ESCOPO DO PRESENTE TRABALHO

O escopo do presente trabalho foi de obterem-se in-

formações sobre estrutura e reações das coenzimas piridíni -

cas, por estudo de dicroismo circular.

O estudo de piridinos nucleotídios, por absorção cir

cular dicróica, tem sido pouco explorado e os dados existen

tes são restritos, principalmente quanto aos produtos finais

de algumas reações. Assim, procurou-se examinar reações de

nucleotídios piridínicos que resultassem no aparecimento de

centros quirálicos associados a alguns cro~óforos. Dessa for

ma, ter-se-iam em mãos os elementos capazes de permitir as ne

cessárias análises.

Inicialmente, as reações de hidratação das coenzimas

e compostos relacionados foram analisadas com o intuito de e-

lucidar a estereoquímica da adição e consequentemente a es-

trutura do derivado hidratado.
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Estudaram-se, em seguida, as adições de íons ciane-

to as coenzimas piridínicas oxidadas. Esta reação também

produz um novo cromóforo e novo centro assimétrico, desde

que a coenzima tenha urna estrutura fechada.

Decorrente deste último estudo, mostrou-se, tam

bém, viável a investigação por dicroismo circular da transi

ção que as coenzimas piridínicas apresentam na região de

435-440 nrn.Esta transição pertence ao núcleo diidropiri

dina e é extremamente fraca. Ela foi observada pioneiramen

te neste laboratório. Pretendeu-se, então, confirmá-la por

dicroismo circular.
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2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1. MATERIAL

Drogas

acetaldeído

ácido clorídrico

ácido maleico

ADH

ADP

AMP

arsenato

ATP

BSA

cianeto de sódio

cisteina

cloreto de bário

DEAE-celulose

desamino-NADH

diidrogenofosfato de sódio

dioxano

EDTA

gliceraldeído

GPD

Procedências

E. Merck-D.

BDH-Laboratory Reagents

BDH-Laboratory Reagents

Sigma Chemical Co.

BDH-Laboratory Reagents

BDH-Laboratory Reagents

J.T. Baker Chemical Co.

BDH-Laboratory Reagents

Sigma Chemical Co.

May e Baker LTD.

BDH-Laboratory Reagents

J.T. Baker Chemical Co.

Sigma Chemical Co.

Sigma Chemical Co.

J.T. Baker Chemical Co.

BDH-Laboratory Reagents

Harleco

BDH-Laboratory Reagents

Sigma Chemical Co.
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Drogas

hidreto de boro e sódio

hidrogenocarbonato de amônio

hidregenocarbonato de potássio

hidrogenofosfato de sódio

LDH (lêvedo)

LDH (músculo de coelho)

LDH (músculo cardíaco de porco)

+a-NAD

B-NAD+

+B-NADP

B-NMN+

a-NADH

B-NADH

B-t~ADPH

B-NMNH

pirofosfato de sódio

piruvato de sódio

sulfato de amônio

sulfato de cobre 11

sulfato de sódio

tris

Procedências

Ventron

E. Merck-D.

E. Merck-D.

J.T. Baker Chemical Co.

Sigma Chemical Co.

Sigma Chemical Co.

Boehringer M. Gmbh

Sigma Chemical Co.

Sigma Chemical Co.

Sigma Chemical Co.

Sigma' Chemical Co.

Sigma Chemical Co.

Sigma Chemical Co.

Sigma Chemical Co.

Sigma Chemical Co.

BDH-Laboratory Reagents

BDH-Laboratory Reagents

J.T. Baker Chemical Co.

J.T. Baker Chemical Co.

J.T. Baker Chemical Co.

E. Merck-D.
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2.2. APARELHAGEM

espectropolarímetro Cary-60 equipado com o acessório de

Dicroismo Celular, modelo 6002

- espectrofotômetrcsZeiss, tipos DMR-10 e DMR-21

- calculadora Hewlett-Packard, modelo 10

- centrífuga Sorvall

- balanças Mettler, tipos H-lO e H-lO T

- potenciômetro Metrohm, tipo E-388

2.3. Mí:TODOS

2.3.1. Preparação de tampões

Na preparação de tampões foram utilizadas as tabe-

las de GOMORI (1955).

2.3.2. Adição de água às coenzimas piridínicas reduzidas

A reação de adição de água às coenzimas foi feita

em tampão pirofosfat? O,02M-maleato 0,012 .M, no intervalo de

pH 5,0-7,0, na ausência ou na presença de GPD. A concentra

ção das coenzimas piridinicas e análogos oscilou entre 7,0

-4 -6
e 9,0 x 10 M, enquanto que a de GFD foi da ordem de 10 M.

A adição foi acompanhada pelo decréscimo de absor -

bância a 340 nm e concomitante aumento de abscrbância a

285 nm, a 27oC. Utilizaram-se celas de 1 mm de caminho ópt~

co.
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Os espectros de absorção circular dicróica foram ob

tidos a 270 C, usando-se celas circulares de 1 mm de caminho

ópticoi ou de 1 em, quando alíquotas de 0,2 ml da mistura de

reaçao, foram diluídas a um volume de 3,1 rol,com o tampão descrito.

2.3.3. Preparação de NADH-X por via química

Para a síntese e isolamento do monoidroxitetraidro

nicotinamidaadenina dinucleotídio, foram seguidos os méto -

dos de PFLEIDERER e STOCK (1962)i CHAYKIN e colo (1956) RE

GUEIRO e colo (1970). Dentre uma série de alternativas apr~

sentadas por esses pesquisadores os melhores resultados fo-

ram obtidos a pH 7,0 e na presença de arsenato. Assim, 50 mg

de sal dissódico de S-NADH foram dissolvidos em 1,0 ml de

tampão arsenato de sódio 0,25 M,pH 7,0. A reação foi acom

panhada através do decaimento de absorbância a 340 nm e con-

comitante aumento de absorbância a 290 nm. Após 22 horas

de reaçao observou-se o desaparecimento de cerca de 90% de

NADH. O pH da mistura foi então ajustado a 8,5 com NaOH

1 M e, em seguida foram adicionados 0;29 ml de perclorato

de bário (2 M). O precipitado formado foi removido por cen

trifugação. Ao sobrenadante adicionou-se um volume de eta

nol a 95% e, novamente o precipitado removido por centrifu

gaçao. À solução límpida adicionaram-se cinco volumes de

- o -alcool absoluto (-15 C), o que resultou na formaçao de um
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precipitado amarelo floculoso. Essa suspensao foi mantida a

-20 0 e por 24 horas. a precipitado formado foi coletado por

centrifugação a 20.000 x g durante 15 minutos. a sedimen-

to foi lavado sucessivamente com álcool absoluto, mistura de

álcool-éter 1:1, éter e seco a vácuo sobre cloreto de cálcio.

Esse sal de bário de NADH-X pode ser armazenado em

dor a o-soe durante vários meses.

desseca-

Quanto à obtenção do sal sódico do NADH-X, que é so

lúvel em água, partiu-se de uma solução de 0,02 M de sal de

bário, a qual adicionou-se uma solução de sulfato de sódio

0,1 M. a precipitado de sulfato de bário foi removido por

centrifugação. Sulfato de sódio foi adicionado ao sobrenadan

te até que a precipitação não mais foi observada. Este sal

sódico de NADH-X também é estável durante meses quando conser

vado sob congelamento.

2.3.4. Preparação de NADH-X por via enzimática

A preparação de NADH-X por açao da GPD foi

baseada em trabalhos de eHA~KIN e colo (1956) e de

e colo (1970) ,com algumas modificações.

também

REGUEIRa

A mistura inicial de r6ação continha: 500 mg de NADH

e 200 mg de GPD num total de 10 ml de solução(~o tris 0,2M,

pH 6,0, tampão maleato 0,025 M, pH 6,0 e tampão pirofosfato
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0,035 M,pH 6,0). Após 30 minutos de reação adicionaram-se 100

mg de GPD, mantendo-se a mistura a temperatura ambiente, dura~

te duas horas. Posteriormente, seguiu-se o mesmo procedimen-

to descrito para a preparação química.

2.3.5. Preparação do isômero l,6-NADH

A preparação do derivado l,6-NADH foi feita

CHAKF~VERTY' e colo (1964, 1969).

segundo

o isômero l,6-NADH foi identificado a partir de sua

não reatividade em presença de álcool desidrogenase de lêvedoi

mobilidade cromatográfica (CHAY'KIN e col., 1966a) e absorção

máxima característica a 345 nm (CHAY'KIN e col.,1964,1966b).

Como o isômero 1,6-NADH possui uma relação de

A260nm/A340nrn que varia entre 3,5 e 3,6 (CHAY'KIN e col.,1966a),

as frações da coluna de DEAE-celulose, apresentando tal relação,

foram usadas para este trabalho.

2.3.6. Espectros de absorção eletrônica e de absorção circu-

lar dicróica do isômero l,6-NADH

Para os espectros de absorção utilizaram-se celas de

1 mm de caminho óptico, a 27 0 C,enquanto que,para os espectros

de dicroismo circular, na mesma temperatura, foram usadas ce-

las circulares de 1 mm de caminho óptico.
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2.3.7. Dosagem de GPD de lêvedo (EC.l.2.1.12)

A dosagem de GPD foi feita segundo o método de

KREBS (1955).

2.3.8. Dosagem de LDH de músculo de coelho (EC. 1.1.1.27)

A LDH foi aferida através da velocidade de oxidação

de NADH (KORNBERG, A., 1955).

2.3.9. Dosagem de LDH de lêvedo (EC.l.l.l.27)

A LDH de lêvedo foi dosada, segundo o método de

DIXON (1955).

2.3.10. Dosagem de LDH de músculo cardíaco (EC.l.l.l.27)

A dosagem dessa LDH foi feita cem base no

de NEILANDS (1955).

2.3.11. Dosagem de ADH de lêvedo (EC.l.l.l.l.)

trabalho

A ADH de lêvedo foi testada, acompanhando-se a velo

cidade de oxidação do NADH (RACKER, 1950).

2.3.12. Adição de cianeto às coenzimas piridínicas oxidadas

A adição de cianeto às coenzimas piridínicas oxida

das na presença de enzima foi acompanhada no ~spectrofotômetro
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Zeiss DMR-21, de duplo feixe, utilizando-se 4 celas de 1 cm:

A, B, C e O, posicionadas, duas a duas, em série. O compart!

mento de amostra continha as celas A e B, e o compartimen-

to de referência as celas C e D.

- cela A: cianeto 0,1 M, tampão tris 0,1 M (pH 10,5),

-6 -4enzima 4,0 x 10 M e coenzima - 2,0 x 10 M.

- cela B: tampão tris 0,1 M (pH 10,5)

- cela C: cianeto 0,1 M, tampão tris 0,1 M (pH 10,5) e

enzima 4,'0 x 10-6 M.

- cela D: cianeto 0,1 M e coenzima -4- 2,0 x 10 M.

As coenzimas piridínicas e análogos utilizados para

estes trabalhos foram os seguintes: S-NAD+, a-NAD+, S-NADP+ e

S-NMN+, enquanto que as enzimas foram: GPD de lêvedo, LDH

de músculo de coelho, de músculo de coração de porco, de lêve

do e ADH de lêvedo. Também foi usada a proteína B8A.

No espectropolarímetro as cinéticas foram

com celas circulares de 1 cm de caminho óptico.

medidas

Foram feitos os controles para absorção circular di-

cróica das enzimas com cianeto. A mistura era composta de en

zima, cianeto e tampão tris e, esses controles serviram de

linha base para os espectros.
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A adição de cianeto, na ausência de enzima foi acom

panhada de maneira análoga à descrita para aquela na presen

ça de enzima, com a diferença que para as medidas espectrofQ

tomêtricas foram utilizadas somente duas celas, uma no com

partimento da amostra e outra no compartimento de referên

cia. Como linha base para os espectros de dicroismo circu

lar utilizaram-se os espectros das soluções de tris 0,1 M,

pH 10,5 e cianeto 0,1 M.

Experimentos controle, omitindo cianeto, foram rea

lizados em pH que variaram de 7,0 a 12,0.

2.3.13. B-NAD+ ligado à GPD

Para obter-se a saturação dos sítios de ligação da

coenzima na GPD, na proporção de 4 moles de coenzima por mol

de enzima, foi adicionado B-NAD+, à enzima comercial. A es

sa GPD "saturada", com B-NAD+, foi adicionado cianeto. Após

essa adição, a solução foi filtrada em millipore ou ultracen

trifugada com o intuito de retirar a proteína.

2.3.14. Transições fracas na região do visível do espectro

das l,4-diidronicotinamidas

Os espectros de absorção circular dicróica de B-NADH

e de a-NADH foram determinados, usando-se altas concentrações,
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isto é, 50-100 mM. Utilizaram-se celas circulares de 1 cm

de caminho óptico, na região espectral de 500-400 nm. As so

luções das coenzimas piridínicas foram preparadas em tam-

pão tris pH 9,0.

Também foi feita a redução enzimática de B-NAD+, na

própria cela espectropolarimétrica. Inicialmente o B-NAD+,

foi dissolvido em 2,57 ml de tampão tris 0,1 M(pH 9,8), re

sultando numa solução final 100 mM. A esta solução adicio

nou-se 0,43 ml de álcool e 0,5 mg de ADH. Em seguida, tra-

çou-se o espectro de absorção circular dicróica desse B-NADH

gerado enzimaticamente.

2.3.15. Transições fracas na região do visível do espectro

dos adutos cianeto/coenzimas piridínicas oxidadas

A adição de cianeto (1,0 M) às coenzimas piridíni-

cas oxidadas (50-100 mM) foi feita em tris 0,1 M, pH 10,5.As

coenzimas utilizadas nesses experimentos foram B-NAD+ e

+a-NAD .

As medidas espectropolarimétricas dos adutos, na

região de 500-400 nrn, foram feitas com celas circulares de

1 cm, usando-se alta concentração do aduto. Para controle,

foram traçados os espectros de absorção circular dicróica de

AMP e ATP, com cianeto. A primeira solução continha AMP
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100 mM, cianeto 1,0 M e tris 0,1 M, pH 10,5, enquanto a se-

gunda continha ATP 100 mM, cianeto 1,0 M e tris 0,1 M, pH

10,5. Os espectros foram tomados em celas circulares de

quartzo de 1,0 cm de caminho óptico.

2.3.16. Interação das coenzimas piridínicas com íons

cobre 11

de

Para medidas espectrofotométricas e espectropolari-

métricas do complexo de S-NADH e cobre 11, foram usadas so-

luções aquosas aciduladas com ácido sulfúrico (pH 4,8) que

continham: S-NADH 100 mM e sulfato de cobre 11 500 mM. As

medidas foram feitas a 27 0 C. A complexação ocorre na propo~

-1 ocão de 1:1 com K = 250 l.mol a 27,5 C (BAPTISTA, 1972).
> asso

Devido a instabilidade das coehzimas piridínicas, em meio a-

cido (MILES e col., 1968; BRAUN e col., 1975), e a hidróli

~ ++ - .se dos lons Cu , as soluçoes foram adlculadas

te antes do uso.

2.3.17. Cálculos de elipticidade molar

imediatamen

Para os cálculos de elipticidade molar([e]\) usou-se

a seguinte expressão:

J
3300 ~E 2.-1

[e \ = Cl grau.cm .declmol

onde ~E é a densidade circular dicróica, C é a concentração

molar e 1 é o caminho óptico em cm.
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3. RESULTADOS

3.1. HIDRATAÇÃO DAS COENZIMAS PIRIDINICAS REDUZIDAS. FORMA

çÃO DE NADH-X E ANÂLOGOS

3.1.1. Hidratação de S-NADH

A formação de NADH-X foi acompanhada espectrofotom~

tricamente, observando-se o desaparecimento da banda de 340

nm, característica das coenzimas piridínicas reduzidas, e o

concomitante aumento da absorbância a 285 nm.

Fazendo-se a hidratação química do S-NADH na prese~

ça de pirofosfato/maleato (pH 5,5), verificou-se que o au-

mento de absorbância a 285 nm é mais lento do que quando GPD

está presente na mistura de reação. Acompanhando a absor

ção circular dicróica, observou-se o aparecimento de um efei

to Cotton positivo a 285 nm. Porém, na reação enzimática,e~

se efeito só se desenvolveu nós estáqios finais da reação.um

exemplo é mostrado na Figura 1.

Quando S-NADH foi hidratado na presença e ausência

de GPD em pH que variaram de 6,0 a 7,0, o efeito Cotton pos!

tivo a 285 nm, somente foi detectado quando grande parte da

reaçao já havia ocorrido (Figura 2).
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Figura 1 - Hidratação de B-NADH (8,0 x 10-4 M) em tampão piro
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Hidratação de a-NADH

Observou-se que a hidratação de a-NADH, na presença

de GPD, apresentava aumento de absorbância a 285 nm mais ráp!

do do que no caso de 8-NADH. O efeito Cotton positivo só co

meçou a desenvolver-se depois de ocorrido 60% do aumento esp~

radopara a absorbância a 285 nm.

Na hidratação química, isto é, na presença de

fosfato-maleato, a reação foi mais lenta; porém, o

Cotton começou a desenvolver-se concomitantemente com a

ção enzimática, o que pode ser visto na Figura 3.

piro

efeito

rea-

Com relação à variação de pH observou~se um comport~

mento semelhante àquele da configura~ão 8, onde a reação foi

mais lenta a pH acima de 6,0. Em pH 5,0 o efeito Cotton apa

receu nos estágios iniciais da reação (Figura 4).

3.1.3. Hidratação de 8-NADPH

Na hidratação de NADPH, na presença e ausência de

GPD, notou-se comportamento semelhante ao 8-NADH.

Quanto a atuação da enzima, notou-se urna maior efici

ência na hidratação do anômero a, seguida do anômero 8 e po~

co menor quando se tem um grupo fosfato a mais, como no caso

do NADPH (Figura 5).
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Hidratação de S-NMNH

No caso do derivado mononucleotídio de S-NADH não se

observou diferença significativa nas velocidades de hidrata -

ção química e enzimática. o mononucleotídio, apesar da ausên

cia de um anel glicosídico, apresentou efeito Cotton positi-

vo, nesta região de 285 nm, com aproximadamente a mesma inten

sidade daquele dos dinucleotídios. Esse efeito Cotton só ap~

receu quand0se teve parte da hidratação efetuada. Também, p~

ra esse sistema, observou-se que em pH acima de 6,0, o efei-

to Cotton positivo só aparecia nos estágios finais da

ção, corno pode ser visto nas Figuras 6 e 7.

rea-

~.1. 5. Hidratação de desamino-S-NADH

As reações de hidratação química e enzimática do de-

samino-S-NADH não mostraram diferença significativa nas velo-

cidades, com relação ã absorbância a 285 nm. Quanto ao com-

portamento espectropolarimétrico, notou-se que o derivado de-

samino também apresentava efeito Cotton positivo a 285 nm, e

esse só aparecia nos estágios finais da reação, corno pode ser

visto na Figura 8.

Com relação ao pH, verificou-se que a reação foi mais

rápida a pH abaixo de 6,0 e mais lenta a pH acima de 6,0 (Fi-

gura 9).
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Comparando as velocidades da reação de hidratação

para os vários componentes, na presença de GPD, observou-se

a seguinte ordem:

a-NADH > 8-NADH > 8-NADPH > desamino-NADH > NMNH

3.2. ISCMERO 1,6-NADH

Os espectros de absorção circular dicróica foram

feitos em tampão maleato-pirofosfato (Figura 10). Observou-

-se um efeito Cotton negativo a 340 nm. Esse efeito Cotton

negativo apresentou-se bem mais intenso do que aquele para

o 1,4-NADH. Por outro lado, o efeito Cotton a 260 nm, pro-

veniente da base adenínica, foi mais forte no isômero 1,4 do

que no 1,6 (Tabela I).

Também, foram investigados os espectros em mistura

de dioxano-água (30:70), com base nos estudos de MILES e UR

RY (1968a~ com a- e S-1,4-NADH. Constatou-se que o efei-

to Cotton a 228 nm aparece diminuído quando se tem

no na proporçao acima.

dioxa-

3.3. ADIÇÃO DE CIANETO ÀS COENZIMAS PIRIDINICAS OXIDADAS

3.3.1. Adição de cianeto ao S-NAD+

A adição de cianeto (0,1 M) ao 8-NAD+ (2,0 x 10-4M)

ocorreu rapidamente, dando origem a um aduto que apresentava
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Tabela 1 - E1ipticidades molares das coenzimas piridínicas reduzidas e dos adutos de

cianeto-coenziMas piridinicas oxidadas

Coenzimas Visível Ultravioleta próximo Ultravioleta

piridínicas [ ] 2.-1 [8]\ grau.cm2 .decimo1- 1 2 -18 \ grau.cm .declmo1 [8J\ grau.cm .decimo1

l,4-B-NADH + 40 - 40.200 -254.600 I
Ul
.J:>,

I
1,6-B-NADH ---- -102.100 -204.300

1,4-a-NADH + 42 -125.000 - 56.200

B-NAD+/CN- + 20 - 55.700; - 64.300 -280.700

+ - -100 -147.500; -112.500 +110.000a-NAD /CN
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urna banda de absorção bem definida com máximo a 326 nm, cor

respondendo a adição predominante em C4 (Figuras 11 e 12) .E~

sa reação deu-se com rendimento de cerca de 80%.

o espectro de absorção circular dicróica mostrou

urna banda larga, com máximo em torno de 330 nm. Essa banda

é assimétrica, o que permitiu um desdobramento em outras

duas com máximos a 325 nm e a 345-350 nrn, de

semelhantes (Figura 13).

intensidades

Verificou-se que a banda de absorção circular di

cróica diminuia sua intensidade com o tempo, contrário ao

que acontecia com a banda de absorção eletrônica, a qual nao

variava com o tempo.

o efeito Cotton negativo a 260 nm, referente ao a

nel adenínico, mostrou-se mais intenso no aduto, em relação

ao do S-NADH. OS valores de elipticidades molares constam da

Tabela l.

As adições de CN efetuadas na presença de GPD de

lêvedo, LDH de músculo de coelho, de músculo de coração de

porco e de lêvedo, ADH de lêvedo e B8A, não mostraram dife

rença significativa na velocidade, com respeito as adições

na ausência de enzima. O espectro de absorção circular di

cróica, também, não foi afetado.
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3.3.2. Adição de cianeto ao a-NAD+

A adição de cianeto (0,1 M)a a-NAD+ (1,94 x 10-4 M)

deu origem a um aduto que apresentava uma banda ue absorção

a 331 nm (Figuras 14 e 15). Comparativamente à forma 8,

existe um deslocamento de 5 rum. O rendimento dessa reaçao

foi em torno de 60%.

O espectro de dicroismo circular mostrou uma ban-

da negativa com máximo a 342 nm e uma inflexão a 325 rum (F~

gura 16). Na região ultravioleta do espectro, viu-se um

forte efeito Cotton positivo (260-270 nm). Diferentemente,

do que aconteceu com o aduto 8, o efeito Cotton do aduto do

+ - .a-NAD , nao varlOU com o tempo.

E conhecido que, associado à transição adeninica,

o a-l,4-NADH apresenta efeito Cotton negativo (MlLES e URRY,

1968a) ,entretanto, o a-NAD+ mostrou efeito Cotton posit~

_. . - +
vo nessa regiao. Sabe-se que a reaçao de a-NAD com ciane-

to processa-se com rendimento de 60%, de maneira que se tem

40% de a-NAD+ residual. Mesmo subtraindo o efeito desse

a-NAD+ residual, obteve-se efeito Cotton positivo nessa re-

gião.

Os valores de elipticidaqes molares

dos na Tabela I.

-sao apresent~
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As enzimas GPD de lêvedo, LDH de músculo de coelho,

de músculo cardíaco de porco e lêvedo, ADH de lêvedo e a

proteína BSA, não afetaram sensivelmente a velocidade de

- - +adiçao de CN ao a-NAD. No caso de GPD e LDH de músculo

cardíaco de porco houve uma pequena diminuição na velocida

de de adição relativa àquela na ausência de enzima. Quanto

ao comportamento espectropolarimétrico, foi o mesmo na ausen

cia e presença das enzimas e da proteína BSA.

3.3.3. Adição de cianeto a S-NADP+

- . + -4A adiçao de cianeto (0,1 M) a S-NADP (1,8 x 10 M),

deu origem a adutos que apresentam características muito seme

- + .-
lhantes aquelas dos adutos S-NAD /CN , corno pode ser

nas Figuras 17 e 18.

visto

Quanto a ação das enzimas e de proteína menciona-

das no item 3.3.1, verificou-se que não afetam a velocida

de de adição de CN- nem o espectro de dicroismocircular.

3.3.4. Adição de cianeto ao NMN+

A adição de cianeto (0,1 M) ao NMN+ (1,84 x 10-4 M)

ocorreu rapidamente dando origem ao aduto com um rendimento

de aproximadamente 96%. O espectro de absorção eletrônica

foi idêntico ao obtido para o aduto B-NAD+/CN- (Figuras 19

e 20).
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A absorção circular dicróica apresentou um efeito

Cotton bem fraco na região de 340 nm ([e]340nm = - 19.280

grau.cm2 .decimol- l ). Esse efeito Cotton era mais fraco no

início da reação e intensificou-se com o tempo, mesmo após a

reaçao química estar completa.

Das reaçôes de adição efetuadas na presença das en-

zimas e da proteína mencionadas no item 3.3.1, verificou-se

que nao houve nem aumento de vélocidade, nem aumento na es-

tereosseleti~idade de adição.

3.3.5. Adição de cianeto ao B-NAD+ ligado a GPD

Foi tentada a adição de cianeto ao B-NAD+ ligado a

GPD, porém, não se observou a formação do aduto.

3.4. TRANSIÇÕES FRACAS NA REGIÃO DO VIs1vEL DO'E8PECTRO DAS

l,4-DIIDRONICOTINAMIDAS

3 . 4 . 1. B- NADH

ca

B-l,4-NADH apresenta' uma transição extremamente fra

-1 I'
(E:: -l-cm M-) ao redor de 435nm (BAPTISTA e CI-max

LENTO, 1971). Usando-se altas concentrações (50 mM) foi

possível detectar um efeito Cotton positivo associado a essa

transição, com elipticidade molar ([eJ) máxima

2 -1grau.cm .decimol . Obteve-se o mesmo resultado

de

com

40

a
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redução enzimática de S-NAD+ com álcool e ADH, na própria ce

la espectropolarimétrica (Figura 22).

3.4.2. a-NADH

Assim como S-1,4-NADH, o isômero a-l,4-NADH apre-

sentou uma transição na região de 435 nm (E: -1). Dessa mamax

neira, foi traçado o espectro de dicroismo circular de

a-l,4-NADH em altas concentrações (50-100 mM), observando-se

um efeito Cotton pàsitivo com [e]445nm = 42 grau.cm
2

.decimol-l

(Figura 23).

3.4.3. Adutos de cianeto/coenzimas piridinicas oxidadas

+ 3.4.3.1. S-NAD /CN

+ -O aduto S-NAD /CN mostrou uma banda de absorção

circular dicróica positiva fraca e bastante larga que se es-

tende na região de 470-430 nm, como pode ser visto na Figu-

ra 22.

3.4.3.2. + a-NAD /CN

+ -O aduto a-NAD /CN (50 mM) apresentou um efeito

Cotton negativo, com um [eJ435nm = -101 grau.cm2 .decimol-
l

(Figura 23).
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Interações das coenzimas piridínicas com íons

bre 11

co-

A interação de íons cobre 11 com S-NAD+ dá origem a

uma nova absorção, na extremidade visível da banda de absor

ção, característica para a transição ls-sO a 340 nm das co

enzimas piridínicas reduzidas. Sabe-se que há uma complexa

ção na proporção de 1:1, com uma constante de associação de

-1 o -250 l.mol (25 C) (BAPTISTA, 1972). Fazendo-se a resoluçao

desta nova transição, no espectro de absorção, notou-se que

está localizada a 435 nm com um E _
max

ra 24) (BAPTISTA e colo, 1976).

= 15 cm-1M- 1 (Figu-

o espectro de absorção circular dicróica desse com-

plexo mostrou um grande aumento de elipticidade molar em

relação ao 8-NADH (Figura 25).

S-NADH

++
S-NADH.Cu

[8J 440nrn =

[8J 440nm =

2 -1+ 40 grau.cm .decimol

2 -1
+490 grau.cm .decimol
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4. DISCUSSÃO

4.1. HIDRATAÇÃO DAS COENZIMAS PIRIDíNICAS REDUZIDAS. FOR

MAÇÃO DE NADH-X E ANÁLOGOS

O fato do efeito Cotton desenvolver-se mais lenta

mente do que o do aumento de absorbância a 285 nm, indica que

na transformação de .NADH em p.a.p., primeiro existe a forma

ção de um intermediário. Este intermediário e o produto fi

nal têm valores de E285nm bem semelhantes, porém, efeitos

Cotton de diferentes intensidades ..A possibilidade mais

viável é que o intermediário seja o NADH-X que,na

são em p.a.p.,sofra uma epimerização S-+a.

S-NADH GPD) S-NADH.HOH ---7 NADH.HOH

(NADH-X) (p.a.p.)

conver-

Em presença de GPO de músculo ou em ausência de en

zima, o fenômeno foi ~enos marcante. Provavelmente, isto

é devido ao fato da hidratação ser mais lenta, o que permi

te maior oportunidade para a concretização da segunda fase,

ou seja a epimerização.

Experiências com a-NADH mostraram um aumento de a~

sorbância a 285 nm mais ráoido do que com S-NADH. O efeito. -
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Cotton positivo só começa a desenvolver-se deDois de ocorri-

do 60% do aumento esperado para a absorbância a 285 nrn. Assim,

também no caso de a-NADH, formar-se-ia, primeiramente, um

intermediário que apresentaria um efeito Cotton aproximada -

mente igual a zero, a 285 nrn.

No caso da hidratação de 6-NADH, presume-se a forma

ção de uma mistura de epímeros em relação ao C6 , explicando,

desta forma, o efeito Cotton nulo, quando se tem grande par-

te da hidratação efetuada.

~
~CONH2 OPO (

N
I
R

D CONH

2

HO N (3
I
R

0YCONH
./

HO~")_ .
~ (3
R

:C{""H

2

HO ~ OG:
R

No caso do a-NADH, o efeito Cotton que aparece com

o tempo, deve ser devido à transformacão da mistura de epí-
<- ~-

meros em C
6

, no epímero termodinamicamente mais estável.
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~CONH2

HO ~N)Cc::
I
R

6CONH2
N o<:
I
R

VrCONH
2

HO~N)-
I ex.
R

Esse mesmo epimero, respons~vel pelo efeito Cotton positi-

vo, deve também formar-se a partir da configuração S do

NADH, após a epimerização S~a. o fato de GPD e de ions po

lib~sicos induzirem comportamentos semelhantes em ambos, a

e S-NADH, sugere, que a ação enzim~tica de GPD nao e este-

reoespecifica. Dessa maneira, a mistura de epimeros em

c 6 ' seria justificada, explicando o efeito Cotton inicial

mente nulo.

A mesma hipótese também explicaria os resulta -

dos obtidos por MEINHART (1956), ao observar que a NADPH-

-desidratase, na presença de ATP e ions magnésio, age

rapidamente sobre 50% do substrato e lentamente sobre a

outra metade. EVANS e WOLFENDEN (1972) observaram esse
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mesmo fenômeno na desidratação de pteridina 3,4-monoidrata

da na presença de adenosina deaminase.

Uma explicação alternativa para os resultados obti

dos seria uma hidratação estereoespecífica, com base na prQ

posição de VELICK (1961) de que a enzima GPD atuaria no

S-NADH, em sua conformação fechada. Entretanto, os segui~

tes fatos: a-NADHé hidratado por GPD, íons polibásicos in

duzem a um comportamento qualitativo sobre a e S-NADH, seme

lhante ao do GPDi é efeito'Cotton, praticamente nulo, nos

estágios iniciais da reação de hidratação, contradizem essa

hipótese da hidratação estereoespecífica.

MILES e colo (1968) além de mostrarem que o p.a.p.

do NADH tem um forte efeito Cotton positivo a 285 nrn, cons

tataram que a adição de água ou de cloreto de mercúrio 11

ao a-NADH também produz semelhante efeito Cotton positivones

ta região. Os mesmos autores também verificaram que a adi

ção de cloreto de me~cúrio 11 ao S-NADH ou ao S-NMNH pro

duz forte efeito Cotton negativo a 285 nm. Desta maneira,

a existência de três tipos deefeitoCotton a 285 nrn, posi

tivo, negativo e praticamente nulo, no espectro das coenzi

mas 6-hidroxi-l,4,5,6-tetraidronicotinamídicas sugere, que

são oriundos, não só da interação com o grupo ribosídico,r~

lacionado com o cromóforo a 285 nm, mas também provenientes
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da interação com o centro quirálico em C6 "

a essa quiralidade, o seguinte esquema poderia ser

to:

CI-HgÚCONH2

HO I
N

. I 13
R

,:!"~ Efeito Cotton ~x
/ Fo,,,moo" N"ol;,o ~

propo~

~o:'c/'t-

QCONH 2

I GPO
oU

N !3 FOSFATO
I
R

0YCONH2

- Á~I)_ .
HO ~ f3

R

Efeito CottonNO

/

0y CONH
2

HO~N)oI....
I
R

Efeito Cotton
Fortemente Positivo

O
CONH 2 ;)CONH2

I I G~uO • I
I oL FOSFATO HO I ol..-
R R

Efeito Cotton"'O
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Dos estudos da variação de pH, nota-se que em pH su

perior a 6,0, a reação é mais lenta e, o aparecimento de e-

aparece

feito Cotton é tardio em relação à reação química.

5,0 e 5,5 a reação é mais rápida e o efeito Cotton

Em pH

em estágios anteriores. Esses dados mostram que, realmente,

passa-se por um estado intermediário, sendo esse inter-

mediário urna mistura de dois compostos com semelhantes valo-

res de E 285nrn , mas com efeitos Cotton, neste À, de diferen

tes sinais.

NADH --~) NADH-X
+

H ~ p.a.p.

o p.a.p. mostra forte efeito Cotton positivo nessa região,de

maneira que, em pH menor haveria epimerização rápida, expli-

cando-se, assim, o aparecimento de efeito Cotton já nos está

gios iniciais da reaçao.

Para esclarecimentos a resoeito da influência de gru
~ -

pos fosfato, amino e açúcar na catálise da hidratação e dos

centros responsáveis pelo efeito Cottonpositivo- a 285 nm,

foi investigada a hidratação dos- derivados NADPH,

NMNH e desamino-NADH. Comparando as velocidades de -reaçao

de hidratação para os vários componentes, na presença de

GPD, verifica-se a seguinte ordem:

a-NADH >S-NADH > NADPH > desamino-NADH > NMNH

Na hidratação de NADPH, na presença e ausência de GPD
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nota-se um comportamento semelhante aos anõmeros a. e S de NADH,

isto é, a reação enzimática ocorre mais rapidamente, em rela

ção à reação química; o efeito Cotton positivo desenvolve-se

nos estágios finais da reação em pH maior que 6,0, porém, po-

de ser observado nos estágios iniciais da reação se esta for

feita em pH inferior a 6,0.

Quanto àatuação·da enzima, nota-se uma maior efici

ência na hidratação do anômero a. em relação à do anômero 8

que, por sua vez, é· maior que no caso do NADPH, provavelmen-

te, devido à presença de um grupo fosfato a mais neste últi-

mo. No caso dos derivados desamino-NADH e mononucleotídi~não

há diferença significativa na velocidade de hidratação quí-

mica e enzimática, o que demonstra a importância da presença

do amino grupo da adenina para a catálise enzimática. o fa-

to do efeito Cotton desenvolver-se apenas nos estágios

nais da reação, indica que o carboidrato ligado à purina

fi-

-nao

e um centro orientador. Além disso, o NMNH.HOH apresenta um

efeito Cotton de intensidade semelhante à dos dinUcleotídios,

o que vem confirmar que o açúcar ligado ao anel da nicotinami

da e o centro quirálico em C6 são os responsáveis pela dissi

metria do produto formado.

4.2. Is6MERO 1,6-NADH

Os espectros de absorção circular dicrõica de 1,4-a.-

e de 1,4-8-NADH são conhecidos (MILES e col., 1968); o mesmo
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não acontece para o 1,6-NADH. O efeito Cotton negativo a

[
2-1340 nm no 1,4-NADH tem um 8} = -40.200 grau.cm .decimol

enquanto que no '1,6 verifica-se um [8J = -102.140. Isto Pe,

de ser um indicio de uma estrutura mais rígida para esse isô

mero. Por outro lado, o efeito Cotton a 260 nm orovenien-

te da base adenínica é mais forte no isômero 1,4 do que no

isômero 1,6-NADH com [8J = -254.600 e

pectivamente.

[8] = -204.280, res-

Em relaçãd ~ ~iminuição do efeito Cotton, a 228 nm,

auando o espectro de 1,6-NADH é tracado em mistura de dioxa-
~ - ,

no e água (30:70), pode-se afirmar que neste isômero também

existe urna int~ra~ão entre os anéis de adenina e nidotinami-

da, estando esses numa conformacão baralela.,

4.3. ADIÇÃO DE CIANETO ÀS COENZIMAS PIRIDfNICAS OXIDADAS

Com a adição de cianeto ao anel piridínico

na-se um novo centro assimétrico:

orig~

G)CONH 2

I + ~J
N~
I
R

+ CN- •
..

H CN

6 CONH2

I I .
N
I
R

+

CN H6CONH2
N
I
R

A assimetria do substituinte R e, em especial, a conforma-

ção fechada dessa coenzima deve favorecer uma das duas
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configurações, de maneira que não se tem uma adição estatís

tica de 50% e sim o favorecimento de urna das duas formas.

Com base nessas considerações, estudaram-se os efei

tos Cotton dos adutos cianeto-coenzimas niridínicas.

Corno descrito na Introdução deste trabalho, LYLE e

GAUTHIER (1965), estudando a adição de cianeto a íons pirid!

nicos substituidos na posição 3, verificaram o aparecimen

to do derivado 1,6 no anel piridínico e, concluiram que a

formação deste seria controlada por um fator cinético que

com o tempo seria convertido no isômero 1,4 , termodinamica

mente mais estável. Para FOSTER e FYFE (1969), a adição pre

dominante é na posição 4 do anel piridinico e em alguns ca-

sos, haveria também adição nas posições 2 e 6. LINDQUIST e

CORDES (1968); OKUBO e ISE (1973), usando íons N-substituí

dos-3-carbamoil piridínicos, encontraram que a adição de cia

neto dá-se predominantemente na posição 4, mas que o aduto

é instável podendo ser convertido, com o tempo, nos outros

isômeros. Para BEAR e colo (1973) as diidroniridinas 3-al

quil substituídas podem existir em duas formas

1,2- e 1,6-diidro.

isoméricas:

Com base nas características da banda de absorçãocir

cular dicróica do aduto S-NAD+/CN- e, por analogia com a

redução dos piridinos nucleotídios, pode-se afirmar que
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a adição de cianeto também ocorre em outras posições

da posição 4.

além

Sabe-se que o'isômero 1,4-NADH absorve a 340 nm, o

1,6 a 345 nm e o 1,2 a 390 nm (CHAYKIN e colo, 1966a).Por

analogia, pode-se prever a localização das bandas de absor-

ção-dos isômeros do aduto com cianeto. Dessa maneira, a

banda de absorção circular dicróica na região de 345-350 nm

e uma indicação da presença do isômero 1,6. O fato

te isômero estar em cOncentrações baixas, a ponto de

ser detectável espectrofotornetricamente, vem indicar

a força rotacional é bem maior do que aquela para o

des-

-nao

que

isôme-

ro 1,4 , o que pode estar relacionado à maior

do grupo cianeto, com o anel carboidrático.

Segundo OPPENHEIMER e colo (1971), as

proximidade

coenzimas

piridínicas apresentam-se em duas formas, aberta e fechada,

que coexistem em um equilíbrio rápido. Assim, a forma aber

ta daria origem a adições em C4 , com baixa estereosseletiv!

dade, entretanto, em C2 e C6 , provavelmente, seriam estereo~

seletivas. Realmente, estudos de OPPENHEIMER e colo (1971),

através de RNM, mostraram que essas adições são estereosse-

letivas. Pode-se, assim, explicar os valores de elipticida

des molares maiores para os adutos cianeto-coenzimas oi-

ridínicas em relação ao 8-l,4-NADH, como também, o fato
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dó efeito Cotton a 345 nm, pertencente ao isõmero 1,6 ter

intensidade semelhante ao do 1,4 , apesar de sua baixa con-

centração.

A banda de absorção circular dicróica em torno de

330 nm diminui sQa intensidade com o tempo, podendo ser uma

indicação da conversão de um enantiõmero êm outro, de manei-

ra que, o efeito Cotton inicial refletiria a estereosseleti-

vidade de adição e, no caso do aduto C4 , configuraria a

posição do equilíbrio abaixo:

conformação fechada ~- . conformação aberta

Uma vez que o aduto em C6 está em baixa concentra

ção e apresenta menor absortividade molar, Dode-se inferir

que a força rotacional ou a estereosseletividade de adição,

ou ambas, são consideravelmente maiores do que para o aduto

em C
4

. Tal fato pode ser devido à proximidade dos centros

quirálicos com a ribose adjacente, de maneira que, mesmo na

conformação aberta da coenzima, a adição é estereosseletiva.

A maior força rotacional node ser atribuída a uma rotação~s

impedida, no caso do aduto em C6 .

o efeito Cotton negativo a 260 nm, referente ao anel

adenínico, aparece mais intenso no aduto, com relação aque-

le do 6-NADH, possivelmente devido à influência do centro
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assimétrico em C6 sobre a transição adenínica ou, simplesmen

te, urna sobreposição da banda de absorção circular dicróica,

referente à transição a 265 nm, característica das 1,6-diidr~

nicotinarnidas.

A Figura 16 mostra o espectro de dicroismocircular

do adúto a-NAD+/CN-, onde observa-se urna banda larga negati-

va com máximo a 342nm e urna inflexão a 325 nm. :t; in teres -

sante notar, que esta banda é 2,6 vezes mais intensa do que

aquela para o S-NAD+/CN-. Aqui fica bastante evidente, que

trata-se de mais de um isômero, urna vez que a inflexão é bem

nítida. As duas bandas obtidas através do desdobramento, cen

tralizam-se a 342 nm e 320 nm. Por analogia ao trabalho de

CHAKRAVERTYe CHAYKIN (1964), a primeira foi atribuída ao adu

to em C6 e a segunda ao aduto em C4

Apesar do isômero 1,6 ocorrer em menor concentracão- ,

e ter menor absortividade ~olar, a transição circular dicrói-

ca a 342 nm, praticamente, domina o espectro. Uma vez que o

aduto em C6 está em baixa concentração,_ mas mostra forte efe~

to Cottcn, conclui-se que a adição em c6 é bastante estereos-

seletiva. Outro fator que pode estar contribuindo, no caso

de aduto em c6 ' é a menor mobilidade rotacional do anel di

idronicotinamídico devido a maior proximidade do cianeto ao

anel carboidrático.
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o efeito Cotton para o aduto de a-NAD+ nao varia

com o tempo, diferentemente do que acontece com o aduto de

S-NAD+, o que leva a concluir que os controles cinético e

termodinâmico levam a produtos idênticos.

Na região ultravioleta do espectro de absorcão cir- ,

cular- dicróica, o aduto a~NAD+/CN- mostra um forte efeito

Cotton positivo (26b-270 n~); eritretanto, é conhecido que,

associado à transição da parte adenínica, o a-I,4-NADH apre

senta um forte efeito Cottori negativo, enquanto que o a-NAD+

nessa região, mostra um efeito Cotton positivo (MILES e

URRY, 1968a). Portanto, comparando-se' os espectros de absor

cão circular dicróica dos adutos a-NAD+/CN- e a-NADH, veri-

fica-se que a formação dos novos centros quirálicos em C4 e

C6 , tem grande influência sobre o efeito Cotton a 260 nm.Pos

sivelmente, ou os novos centros quirálicos influenciam a

transição adenínica, ou o novo centro quirálico em C6 in

fluencia a transição no ultravioleta do anel 1,6-diidronic~

tinamínico.

+ -Os adutos S-NADP /CN , mesmo apresentando caracte-

rísticas semelhantes aos adutos de S-NAD+, mostram um fra-

co efeito Cotton positivo na região de 360-380 nm, que pode

ria indicar alguma adição de cianeto em C2 . Essa adição em

C2 , seria tão estereosseletiva, que afetaria o espectro de
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absorção circular dicróica, embora não seja detectável espec-

trofotometricamente. Na região da transição devida a adeni-

na tem-se, também, um efeito Cotton negativo mais intenso do

que o observado para as coenzimas reduzidas, sugerindo, as-

sim, alguma contribuição do aduto em C6 .

No caso da adição de cianeto ao ~~N+, tem-se um ren-

dimento em torno de 96%, com banda de absorção eletrônica a 327

nm, muito semelhante à do aduto S-NAD+/CN- (Figura 20), po-

rem, o efeito Cotton' nessa r~gião é bastante fraco. Esse efei

to Cotton é intensificado com o tempo, mesmo após a finaliza-

ção da reação química, sugerindo que, inicialmente, há um con

trole cinético, seguido de um controle termodinâmico

ra 21). Porém, a intensificação do efeito Cotton do

(Figu-

aduto

de NMN+ não conduz a valores similares aos observados para o

+ -S-NAD /CN , como pode ser visto abaixo.

S-NAD+/CN- [eJ340nm
2 -1= -55.714 grau.cm .decimol

+ 
S-NMN /CN [eJ340nm = -19.280 grau.cm

2
.decl.mol-

l

Numa tentativa de aumentar-se a estereosseletividade

dessas adições, foram testadas várias proteínas, como descri-

to na parte experimental. Nas condições de trabalho emprega-

das, nenhuma das proteínas influenciou a adição de cianeto,uma

vez que nem a velocidade de adição, nem o espectro de
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absorção circular dicróica foram afetados. No entanto, em re. -

lação à lactato desidrogenase, os resultados obtidos nao con-

firmaram os de GERLACH e colo (1965), que observaram a catáli

se enzimática da adição de cianeto ao B-NAD+. Para tanto, vá

rias amostras de lactato desidrogenase foram utilizadas, in-

clusive uma de mesma procedência daquela usada por

e co1. (1965).

GERLACH

Sabe~se que GPD tem B-NAD+ ligado na "proporção de

quatro moles por moI de enzima. Dessa maneira, foi tentada a

adição de cianeto a esse NAD+ ligado, esperando-se, assim,uma

maior estereosseletividade de adição, uma vez, que a coenzi

ma ligada à proteína deve apresentar-se em uma conformação

bem definida. Porém,não foi observada adição. Acredita-se que

tal fato está correlacionado a uma conformação fechada do

+. -B-NAD. Isto val ao encontro das observaçoes de CILENTO e

SANIOTO (1965), de que um dos lados do anel pitidínico está

comprometido numa complexação de transferência de carga com

o núcleo indólico da cadeia lateral da proteína.

Os controles de pH, descritos na parte experimental,

foram feitos com o intuito de verificar a possibilidade de

adição de uma hidroxila ao anel piridínico e posterior abertu

ra do anel como descritos por KAPLAN e col., 1951;

ANDERSON e ANDERSON, 1963; ANDERSON e col., 1965;

BURTON e col., 1963; JOHNSON e MORRISON, 1970a,b.



-91-

Estes experimentos mostram que a adição de hidroxila, nessas

condições de trabalho, não é significativa.

4.4. TRANSIÇÕES FRACAS NA REGIÃO DO VIsíVEL DO ESPECTRO DAS

l,4-DIIDRONICOTINAMIDAS

B-NADH mostra uma transicão extremamente. fraca

Nes-

(s - - 1) em torno de 435 nm (BAPTISTA e CILENTO, 1971).Usanmax.

do-o em altas concentrações (50 mM), foi possível detectar um

efeito Cotton positivo, associado a essa transição, com elip-
,

ticidade molar ([e]À) máxima de 40 grau.cm2 .decimol- l .

sas mesmas concentrações observa-se, também, para o aduto

de cianeto com B-NAD+, um efeito Cotton que estende-se na re-

gião de 470-430 nm, como pode ser visto na Figura 22. Devi-

do às características da banda e possível que ela seja resul-

tante da superposição de duas outras que teriam seus máximos

a 435 e 460 nm aproximadamente. O efeito Cotton a 435 nm de-

ve corresponder ao do B-l,4-NADH, referente a uma transição

T+S (singlete-triplete), enquanto que o efeito Cotton a 460

nro poderia ser atribuído à mesma transição, para o isôme-

ro 1,6 do aduto.

Para o a-NADH obtém-se um [eJ445nm = 42 grau.cm
2

.de

cimol- l (Figura 23). Esse efeito Cotton está associado a uma

transição fraca (s - - 1), possivelmentemax -
T+S (singlete-



-92-

-triplete). Para os adutos a-NAD+/CN- obtém-se um [8J=

2 d . 1-1 b' . f' d 1-grau.cm . eClmo , em lntensl lca o em re açao ao

-101

anome-

ro (3. Isto vem confirmar que a adição de cianeto é estereo-

específica e, devido às características da banda, node-se

afirmar a existência de mais de um isômero. Esses efeitos

Cotton, na região visível do espectro, dos adutos de cianeto

devem corresponder aos das coenzimas reduzidas, a 435 nrn, e

são provenientes dessa

que aparece na cauda da

340 nrn.

transição eletrônica, bastante

. - 1 - .translçao S + SO' com maXlmo

fraca,

a

BAPTISTA (1972), observou que a absorção fraca a 435 nm

não se intensifica em solução de iodeto de etila. Isto pode

ser a indicação de uma transição T + So do tipo n+n*, confor

me mencionado por EL SAYED (1964); KEARNS e CASE (1966) e

CILENTO e colo (1968) . Como descrito anteriormente, obser-

va-se um efeito Cotton associado a essa transição perto de

435 nrn para o (3-NADH comercial (Sigma Chemical Co., pureza

99%), e que foi reproduzido, em vários ensaios ao gerar-se a

coenzima, enzimaticamente, na própria cela espectropolarimé -

trica. Constata-se, também, esse efeito Cotton fraco nara o

+ - +-a-NADH, para os adutos (3-NAD /CN e a-NAD /CN , o que confir

ma tal transição eletrônica. Portanto, não há dúvida de que

o efeito Cotton débil está associado a uma transição fraca

do anel 1, 4-diidronicotinamida, na região do visível do esnectro.
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Tal banda encoberta é 15 vezes mais in-

tensa do que a existente no B-NADH (Figura 24).

Quanto ao efeito Cotton associado a esta transição

fraca das coenzimas piridínicas reduzidas, ele torna-se 100

vezes maior no complexo com Cu++. A possibilidade de tra-

tar-~e de uma transição de transfer~ncia de carga foi descar-

tada, já que essas transições apresentam, normalmente, absor-

tividades molares bem maiores. Assim, no caso do complexo de

NADH-Fe
3

+, a transição devido à transfer~ncia de carga ocorre

na região de 375 nm com um € _ variando de 4.QOO a 8.000 M- l
max

cm-
l

(GUTMAN e colo, 1968). As transições de transfer~nciade

carga aos íons Cu++ já foram descritas por BYERS e colabora-

dores (1973) e são da mesma ordem de grandeza. O espectro

do complexo B-NADH.CU++ não varia na região acima de 500 nm,

levando a concluir que não se trata de uma transição relativa

~ ++
aos lons Cu complexados. Também, é improvável que os ní-

veis d dos íons cu++estejam espaçados no complexo, de manei

ra a permitir uma transição. E possível que o aumento de

absortividade molar dessa banda a 435 nm das coenzimas piridí

nicas reduzidas, quando complexadas com cu++, seja devido ao

, d ~ ++ f d 'd-' d tparamagnetlsmo os lons Cu ,re orçan o a 1 ela e tra ar-se

de uma transição singlete-triplete.
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5. CONCLUSÕES

A hidratação do S-NADH leva à formação de urna mistu

ra de epímeros em C6 , que se transforma no produto de contro

le termodinâmico por urna epimerização S+a. NADH-X deve cor

responder a esta mistura de eDímeros resultante do

le cinético na reaçao.

contro-

Com relação ao isômero 1,6-NADH, conclui-se que sua

estrutura é mais rígida do que a do isômero 1,4-NADH, devido

a ligação simples,que une os anéis piridínico e ribosídico,

ter rotação impedida, presumivelmente,em consequência da pro

ximidade do par de hidrogênios do anel piridínico com a ribo

se.

A reaçao de adição de cianeto às coe~zimas piridíni

cas e, pelo menos,parcialmenteestereoespecífica. Esses re

sultados vão ao encontro dos de OPPENHEIMER (197~), que atr~

vés dos dados obtidos por RNM, postula. um equilíbrio entre

as conformações aberta e fechada.

A possível existência de urna nova transicão no es

pectro eletrônico, presumivelmente, de natureza singlete-tri

plete, vinculada ao núcleo diidronicotinamídico foi confirma

da, uma vez que, o efeito Cotton fraco observado nos isômeros
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a e S do NADH, foi reproduzido pela adição de cianeto aos

piridino nucleotídios oxidados.

Constata-se que os resultados obtidos, concretizaram

o escopo proposto.
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6. SUMÁRIO

O produto de redução da nicotinamida adenina dinucleo

tídio (NADH) foi convertido no seu derivado hidratado NADH-X

(6-hidroxi-l,4,5,6-tetraidronicotinamida adenina dinucleotídio)

por ação de íons polibásicos tais como: fosfato, arsenato etc,

ou por ação enzimática da gliceraldeído-3-fosfato desidrogena

se (GPD). A cinética da hidratação foi acompanhada pelo aúmen

to de absorbância (6A285 nm) e o aparecimento de um efeito

Cotton a 285 nm, notando-se que quando se parte do anômero S da

coenzima, o efeito Cotton positivo s6 ~e desen~olve nos está

gios finais da reação na presença de enzima.

Com base nesses resultados postulou-se a formação de

um intermediário que se transforma num produto final, o qual

mostra um efeito Cotton positivo a 285 nm. Supõe-se que essa

última transformação seja uma epimerização S+a, de maneira

a adição de agua não afeta inicialmente a configuração do

mo C11 da ribose. Contudo, ap6s a hidratação, o produto

transforma no epímero a, que é termodinamicamente mais

que

áto-

se

está-

velo Na ausência da enzima, o efeito Cotton aparece em está-

gios anteriores, sugerindo que a hidratação, sendo lenta, dá

oportunidade à epimerização.Consequentemente não há tanto acunu

lo deste intermediário, que apresenta efeito Cotton praticamen

te nulo.
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A hidratação do anõmero a-NADH, na presença de GDP,

mostrou um aumento de absorbância a 285 nm mais rápido do que

para a forma S. Por outro lado, o efeito Cotton positivo so

começou a aparecer após desenvolvimento de 60% do 6A285 nm. 1s

to indicou que também para a-NADH há formação de um interme

diário, o qual apresenta um efeito Cotton nulo. Quando a-NADH

foi hidratado na ausência da enzima, observou-se um momport~

mento semelhante, porém, menos marcante com relação ao apareci

mento do efeito Cotton.

o fato de GPD e íons polibásicos produzirem efeitos

semelhantes sobre os anômeros a e S, s'ugere que a ação enzimá

tica da GPD não é estereoespecifica, produzindo uma mistura

de epimeros em C6 . Explica, também, O efeito Cotton nulo qua~

do já se tem grande parte da hidratação efetuada.

Desta maneira pôde-se afirmar (i) que o interme-

diário é uma mistura de epímeros em C6 ; (ii) que com

o tempo predomina o epímero termodinamicamente mais está

vel.

Os mesmos estudos foram desenvolvidos com NADPH, de

samino-NADH e NMNH, para esclarecimentos a respeito da influên

cia de grupos fosfato, amino e açúcar na catálise da hidrata

ção e dOR centros responsáveis pelo efeito Cotton positivo a

285 nm, nos piridlnos nucleotidios. Observou-se que NADPH tem
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comportamento semelhante ao S-NADH, indicando que o grupo fos-

fato não tem papel importante nas catálises química e enzimá

tica.

No caso do mononucleotídio e desamino-dinucleotídio

não houve diferença significativa entre as velocidades de hidrata

ção química e enzimática, o que siginifica ser importante a

presença do amino grupo daadenina para catálise enzimática no

caso de NADH. Os derivados acima, também, apresentaram efei-

to Cotton positivo nos estágios finais da reação. Com base

no fato, que o mononucleotídio também apresentou efeito Cotton

positivo, de mesma intensidade dos dinucleotídios, p6de-se a-

firmar que o açúcar ligado ao anel da nicotinamida e o respo~

sável pela dissimetria do produto formado.

Traçou-se o espectro de absorção circular dicróica do

isômero 1,6-NADH, ainda desconhecido, para obter-se informa

ções a respeito da sua estrutura. Através dos valores de eliE

ticidades molares, con~luiu-se que é mais rígida do. que a do

1,4-NADH, presumivelmente, devido a ligação simples, que une

os anéis piridínico e ribosídico, ter rotação mais impedida,

como consequência da maior proximidade do par de hidrogênios

da piridina, com a ribose.

O estudo da adição de CN- aos piridinos nucleotídios

e compostos relacionados, usando técnica de dicroismo circular,
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mostrou haver estereosseletividade na adição. O espectro de

absorção circular dicróica do aduto B-NAD+/CN- mostrou uma

banda negativa larga com máximo em torno de 330 nm. Esta ban

da é assimétrica, o que permite um desdobramento em outras duas,

com máximos a 325 e a 345 nrn, de intensidade semelhantes. Em

analogia com a redução dos piridínos nucleotídios, que ocorre

~ posições 2, 4 e 6, pôde-se afirmar que a adição de CN~,ta~

bém, ocorre em outras posições e não exclusivamente em 4. A

banda de dicroismo circular na região de 345 nm, pareceu ind~

car a presença do isômero 1,6. O fato deste estar em concen

tração baixa a ponto de não ser detectável espectrofotometri-

camente, indicou que a força rotacional é bem maior do que p~

ra o isômero 1,4. Tal fato deve estar relacionado com a maior

proximidade do CN- ao anel carboidrático.

No aduto da forma a do piridino nucleotídio, o es-

pectro de dicroismo circular apresentou uma banda negativa,com

máximo de 342 nm e uma inflexão a 325 nrn. Essa assimetria mos

trou, claramente, a existência dos dois isômeros e, que a adi

ção de CN- em C6 é bastante estereosseletiva. Além da es

tereosseletividade, pode estar contribuindo, também a menor

mobilidade rotacional do anel diidronicotinamídico,

se tem aduto em C6 .

quando

veioA estereosseletividade da adição de cianeto

corroborar com a proposição de um equilíbrio rápido entre as

BIBLIOTECA
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conformações aberta e fechada para os piridino

dios.

nucleotí-

A possível existência de uma transição fraca, asso-

ciada ao núcleo diidronicotinamldico, foi confirmada detectan

do-se um efeito Cotton associado a ela. Esse efeito foi ob-

servado para a-NADH, B-NADH e seus correspondentes adutos de

-CN . Realizando-s~ o mesmó estudo para o complexo de

B-NADH.Cu++, verificou-se que o efeito Cotton é 15 vezes mais

intenso, confirmando assim, a detecção pioneira dessa transi

ção fraca, presumivelmente de natureza singlete-triplete.
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SUMMARY

The reduction product of nicotinamide adenine

dinuc1eotide (NADH) is converted into the hydration product

NADH-X (6-hydroxY-1,4,5,6-tetrahydronicotinamide adenine

dinuc1eotide) by the action of po1ybasic ions such as

phosphate, arsenate etc., or by enzyrnatic cata1ysis with

glycera1dehyde-3-phosphate dehydrogenase (GPD). The hydration

kinetics were fo11owed by the increase in absorbance at 285

nm. Starting with the B-anomer of the coenzyme, the transition

at 285 nm begins to exhibit a positive Cotton effect on1y in

the 1ater stages of the reaction.

On the basis of the resu1ts, the formation of an

intermediate not exhibiting a Cotton effect at 285 nm is

postu1ated. Since the hydration wou1d not be expected to

change the configuration at C1,of the ribose, the appearance

of the Cotton effect is presumab1y due to an epimerization from

the B-epimer to the thermodynamica11y more stab1e a-epimer. In

the absence of enzyme, the Cotton effect aooears at somewhat

lower conversions,suggesting that the slower hydration

reaction provides greater opportunity for the occurrence of

the epimerization.
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The increase in absorbance at 285 nm is more rapid

for the hydration of the a-anomer of NADH than for the B-form

in the presence of GPD. A pos~tive Cotton effect is only

observed ror the former after the reaction has gone to about

60% completion. This indicates that an intermediate not

exhibiting a Cotton effect is also formed in the case of

a-NADH. Similar behavior was observed in the non-enzymatic

hydration, however, as in the case of 8-NADH, the onset of the

Cotton effect occurred at lower conversions.

The fact that GPD and polybasic ions produce

similar effects on both the a and B anomers suggests that the

enzymatic action of GPD is non-stereospecific, producinq a

mixture of epimers at C6 . This alsoexolain the absence of a

Cotton effect even though significant hydrations has occurred.

Thus we conclude (i) that the intermediate is a

mixture of C6 epimersand (ii) that the more thermodynamically

stable epimer predominates at iong reaction times.

The same studies were carried'out with NADPH,

deamino-NADH and NMNH to clarify the catalytic influence of

the phosphate, amino, and sugar groups on the hydration and to

identify the centers responsible for the positive Cotton

effect at 285 nm in pyridine nucleotides. The observation that

the behavior of NADPH is similar to that of B-NADH indicates
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that the phosphate group does not play an important role in

the chemical and enzymatic catalysis.

In the case of -NMNH and deamino-NADH there is no

significant difference between the rates of the chemical and

enzymatic hydration, which implies that the oresence of the

amino -group of adenine is important in the enzymatic catalysis

of the hydration of-NADH. The above derivatives also present

positive Cotton effects in the later stages of the reaction.

Since that mononucleotide exhibits a positive Cotton effect

of intensity equal to that of the dinucleotides, it can be

concluded that the sugar attached to the nicotinamide ring is

responsible for the assymetry of the product.

The previously unknown circular dichroic absorption

spectrum of 1,6-NADH was determined in order to gain insight

into its structure. From the values of the molar elli?ticity

it is concluded that the assymetric center of 1,6-NADH is

more rigid than that of 1,4-NADH. This is presumably due to

a greater hindrance to rotation about the single bond between

the pyridine and ribose rings in 1,6-NADH.

A circular dichroic study of the addition of CN to

pyridine nucleotides and related comoounds demonstrated the

stereoselectivity of the addition. The circular dichroic

absorption spectrum of the B-NAD+/CN- adduct exhibits a broad
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assymetric negative band with a maximum at about 330 nm. This

band was interpreted in terms of two bands of similar

intensity with maxima at 325 and 345 nm. By analogy with

the reduction of ~yridine nucleotides,which occurs at position

2,4 and 6, it is concluded that CN addition also occurs at

positions other than C4 . The band at 345 rum was attributed

to the 1,6-isomer. The fact that this isomer could not be

detected by conventional absorption techniques indicates

that it is present in low concentrations relative to the

1,4-isomer. It must have therefore has a much greater

rotational strength, which is reasonable in view of the

proximity of the CN to the carbohydrate ring.

The circular dichroic absorption spectrum of the

a-NAD+/CN- adduct exhibited a negative band with a maximum at

342 nm and an inflection at 325 nm. This assymetry clearly

demonstrated the presence of two isomers and the

stereoselectivity of CN addition at C6 . Although the

1,6-adduct could not be detected by conventional absorption

techniques, the stereoselectivity of the addition and a large

rotational strength contribute to its circular dichroic

intensity.

The stereoselectivity of the CN addition corroborates

the existence of a rapid conformational equilibrium between the
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folded and unfolded forrns of pyridine nucleotides.

A Cotton effect associated with the weak electronic

transition attributed to the dihydronicotinarnide nucleus was

observed for a-NADH, 8-NADH, and the corresponding CN-

adducts, confirrning the existence of the transition. For the

++ .8-NADH.Cu cornplex, the Cotton effect was found to be 15 tlrnes

more intense, thus confirrning the original detection of this

weak transition, which presurnably has singlet-triplet

character.
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